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Ý Zems/eťž _,7'€€L'7z(ı,' ďru/zťž S 7JýšZ'7_ıy ýošëa. Z
neăes. '

ˇ "Cı"7'/Ěžezf çı ,zflťıst - ly- v„\mo_7'Z'c/L milujz'
sesíersky se žžťžčirec/ø,ˇ „

> Každá ýůl, Iťažćiťâ moje srdce celá.
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Obsah ročníku XXVIII.

'Beran Front. (H12): Nástin povahy M. J. vHusi .
Cernýlan (I-Ir.): Provoláníik novosvěcencům i. . . _
iHabeš Vino. (Br.) O mravouce Zednářské . . .- .. _ .
Hefrel Karel (IˇIr.): .O životníffilosofii' A. V. Šmilovského . .
»Holeček Frant. (Blud.)`: 'i?Balada O Starých dudách . Ý . .
Kosík Front. (Br.): *V křížispâsa .; . .4 .  . 'Ý .i A _ L

v*CírkevavlaSť... . . . _ . .i '.
_ x ' . _

Lzótinov fD. (01.): *HymnuS in honorem S.“ Thomae Aquinatis. Ecclesiae Doctoris
Mareš Em. (Pr_): Malomoc açmaloınocní .v'Písmě____sv. _ v. . . _ _. . _
Pøżv- Kønn (oı.)z svatý' Tøxná.š.A1±vinShý jflızø nčaøıí øinżızvøt _ _ _  
Pfrůeha. Alena. `(Pr.): Příroda, ro‹1izna” a Bůh V písni -,lidové . . . ‰ . 75,
Røzøčøıø Jøzżn (Px~.)`z *o đnšič1<á.øh_ _ _ _ _ l. . _ _ . _
Sedlák .Ian (Br.)`:t Kterak vede theorìe Srnithova k atomisaci veškerého života

 l .Společenskéhio ,at jak ji nárođolıospodárská soustava pro-
. Q  e xedla? . v. . . _.. _ . . .2, 60,

si Jakub Procházka. . _. ` ' . Ý i . . .
“  Dr. JoSefìPoSpíŠi1. . . . . . . . . . . . . .

Skopee Jinolrˇ-. (Pr.):*NebeS blaženosť . . . . . . .' .i .A Ă. ˇ. . .
-Svozil J. (01.): Byla~Ii katolická církev vinná krutosti, S .jakou se prováděla

l Vˇreforrnace katolická po přemožení českého povstání _ _ .
bfíllıanizf. (Br.)í:”_ O mechanickém monismu jako moderním názoru světovémi .
Tlıein Ani. (Pr.)':f*Pornsta Samsonova ._ l. “. .í . . . L . . .
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i ; ‰ ‰ *Apokalypsis .W . . _ .
V. J. (01.): Kníže-arcibiskupský. seıninář cv Olomouci. . . .
Vaněk Fra/nt. B. (Stálecký)_(Bd.)_:' *Nađ~čerstlvým”hrobem . . .
- _ e _ W *MariSaStel1a .i . . _ .
Vencly Amal de (Bd.): *Za zdmi semináře. ~ . . _.
Veselý Jan (I-Ir.):.*VechýŠ0e . . . .v “ . . .
Cerstvé rovy. . . . ._ .v 105_ ` _ 7

Z vědecké literatury .l ._ . “. _ . l . . z. . . . v. . .
Z kruhů bohosloveckýchí Zprávy Z Brna," Budějovic, Hraćlce Kr.. Olomouce

_ r. a Prahy v každém čísle í i i e _ “ t " _ `
Ze slovanských seminářů. . . . . . . . . .e
Směs. .A v 4 L r l " Ť
Vyobrazení: Jakub Procházka VII. seš. e š

Ý _ “ ‰ Dr." Josef Pospíšil III. seš. “
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 o ánšičızáøh.  
hi bitově, jenž v šedé tonul mlze, e
1a z1el,jak každý k hrobu drahých lšlekí,

W* Ť' jak nmohý modlil Se a ronilslze -
za klid a pokoj věrných dušiček-
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A kolem plálo světel celé moře
za ty, jež chladný Skrýval země klín,
S líčeným vřelé Splývalo tuk hoře
a zármutku se nad vším vznašel Stín..

Ja V myšlénkách a zadnmán se díval
na truchlící a zmlklon lidi Směs
a naslonchal, jak „Requiescant“ zpíval
chvějícím hlasem Stříbrovlasý kněz.

Ja viděl ınnohé hroby okrašlené,
však vedle nich jsem nízké rovy zıˇ`e.l,
zapadlé byly, pusté, opuštěné,

i a nikdo jich tu dneska nenašel. i

Tu nikdo nepobyl a nepoklekl,
ni Svíci Skrovnou nikdo nerozžal,
jen matný odraz světel Se tam vlekl
a „Miserere“ větřík zašeptal. «

Ja hleděl po těch nízkých rovech znova,
a Srdce moje divný Schivatil žal, , A
když viděl jsem, jak stara, chuda vdova,

šedým vlasein chladný větřík hral,

věneček z prostých kvítků, nenmělý,
jak její líce bědné nvadlý, i
vložila na křížnízký, polostlelý, ii  
jenž hlídal jeden hrob ten zapadlý. j

' „MuSeunı.“ 1
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Sepjala ruce tvrdé, zpracované,
a zbožně šeplalłchvějný ret:
„Rač pokoj věčný dať těm dušiın, Pane,

,dnes kterýcli více nevzpomína Svět“.

Nechť za Své hříchy trestu ncpocítí,
za to Tě prosím, dobrý Bože náš,
a čš“\`Č*ìlo \“ěčěnéÍ ať jim ,vždycky Sxfítí . .Q“
A Z/,nova modlila Se Otčenaš.

Co moje poeítilo nitro, nevyp/oví
ret; oko Slza dojmu Svlažila, ~ .
kd zřel jsem věnec -- oběť chudé vlovv

,_,/
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,K a y, jen ,pýcha na hrob vložílzí:

xěššce vzácné, lampy, Světla rn‹2lč'ı,
Í :Ali/._\ˇ Xˇjflšoìlzlelìć na líC(-3, j

o a '„:zıŠflčpž`al jsem: Vdova ta, ač clındá.,  
tžřxzn šıı1`tvj“š^n dal.-1 ze všech ˇncjvíce. e

~ .la-rosľa/O R‹mđe7.f.,
J. §52ŠK?T

Kíerak vede theorie Smíthova k atomisaoi
vešlžeréłıo života Společenského a jak 31 narodofl

 hospođareka Soustava proveđìaífl)  
(J êı n S e d l ,ii k.)- “

„Der tieffltc und allg`eı1“ı€-instxž Grııml der
Socìałen l*`ı`:žgíe ist: der ln‹l.ivìdu.“šlš'~1“ı,ı*ž:<,
die _z“~.nflöS11ng` der Gešelšsclıfltz, ‹lj'c Vx-1“
wandlung` rlerzšelhen in einen llamf n ‹‹=H~
cıu`ı`ír‹-nfller 'Af.‹m“ie “ '

“ í i ˇ e e F Hifzzøz e»I‹;‹,1øi±znínna An-hz-š,±i‹‹ irfšó.
ĚŠŠ›‹f›cižÍı.lžzí poımˇ±ı`_\,` hrozí bı“`_Z.,lšýn1i přcvıˇateın. Kdo nechce oči

zżı\“žı`zššš, p›ˇ`‹`2‹“l Slšièıečıošmští, 1ıe1nůžˇc o jloml poclıybovati. Všalš 5 jak
1`í`š“/,n_§`nøìi ‹.fŠt_y hlz dí se mu vstříc! .Jedniíošekávají od něho od~t1`a,ı`ıění
.×~a`‹Ťž l›š'‹lfz', tčfžší ;-á\. na p‹_):›že1nzšl~ı_§ˇ ten ráj, kfçerý jim mäi fzfpůsobiìi, druzí

I) P1-;nn:~ny; Alhmťt. `.ı."vl›n`i:ı X-\/ˇeissz ,,Ap(›l_Og`ie ale-S Ĺ."l1ı`iSten=lˇínms“. l"ı`anZ
1;/,oz ,,l~Í.-żpiš,-zl flnzì _»\ı~l)ni:,“. Clıaďleifl l`éx`iIı~: „Dielí Lelımıı der N:šTiOna,l‹Tíl~;o-

›x.n'‹.^ ~„Qir ‹inz›ın .lxzl.ı“lmı,1‹lť1'te“. -~ Dr. Aílšert. Stöckl: i „Das Cšžrísteıfllh in und
'‹› gı“o~Scn l*`=ê=g`e11‹lvı`G-~g`_eıš\vart,“ Ill. ~ Dr. Alherì' Sčìckl: „Lelx›`ł_znL~lı dei'

‹›.Ĺ.‹“»|zlıìe“ lH.› VV. F. I*`ı“eìher1` V. lfiletteleri „Die ż\ı`l)eí{‹“1`fı`:šg`e und (las
zı`i.<tentlmınˇ*. ~-zfl D2“. Georg R:'.tzing`er: ,,Ge;~:clžicl1te der ki1`cl'ıìielı_en Ažn1ż`›ı`ı~

šzflegz-~“ˇ. H- J.'(ÍŤo.~š: żı-Roeetti E5. J.: „Plıilo“<o;_-šlıia mOrali~‹“. -- Vivi vr Catlırein
H. J : ,,?\í‹zmìplżìlošoizlxe“. - „Verlıandlungcn dea aligešnefnen íìjf-š€eš`ı` ì\'Íaih‹“›-›
šilš‹_*nt›ı;;“efl““ Wien 1577. „Stiııımcn aus M aria-Laêıeh“ 1892. (ülankff Jindš:
ľe×`‹~lıe J.) ~-` M. l>:ı‹.~lıtea`: „Die Z/iiele der S ‹:ial‹lc1n‹›lšrat,ie und die lzberalcšı
Iflììˇeezı“. 4~~ lxìmlolf \7rb:*.: ,',Dč`nìv{\,~o.v boji za svá prava“. -»~ Rudolf **z/ˇrbaì
„lh-*:ılz.;ž nın‹leı`ı`z=Ílê0 lš:šp“ťž'ilu“. -- «l~Íncj`lšlì*lša lqva XUI: ,,Re1`n1n n‹f›ˇvˇaı`u:“n“.
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sf úzkostíii aı hrůzou “ t ztrátu svých statkův a požitků z nich
plynøiueíclli. Splníse naděje a obavy ty? Kdy se splní? Jsme v stálé
iıejistotě, jakonad jícnem sopky, která každý okamžik hrozí vy-
bnchnouti' a tváařnosťtspollečnosti změoiži. Již dostava budova spoloě~
“íì'(i)í5tÍ .pOYdaŽllVë df1`l1_ll11y, Čż'ìSlí upadajl `ÉIi'lí}`‹`›S>lżr.y If- Sì"í”[.zÍ se

ilně či 'estjmožna ještě záchrana? l\~LlnoZí,vícev to nedoufají. Všalš
pustiti,že by vše již bylo ztraceno; vzdyt' mnoho
trva -š- zoufati jest nedůstojno.

Nežovšcm má-li se co ještě stojí, zachraniti a natoın bodovati
“ _ 7 , 4 ; - O 7 ' ~ .. - - 7 ' V V r

dale nestačíBvněıšnnı jen p1“oSti*edl~`;y as přılčazy pż`aoovatí opresenš
otazky tsocia,lní“: d,,VVo leinmal, das Blnt krank ist, šlaihelfeıı konče
Salbeh, auf dieHaut; daniusss das Blut lšuďírt *vve1`den*`í (_\Veizšs

A›pologie“, IV.,'Ě)38)4 L ,A  J
l0tazka socialni jestna prvéní místě mravní --- základem sp5>~~

lečnostipjsou ctnostiíkřesťanské, ty musejí vlady opět nabytí, dueìı
lidi-l‹;*St`ansl{ý, musí obnoven. .len opuštění tohoto křest”a~nsl~ı;ého
ducha, mohlo izpůsobíti a přivoditi to zlo, které nebezpečí půvotlceın

77 J fı

jest" žiíviteleıntl `š<'omyslíıne socialismus -- ten teprv nutnýšn tonšěżˇ“
“ ' ' ě I 7 v ' ” ~jelío Ůěıiasledlšení -~- Iíýbrž rozpadžì'ın1 se naši ě spolecnoti, moılerni

tu;atonıisaci,“ 'dle fniž jednotlivý člověk není členem sp{`žločší‹iì>st.š,
ífjeđfnotıłnínožstavi iojedineljęch casteěek, ,,atonıů.“ vz kt.or_ých

lŠiidístecá`iiol se  skliadai.  Ze tnolšřesťaíiství D'$-0 Čf.'( P4\ dob;-.ˇ vnitřním, a.tiožn1;ša~tżo
o noblahýchv p‹3ıněrjů, to \;*ýsl‹z`v*i1ě tšfrdí c Al‹3is

Lvieschlitezıısteivn v;rcsol`uci  dolnorak. Volksverešnui z r. ,il87Ď. takto
Ă l,p”ravě_:ii,nínesriviinlneírste Gr;-and dieser_Missstandej liegt in dom Rzttlioııaz

iítslismpusjpund fMatceı`ízılisınn's, Welchie daspolitische Denken und Leben
deÍridEinzelncn Wiedlder Staaten sebf?he1`rzıchen.í Ale diennšnittelbaro, „
aberfliselhs.t imjeMaterialisnítis,und Ratižšnalismus bernl“ıende UI`sael:e
di-esei“ flsUiıizufı*icde1'šoheit stellt sich lšerafusz die fo1`ts:*zlšı`eitendc Aìıíifl
lijsııngíder a~Ges€žllScl1aft.“ ě  s

K4

lb
bšıífi, ınalniželsltvíì pojírna* V ,obor D e
ofltu spoločnosť, která iıose, na níž s
o tose pnestaršı..  A spoelečnost rozpadá se pononahl f atomy a sż
klesajíc strhoje s sebou i stat. Tažezıše-li se: Co pi"ivo‹išo lidfltflˇ, „ , , Ň , Ă .

D

'-e-'ČDIDjí„..è.„..n,

iíemusí chvětí se strachem o bncloš,\cn‹fŠst”, kdo totiž) C3 U1 crt*

i “'ıˇ' 'l lehlon lně ne'mírně'ivřečeno) naše statysii\fič*‹Llomi ajuzxˇçizı, jazšđı A š ìys je j j
í spolejčnostísnakladajíľ Stat, stat, vašeekojest

ıosa bezpečnost' vpoddaných jest předmětem
ůsobnosti
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jen vıíější
jeho, i škol

-- a o Spoleěnostì,
ství

s níž stojí a padá,
llìlžl

t ıto
d>ísSoluci?, zni odpoved: iVíodern1 soustavy naıodošš‹šs_po€lż'šř.żaášf Ano.,
tak daleko dospěla libera.lní_ oel~:onoš“nie, že ničí spoleěI1ost`,,jojíž
blahobyt š,ııá'Lsp›ovz{ıašetil Adam Smithjpak, jenž považuje za ntoe
ıııod‹:żrnílšo systemu.enarodolıospodařského, zaroven `
vodceıntoho indi*.=idn..alisinn, který jeho estoupenci /”~, ,‹\\ı›__ 8.“'̀“'$ pøwıí

.nČ.,

minjest pìlr

.via vyvi n ut
nìafšia ěspoleěnoste podvrací. Pı`oč ? kteı`a`Ž~:? iľrincipy svými. To dokaZat.i
a Vývoj oněch, principti v xnoderní oekonomii předložiti `vytkli jsme '
si v úkolem této pıflšıce; j

1 žá-
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SA. s
VI. Morální principy Sınithovy.

i Revoluční ideje protestantismu zapustily hluboké kořeny. Hlavní
jeho zásada „svoboda ve výkladu písma sv.“ nemohla. dlouho zůstati
omezena na písmo sv., nýbrž rozšířila se brzy na naboženství vůbec;
známé „cuius rcgio, illius et religio“ jest jejím výplodem. Však
náboženství ina velký vliv na život praktický -- nechť to upíra,
kdo chce, ve skutečnosti jest toınu jedenkıate tak --- a tak i
tato sv‹.›bpda v různé odívala. se formy jiné a rozněcovala dale mysli
lidstva. Ze tato touha po svobodě či vlastně zvůli hlavním byla
hýbadleın v krvavé revoluci francouzské, nelze upříti, Nam pak
zplodila „sˇvobodu“ všestrannou v moderním iiberalismn.

Liberalismns politický vystupuje sice zjevně teprv na kongresu
vídeňském (1315), než jeho zásady nejsou nic jiného než zastřena
neb v jemnější formě podaná „lidskaprava“ revoluce. Na poli
nżćirocliíílıo phospoťflařství vystoupil liberalismus již dříve zjevně. Již
fysiolšratickýsystem Quesnayův jeví patrné jeho známky. Slova,
jimiž přednesl Ludvíkovi XV. požadavky své strany kupec Vincenc
Gournay: „Laissez faire, laissez aller, le m ›nde va de Iui même“
t. „Nechte jen lidi jednati, nechte je v před kračeti, svět pak
jde svým během“ prohlašují úplný individualismus, který oeko-
nomic liberální učinila hlavním heslem svým, nasledujíc V tom Adama.
Smitha, v němž uctíva. tvůrce Svého. Poněvadž pak oekonomické
Zásady Smithovy těsně jsou spojeny S morálními, jest nam dříve
ohlédnoutž se po těchto a na základě jich rozvinouti principy jeho
naˇrodohospodařské. ř Ă
o Sinith (1723-~~l 790) bylvprofessorem moralní filosofie v Glasgově.
Idejet doby jeho vlaˇlly ijím. Jako Hobbes a Rousseau ve vědě
správní, tak Smith provedl je ve filosoíii morální neodchyluje se
přılis od systemu, tehdy vseobecně platného. Na zakladni otazku
morálky: Co jest měřítkem rozdílu mezi dobrem a zlem, čím poznava.
člověk rozdíl ten? odpovídal vládnoucí tehdy v Apglii mravní
sensiSmus1): Mravním jakýmsi smyslem, citem, pudem. Ze tato norma
mravnosti jest chybna a proto cela morálka za ní spočívající vrátka.,
netřeba as dlouho dokazovati. Vždyť: i e 4 L

1. Srııysljen vnější věci v sebe pojíma, vnitrného však a podstat-
ného rozdílu mezi dobrem a zlem pojati nemůže ˇ

JO

2. co smyslům lahodí, tak často evidentně jest zlé (poelioti
tělesné), a naopak dobré,.s namahou a obtíží Spojené, .mnohd_,v jim
jest odporno a nepfříjemno, ' `

1-)` Shatˇtesbury ia Huteheson, předchůdce Sınithův na učiteiskě stolici v Gl.as‹=
. jsou lıiavní zăstı.ıj.cit‹›ho směru.
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t‹*n sınysl a eit jest uplně subjektivní t. u každého jiiiý,
člověka dle různosti věku a postavení měnivý, a- tak by
ıněřítko mravnosti bylo subjektivní a ıı ivé;<

r-4.*
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1“ vse

` l O V V4. smys nemuze -“- a to jest nejzav M činiti zadnélio
soucliıj lšteryın jediné lzevrozdíl ten poznati. ten pouze rozumu,

řotopouze v rozumné přirozenosti lidské a pı`ii*ozeném mľavním
může zžıležeti měřítko mravnosti. „ľřì9* FU' F2-“ˇ`c:› FI'

A na tuto nerovnou, sensismem již vyšlapanou oestičku za-
bloudil také Smith. „Theorie mravníoh eitů“, spis7 němž zásady
své' moralkv uložil, obsahuje týž blud jen ve forme poněkud zje~
mněné. ž- Uo jest mľavně dobré? Sınith nam praví: „Mravně dobré
jest, oo jest slušné a záslužné.“ Slušnynì rozumí, oo jest přiměřeno
své příčině či pohnutee t. není-li účinek větší než ˇ ' č
způsobitifna. př. není-li hněv větší než uıˇážka, smích sí než vtip
zasluhuje. [Záslužné pak jest Smithovi, oo má blahodarny L'1činek.

‹<ı

<1"U
,cD‹.-z

C"Ť`
V

č A čím poznaváme rozdíl mezi .dobI`ema. zlem? Smith zcela.
dle theorie sensismu odpovida: mravníın citem, jen že nerozumí jím
mohutnost' nějakou poznavaoí, smyslům vnějším podobnou až od nioh
rozlišnou, jak to činil Hntoheson, nýbrž společný všem oit sym pathie.

i Sympathie jeho však není pouhý souoit, nýbrž na něm spo-»
vajíoí schopnost posuzovati mravní hodnotu. Chceme-li totiž poznati,

je-li něčí jednání dobré, jest se nam v mysli přenésti V jeho postavení;
a shledáme-li, že bychom v něm týmž podlehli vašním, totéž konali,
jest jednání jeho slušné dobré. A elioemeli zase správně souditi
O svém jednani, lmusíme si př-edstaviti, že je koname před tváří
nestrčıęiíného člověka; a cítíme-li, že by tento naše jednani musil
sohvaliti, pak můžeme v něm míti izalíbení, jestit' dobré as mravné.
, Tato Smithova norma mravnosti neliší se podstatně od normy
sensismu vůbec. Ma siee býti poněkud objektivnější, poněvadž ne
našjoit, Iıýbrž oit jiného, nestranného svědka jest normou našeho
jednání; než my mame tento oit jeho si uvědomiti a tím teprv posu~
zovati své jednání -- a tak Zredukuje se měřítko to přeo jen zas
na, náš cit vlastní,jstá,vá, se stejně subjektivní jak ono a platí proto
o něm totéž, oo O prvém řečeno. i p s

p i Však Smith dopustil se ve své theoľii moralní ještě jiné chyby,
která jest bezpľavím na člověku paohaným, bezpravím tím větším,
čím ivýtečnějsí jeho mohutnosť v ,pozadí zatlačuje Rozum, který
člověka před ostatními tvory především vyznaníenavžı, v němž idea
božství nejjasněji se za;-štkvívá, tato speeifioka mohutnosť lidska pozbyla
u_Smitha již svého významu jako schopnosti V níž nložilTvů1`oe
normu rozdílu mezi dobrem a zlem. Než Smith j 'ˇ'l ještě více.
„Bůh řídit člověka většinou původnímia bezprostřet nýrni pudy “ 7 tak
zníjello zásada. „V pudeoh zjevuje Bůh člověku vůli svou, které
poslouohati jest první" jeho povinností.“ Co tedy zbyva rozumu? táže
SG as každý. Smith nepřiděluje mu žádného postavení Vůdčího, pudy

C\< Pix

55 ÍŇ Ť="

íčına mohla



jeho srozum, omezena svobodná, vůle! Smith stľhnje tím V prací,

íž

snad ovlšidajíeíhe. Roznní nabývá dle nělčıo svych poziíatlìů o t‹ťmí,
co třeba konati, čeho zaneehati, jen indukeí V pozoı`ovż'mí těch po~

íafliíšíí, lšteífé přirozené pudy na člověku lłlní-li tedy číověk
íšoži. přispívali k p1“o\edení planu, kterého. Bůh lidstvo

podporuje.-li „ktmíečné eíle přírody“, 'est toto jeho j.e‹ínž'iní
plodenı putliˇıv a instinktů jako příčin nnýeh Ĺeausa eí3ř'ieien›š),
kdežto rozum jest jen jal;olí›y příčina nastrojna teaìusa iiístrıııneiˇitalis).

. Netvivíí však Smith, by každé hnutí pudu bylo vnuknutím
lf›ožsk‹xˇ: vůíe, a že by člověk vždy dle něho měí jednati. ikolivlI pudy
mají onu normu in1“a\7nost.i: syinpathii. Jen telídy jestpnd o}2›ı.^.á,vněn,
a čloffěk jím doťšâhnei _svého účelu, kterými jest blžaženosť, může-li.

ním sypathisovati, eož možno zase jen tehdy, jeli slušiíy a zaslL1ž1“íjf.
Než tím na věci samé pranie se nemění. Třeba by i pud měl říditi
se jistou ì`.oI`mou, přeee zifistâva pudem, který vnitřní nutností člověka
k činu determinuje. Jak meehanieky tn pojat číověk II) Jak

"ˇ“-“«<Nt~ì<Ws>=›~svl"ì"Ű"'J7-,.._„I.r"›~MıI\/\‹
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co eloveku posud bylo ehioubou, eo povznašelojej a eˇinilo tvoření
Bohu podobnym. nohama šlape důstojnost lidskou) božské Inoudrosti
pak nečiní tím žadně eti. Bůh řídí nás -- ovšem, ruka Jeho vše-
moená. spočíva nad tvorstvem veškeiym, bez Jeho vůle neděje se

' nejmenší pohyb, však neřídí nás jako zvíře, nýbrž způsobem
přiı`ozeiíosti naší při1tí“ıěřenyˇni: zákony rozumu êž.. svědomí. Pudy
pak, které v nas vioľžii. musejí těmto zâkoníim ľozuinu byti poddžŤıny,

5.-A ,....)»vd

jimi ovlâdaiíyç mají-li býti ınřavny. s .
V Tolik o Inoralních prineipeeh Smithovýeh. _

i H. Snıìthovy prineřpy oekenemíeke.
Že Snfıľžh o nai`odní hospodářství zásluh si získat toho nelze

upì"íti_ Qoíberìův system meí`kantilní. který jednostranně ' fště všeho
života. hospodářslšélio kladl V obehed, ostatníel“ı odvětví zanedbaxˇaje,
ustougií postupem času Quesnayově soustavě íysiokratieké, pra-
menem všeho boíatství narodnílıo prohlásila ‹)rbu, ji označiíaza jedine
pž`odukti\“ní a vložâla proto na ni všeeka břemena. Než i tato theorie
musila se ;ššŤžhv pž“ežíti.o nebot“ byla neméně jednostž`ann:»í a nespta-
xˇedzliva než pí“ á.. Smith ukazaí novou eestu, kterou by se oekononiii
bylo sbvatij ve ` ' svém: „Zkoumaní o přiı`ozeí“íž›Sti a přičinaeh
naI*od.níl1o» bei Nej zásíuha jeho spočí“va V tom; ‹;›bi`:Ťitil
Ťpozoľífíost? Vj.'7znam p1`aee.2) Než přitom upadí sam

C_,__\p›ıııııi(Tx ._\2'<›--I
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1.) Tento mechanický názor světový Smith jasně vyslovii, když osmělil
ìˇíťi, že „lidstvo se podoba. velliěmu, nesmirˇněmu stroji.“ (Vido: Stim. aus. M. Laaeh
'í"`..›ř, 398 Peselfl.) Orìtud „sí vysvěılíme“ ty zákony „pì`íı`odní*, které prý lidským
životem vládnou. v - ' “

V _ 23 Tím näpafinější jest 'pak ta. elıladııäz lhostejnosť k dělııíkům, v nichž pífee
prêieve takořka zosobnena. ',.Smithovi jest dělník jen _stro_Íem produkením, které
se musí neehati tak pracovati, by s výíohami pokud možna nejmenšími největšího
se ‹ì<)-álilo zisì‹;“tí.*Š (_l”(Š1`in „Nat.“ 44.) ě
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odeela,íRivíè1'e,j přední Z jeho Stoupeneů, pro

_7„

zngççz V ‹›XíČı`om `pı`olılżžšı1je práci jedínýın t“\.`fíI`e<;žnı čı neZ\ˇı`átııyısı`ı
ııı€=ıˇ`í[l<‹;:zz_l vší lı‹ı‹lnoty 1) „Sınítlh to l›yl,jenŽ ukázal xıčıpo‹li~ˇıılıo(llnÓ
účinlšy ı`o^:/.dd-lení p1“á€“e, Vyvodíl jak lšzıpítál při \`j"z`(›lí)č “.<p‹›lııpıŤísobí,
jak se lšáplíál t\`ošˇ`í_ .~‹j›oì`ivoS'[í, theoríi hodnot postavil na po“\“n_ję,'ˇ
podl<lš`.=‹;l rozlišuje mezi hodnotou měnnou (něm. 'l`z,mselzWeı`r_) zı po-
tì"cbuž›u (Gelíııı-Iıuols1›šW<~1`t) a dokázal, že hodnotu ıněnnáz se řídí '/.z'ıl«:ony
ıembíillšy zl, ;›o})ľá`z`l;jf, prozlšoumál, Z jákýolı pťxˇlflıůl ż-lšl:'ıdá eenêıo
vz-(;§,lxz1e“čiI jšmˇzžlxžı peněz :L jíoh úkol V oelšonoxniieá položil ;ćêıl{l:~z‹ly
theoríe ?lš1`‹`ditfıí.“`3) Rádio přizııávámej že tyto naulflìy 'cell-šy pokľolš

ııřııˇodxším hosp‹f›dářství. Všżık Sınìtlı dopustil se tu ‹'±lıyby,
lštož`;'ı í :"j;ho šhèulšy Zb_á,`vˇ~i.lu, vellše ˇ*'„ ' prospěelıžı, hu učinilžı,
je Zhouhnými pro spolećˇšnosťz p‹`›stn\lˇìlť theorši .svou na. olıybn‹"-7 j›‹;›»
lečnosť rozlučujíoí principy. í  

 s , Tyto p1`i1íoípy oekonomieké jsou jen jıříżˇozeným clůslezllflzeıısı
ehjfbı“ıýohlpı`in‹:ipů mmˇálzšíeh, na nichž Zlıudovšıná “,,'l`l1ooı`ie ı“nmvní‹s~h
oitů“ čí znějí: j

l 1. „Život hospodářsky 'fen jest či ovládán pu‹lem egoísm u“
a dıfuhý S ním souvísící: 2. „Nejlepší rozvoj V ookonomíi nastane,
bude-li lšêıžclý svobodně se loráti za svým żıjmem á s druhym
o pre çpěoleı svůj Závodíti“ -~- tedy svobod á á, její p1`ul~:tiolšé pro
vedení ve Volne konk urenei s vyloučením Inorállšy na Zálšlzıdíš
řádu přirozeného. Ty jest' nám především Zlšouınêêti. e
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i. Egoismus.

Století 18. bylo století Ináteriálismu. Mát‹.*1`iálisı“ı1uss pronikl íehdy
celou spoločnosť, vníkl V ústrojí její wˇeškeľć á Bůh Ví, kdy se
pcoıcláří Z něho se Vymaniti -~ posud nnelže poıćoıfovatí ulıýflˇêíııíj sj
příloytelš jeho. Epílšuıˇáeismus kleslélıojflírná. Záljmížćdil se i vní se
všemi s\`_ý1ni Zhouliınýrni zásadami. „Učel společnosti jest požitek;
I1ejs\7ětějŠí pI`á;\ˇo člověka. jest právo ná požíváılí, spı`á,Vedjlí\`é --- josf
jeıı Zvláštní forma užitečného -- toťjejí heslu. Což tu přiı`‹›;óoı1č_š_jsíl'ı‹„›
nežže into pohánslše _„já,“, lštore nu d1`uh‹'Íêho nemánojıncııšílm
ohledu (olásce ani neınluwíın), jen soloě ` vším, také se vrátilo?
Oxfšeııí předlšládáno ve Způsoloě poně-lčud zjeınněné a. s tżılàovýnıí
sliby,žže snadno mohlo oslnitì myfˇsli, přirozeně se k nu kloníeí:
osobní Zájem sledováti prohlášeno zá podmínlšu, bez Zdar spo-s
lečnostijljest nemožný. o l

j [ Již System fysiolšmtioolšý přijáljej za žák ve Imulšy. l\loı`eier
ej tulšto: ,,0sohní

Zájem nutí živě á bez ustání každého člov ia zvlášť, by všecky
Xžěei, jež prodává, Zdokonálovul á Zjednodušová,l.z~Svět pak jde sžun
Seloou svým během; touha požívátí á, Svoloodá požíxˇžıtí, 'jež neustále
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 1) Míııění toto přijali od Smitha, socialisté: Lžıssêšle se náň výslovně odvolává.
v(Vifle:~Cathı`ein „Morz-ılphil.“ II, 147.) í

~_ s; , 2)“ Peľínì Natioııalökonomie 42.
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pracují na rozmnožení produkce azvzrůstu průrnyslu, zprostředkují
společností pohyb, který se pak vyvíjí v stálou touhu po jejím nej-
lepším stavu.“ Z i

A na toto stanovisko postavil se také Smith. Křivdil by mu
sice,-kdo by jej měl za materíalistu zásadního --- nikoli! Smith
hledí zaujatí stanovisko materíalísmu protívne a sledovati principy
přísně spíritualistícké; však Z názorů doby sve nedovedl se vymanití
í pojal princip její ve svou soustavu. Morální zásadu: ,, Příroda řídí
nás pudy“ přizpˇůsobíl pro národní hospodářství: ,,V oekonomíí rozfl
hodujícím jest pud egoísmu.“ Každý jednotlívec musí hledati a za-
chovati osobní svůj Zájem. .Z toho, že každý svůj vlastní prospěch
hledá., resultuje nejen jeho vlastní, nýbrž i obecný hospodářský
blahobyt, ve poněvadž tento v podstatě není nic jineho než součet
blahobytu jednotlivců. j j É r

Jak velký význam Smith pudu egoismu přikládá, viděti nejlépe
Z toho, jaké chvály mu vzdává. odvolávaje se při tom na kulturní
historii: „Touha po bohatství, po velikosti pozemske, sebeláska to
byla, která člověka prvně ponoukala, byizemí vzdělával, domy stavěl,
města a republiky Zakládal, všecky vědy a umění vynalézal,
lidský životkrášlí a. šlechtí, které celou tvářnosť země mění,
Z pustin činí příjemnéa úrodné roviny a Z neschůdneho. pusteho
oceanu nový pramen bohatství atd.“1) Věru, jaká to moc! Tak-li
působila sebeláska V minulosti, jak by neměla mocí míti nyní? Proto
učinil Smith sebelásku osobním zájmem, egoismus nejvyšším Zákonem
života hospodářského. Jak osudný to sblud! To, co společnost' roz-.
lučuj e, činí Základemživota společenského!

3 Ovšem neodvažuje se ani Smith pud egoismu prohlásiti abso-
lutně a vždy mravným a dobrým. I pro platí všeobecná norma
mravnosti: sympathie, slušnost a_ záslužnosť. Záslužnosť však může
o mravnosti pudu rozhodovati teprv po účinku, poněvadž je-li pud
Záslužný či nic, to poznati lze teprve Z blahodárností neb škodlivosti
účinku. Zbývá tedy jako rozhodující faktor slušnost, která. Záleží
V proporci mezi účinkem a příčinou, zdemezi předmětem a pudem.
Přirozeným předmětem pudu sebelásky jest zdraví, vnější pocty,
blahobyt a jmění; a vzhledem k těmto, jedná-li se o Větší hodnoty,
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jest dle Smítha i „horoucí žádostívosť“ mravně oprávněna a nutna, ›
oněvadž 'est s ředmětem tím zcela ro Jortionelní. A meze e í?

'la ' vJ'“ * P -I r p 1 ` J.)bmith urcuje je následujícím výrokem: „Velké předměty vlastního

v rv I 'vr I ' ` rv r V! ' Imetem vasně. ktera ctizadostı slove, vasně, ktera drzi-li se v mezích , Č*
Í

opatrnosti a spravedlnosti, ve světě jest obdivová.na.“2) Toť konečně
rozhodné slo-vo! Tedy: když zachovává pud egoísmu mezeopatrnosti
a spravedlnosti, pak jest přiměřen předmětu, _k němuž směřuje, jest

I) Cia. ve st. aus M. L. 92, 400.
2) Cít. ve St. aus M. L. 92, 384.
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zájmu, jichž ztráta neb zisk osoby Zcela mění, jsou vlastním před~
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slušný a protoi mrêžıvný. Qpatrnost má chrániti vla stní Zájem,
vlastní zdraví a jmění. V tomto vzhledu bude člověku nejvyšším
heslem, první normou života: „Hon se za svým ziskem, oddej se
úplně pudu egoísmu, jen hleď, abys sobě neuškodí! na zdraví, ctí
neb jměníl“ i _ s -

ˇ Zájem bližních, zájem společnosti pak chrání spı`avedlnost.
Spravedlnost jest dle Smitha nejvyšší a jediná nutná -ctnost spole-
čenská. Spravedlnost jediná to jest. jež dovede společnost uchrániti
zhoubných následků nez1ˇ“ízene sebelásky, která., třeba každý jednot-
livec z.-1, vlastním zájmem kráčel, přec všecky v ladný celek spojí
a odstraní možnost' všeho konfliktu, při níž samotnéjiž možno trvání
společnosti ajejí mír. t ' i

ů A jakou spravedlnost Smith? Sám to „Jejímž
předmětem jest to, k čemu násílnč býti donneeni a .jehož
překročení nás činí trestuhodnýıníg“ tedy spravedlnost, která se
vztahujelna práva druhého, nebot jenom porušení práva jest trestu-
hodným, jen jeho respektování může býti vynuceno. A práva ta, jež
předmětem jsou spravedlnosti, uvádí Smith trojí: *

PI'É.ĚŠkĎ FI-'Ň CD
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která chrání osobu a život bližního,
Ý která hájí jeho jměnía statky, a s T Ť t

0. která chrání* to, co nazýváme ,,právy osobními* nebo to,
nač se na základě smlouvy mohou činiti nároky.  

p í Z toho tedy plyne dr uhe heslo pro život praktický, jež urču_'
poměrjednotlívce ke společnosti, k bližnímu, a zní : ,,Ve všem jednán
svem usiluj O vlastní prospěch, spěj tam, kam vede tě pud egoismu,
jen varuj se, bys neučini] bližníınu positivní škody na cti, jmění
neb životě, bysnerušil smluv S ním snad učiněnýchl“ Pokud těch
mezí šetříš, potud jest jednání tvé, tvá egoistzická snaha zcela spra-
vedliva, proto i slušna a mravna, potud učinil jsi povinnostem svým
vzhledem ke společnosti v podstatě Zadost.

'~ Jak volné to pole egoísmu, jak široké hranice! Vždyť mu tu
poneehána téměř úplná zvůle, neomezená volnost, jen strach před
trestající spravedlnosti, která porušení práv kárá, zdržuje jej, by
nerozvínul se úplně. Zdaž není to vláda sobectví?

s A to jest nejvnitřn důvod, to nejhlubší p na zhoub-
neho toho účinku, který theoríe Smithova působí - rozpadání spo-
lečnosti. Tak soudí jíž sám rozum. Já a opět jest heslem
V oekonomii, jež na onom principu spočívá; osobní zájem, k němuž
Sebeláska čelí, staví individuum proti individuu, částečku proti částečce,
odlučuje jednu od druhé - „Společnost rozdrobena. tím v hromadu
atomů, které politicky jsou spojeny jen mechanickým svazkem stát-
ního práva (resp. policie) a hospodářsky jen výměnou, obchodem“ 1)
-~ což, není to úplná atomisace?

Nnnı
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1) Hítze, ,,Kap. und“ Arbeit“ 218.
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lillnyni věru “prá`.ˇ‹ in odsnznje-Pesc-hl) tuto působnost Smithova
pı`incipu 1`ż'ıznj.Í`n“ıi slovy: Ý ,,VVer (las private lnte:`‹>ss‹.ži der einzelnen
ln‹íi\“idnen auch bloss ííír die \vii`t.sclıaftliclıe Seite des Lebens zum
ob‹;*rsteIi sittlieh bereclžtigtcn Gescšz inensfç-lılichr-n Handelns ınncht,
ze rreisst die Gesellschaft. Weil das, Was die l\~”íens€“hen in der líegel
trennt, kein Band. der Geıneinsclšaft sein kann. Die unabíveisbare
logische Ftilge ist eilieiíjeiiiszeitig iibtwrtriebene lietonnng der Wirt-
srhaftlielıen Sclbstbestinımiíng und damit die Ätonıisirnıi;;,` der (Šíe~

llschaft, der veš`dei`bliclisí‹ž lndividualismns.“ A největší s‹í,‹_-i‹>log`
naší doby. učený 'Doniinikázn "Weiss, píše stejně jasně jako důınyslnč:
„Der Egoismus ist dns Uıı,g‹_“Ěżž.:šıcš`, tlnsdifl Ertliż vci`\vtt~±tet. Er niimnt
allezn Er gibt nielıts znıiìelš. Er ist der geborene Gegner der Geirieinfl
saınkeit und desallgcmeinen Besten. El' ınacht den Grundsžitz, dass
jeder n-nrí`urfsiclı sorgen míísse. Damit zerbricht er ,alle Bčınde,
vvelche die llfleiısclılieit ı»iiiiscliling,`ex'1 und lo st die Ĺífeesellsclıaft
in ein vvahres Nicl1ts;auf,“2) Tak mluví rozum, tak soudí
autoritj.ˇ, kdož by tu ještě mohl pochybovati? --- . i I

Ovšem jest i \ˇ tomto principu, jako v ka jj bludu, zrnko
pmvdy. Pud sebelásky .skutečně vložen Bohem v přirÁ.›7.enoSt' naší
a má dle vůle Jeho bíahodárně působiti, żž to právě v oboru hospo-
d:e'ııˇ`sl‹šéin. ..Seb<*láska vníšec jest člověku něco přirozeného a nutného.
Snaha lidská: totiž nd přirozenosti sıněřnje k blnženosti a
proto touží člověk ve všem svém jednání jen pp tom, co jest
neb co asi za takové dobro pokládá . . . Űlověk však in
svobodné vı. . vé lıledati blaženost ve stzıtcích pravých neb falešných,
může sniěřovati k Bohu jako ıiej_X7jfšší1'iii1 svému blahu, inůže však
také pořad statků převrátiti a tain hledat? nejvyššj své dobroa nej-
větší blaženost, kde vslšutlšıš r není. Krátce: Glověk může sebe
nıilovati způsoboın, který jest nm-ıvnímu zákonu" přiıněřen, ale také
Způsobeın, který mrainíınu řádu odpornje.“3) Proto musí sebel:-'ıska
býti ří'/.ena -- jak? to udává moudrý Tel' ˇ synnsvému známými,
všlak nikdy dosti neocenčnými slovy: „Co ne‹:li€*eš aby od jiného

co CD
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dálo se tobě, hled, abys ty nikdyijinému nečinilíít) a snnıa moudrost
<íCŽ Q< 'Í95×

:oh 'Ť/1 ııı1Ĺ<

\I

ˇ j Ježíš .Kristus: „Vše ted co chcete, aby vám lidé čìnilı, čiňte
1 jini_“5) Musí tedy sebe! ca, by nestala se zhoubnýnı epgıisıitıeni,
u'/.návati svou mezi, svou stejně oprávněnou protiváhu, a tou jest:
láska k bližnímu; tak li činí, pozb_\f`vá. všelšké i nebezpečnosti, ba
stává se pak základem všeho mravního a sociálního života a působenífi)
Však to možno jest zase jen tenkráte, jeví li se obě: sebeláska i
1' V 'V 7 ' - v Ú ' V vf 1 7 vr ' ' vv! vlaska k blızmmu jako dve stejne podrızene casti nej si a vseobecné<ı”\‹: U2

' 1) Stinı. aus M. L. 92, 394.
2) „Apologie des (.Í_lır.“ IV, 526.
3) Störkl, „Lelırliufl-lı der Phil.“ III, 108.
4) Tnb. 4, 16.
5) čziznzız. 7, 12.
5) Weiss op. cit. IV, 537.
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lžıslšy. Tak žčiđžı. Sebelâslša, nutně Zž"ıl{‹›ne„ívyššiliıo, lšterjˇ by jeji pI`o_j‹_šVy
ř`1'(lil. A tento 7;áJl<‹›žii Stojí n‹:>pol“ınutě uprostřecl jlıistoťiekelıo v_ývoje
oolšonoıniolšélio ft Sooialnilıo životrzı n:Ťu`oćlů. Jeısteto Zžtlšon Věčıiý,
77t1`oZu:n1iá.Vůle l lšžt Svět jıořâclnjíoí, lšterťı V při1`oZenoStijli‹ílsl<é
See obleslšuje jallšo př“i1`oZený Zálšon m1`a.vní.“1) i t

l'l`ecly: 1`ožżuı4Iiıiž'i„ ım`aVnž'1,i socialni pì"iı“o'/,enosť liálslšžt či tim
př`iro§će1á.j;'* 7,j<šVi'š_`§ˇ Zâlšon Boží nıá. ovlżnlati pufl Seloeláslšy. Ť

Ý Toulo nıoenou ln`ż'ı.-,L/,lig ničím nelze Zxˇilšlati, touto mezi pevnou,
neliyibiioui, lšteı`żŤtnL“říLlí se liloovůllíjeclnntlivee, nýlorž xˇšeın, ııešÍıpı`osıiıe
Stejně velí, Zzıbı`€ı1“ˇıııje lšře.SťanSt\“í pudu Sel›elz'ıSl<y cestu lše ›:lı_oul“›11emu
Sobectví.“ Jeli neđolšonzılou proti ní jest l*ıı`ani‹;*e, kterou klżule egoismn
Sınitlil ,len spmvedliıosť a êılšá.Sp1“čıve‹llI1o.Sť! Pouze lšđe Se jhžılnžı
o me zı tvé, jest pud SeloeláSl‹:_y omezen ve ˇ volnožšti. Neđolišončtžlżšl

L. C3 “N<U)

CI) -4 (D-v.

jeflčtttalo meze, poněvadž . `  Ť  .
Í V 51) jen Spravedlnost Směnnou činí normou żı.

lo) lžısku -úplně vstrêmoıı nechč'ıVá,.
Přilšléđněıne lš těmto Clvěınżı đefelüůľn blíže!

0,) Sj)7“av€đZn(›.9ái  V Ý

 , Kažcljłˇ člověk m:'ı. úkol jeđnati olle vůle Bo*/.Í či plniti povinnočšti,
'lštore mu Bůh vůbee zı V povolšıni jelio zvlášť ulšláclíı., ZL to lš tomu
oili, l)y VèčnČ`lfio vélıo určení Llosžılˇıl. K tomu Však tiˇ`xbu„ by protiUD

jiným Soloě rovným měl pevný poćllšlucl, na l{teı`eIn byiee nıolıl Volně
poliyloolvuti a nikdo nm V tom nezibıżaňovail. 'llento peVnj,'ˇ“pocll<.lud
jeliočinnosti Však jest Zase jen tim možný, že jest oblšličen _jiStj'fnı
lšrtıhem právníınj lšterý Sżunoetutnosťjelıo proti všàein ostatním požl~
nnfıˇinje čt Zubezpeču_je. Tento _ lšruli jeho ]oı`:'w musi také lšaž‹lj`ˇ
Pes Jčllčlovali; nesmi Z jedné Strany V ně' 1`uŠi$ˇě zasahovati 21 musi
7: olrulfıó Strany to činiti, co €lı`ul^ıý na. 'zflžılillžıđě Svého pıťhvzı na ıiěm
žzšdati může.“-li) - l L  * A

i ' A V tom zátlv spmveđlııoeť. Přijínıêí se „Sice Slovo to lalše
ve významu širšiınea, puk znčınıená, Soulırn všeoli Cvtıxostíýltato l~:ì"eż
Steıoıslšájj Sj;›ı`êL\ˇe(ll11‹>Stˇ iskutečně- Sa,n“±otna lstači nčiniti “ ıižlısl oelýıni zı,
<lol{onulýı“1ıi' liđnii. „Kdo si osvojil plnou Iněıˇon, ten splnil vŠ‹;>elšo;
kdo ınâ plnost Spmvecllıiosti, ten má nej ˇ ˇˇ' "

'TJN< P-Íä

než etnoSt“`, dí O ní lv7Vei.sS.~*)
Než obyčejrıě se 'oéře V tom ˇvýımianiu, šterý jvšıne Slıoľa nžıˇ/znżıčijli

l či (lefinu'e Se: oGtnoSt` která na„l<loı;ˇıu'e vůli nu.~ˇ‹i_ b ohom lšažáleınu. tl i 77 r .7 i ' J › Y
(lčìvali, Co mu piˇaflˇeiın I1á,lež1.“4) Ý  

Ctnosť tato ˇídí člověka V jeho poıně1'u lš đruliýxn bytostem
1“oZu11mýın či půs že každému pI'ž'Lvě tolilš; Llřtvá, lšolilš jest muO C7“›-.‹

mi-J`Ú

aus M. L. 92, 394. '
töekl, ,.Lelıı`bu‹'h der Phil.“ III, 117.

„Apologìe des Chr.“ III, 802.
Tak (lefinuje ji SV. Ambrož: „Jusliria eet, qnae sš“zuı“n C-uique tribuit“ ,a_,"°`zj”z~._,"°\.'ˇ;-

(/2m
7+

› I

Ulpian V Pážnđeláteclı: ..,luStitial est coııstans et peıpetua voluıılanˇ iw; Suum cuìqııe
11`ìl›ue'n€lš. “ › , . Ă » , “
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povinen a kolik tento žadati jest oprávněn. Vztalıujc se tedy jen
na předměty, které jiný jako své právem může požadovatiľ) Však
poměr, ve kterém člověk k drulıým Ve společnosti se nalézá., jest
trojí: el. jednotlivýchúdů k celku či poměr podřadeěnosti,“ 2. celku
k jednotlivým udům či poměr nadřaděnosti a 3. jednotlivých udii
k sobě navzájem či poměr souřadnosti. Dle toho jsou tři druhy
spravedlnosti : j ř

v aj spravedlnost zakonna (iustitia legalis). Ta V tom,
že každý udeve svém sociálním postavení pro společn to činí,
čím k dobru obecnému jest povinen a. co společnost“ jako svoje
právně od něho žadati může. Zíıkonnou slove, poněvadž jest to věcí
zákona, by V jednotlivostech určil, co udové k účelu blaha. obecného
společnosti mají činiti. Nntna jest jak V hlavě Společnosti, by spra-
xˇedlivé davalaljzakony, které by blaho spolcčnostii chranily a po-
vznašely, .tak V udech saıných by zákony ty svědomitě plnili.

22) S ravcdlnost odíln iust. distributvia 'Vede zaslu cc a
vládce spollečnosti, by łkaždéı“ıiii d(avali, co mu jakìo udu spoležiiosti
naloží. "Tou jest se moci vladni říditi, uděluje-li' podp-viry, by dostalo
se jí je`dnotliVcům dle míry potřeby, rozdava-li odměny a úřady,
by normou, byly zásluhy, hodnostzjne stav rod; té zvláště jest
hleděti' při rozdělování břemen, daní, aby“ ukl. ıly se dle toho, jak
kdo schopen jest platiti, by nepadalo poměrně více daní na chncűho
než bohatého. l . r

S c) Spravedlnost' směnna (iust. commutativa) nakloňuje člověka,
by každému údu společnosti daval, co mu přísně naloží. Práva,

N
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ktera jsou jejím předmětem, udává, Smith zcela správně. Spravedlnost'
směnna zaslulıuje nazvu spravedlnosti V nejplnějším smyslu slova.
Neboť: spravedlnost vůbec 1. vztahuje se na druhého a hledí rovnosti
mezi povinnýmavykonaným a 2. dava. každému, co jeho jest.
Však tyto podmínky nejdokonaleji jsou splněny ve spravedlnosti
směnné. Jestiť l. Základem jejím rovnost neodvislosti lidí od sebe
a čirınosť její směřuje k tomu, by každý svobodně a neodvisle od
druhéhoísvé podržel a zachoval - spravedlnost' sıněnna nejuplněji
jednotlivce od sebe odlučnj e. Ona dava 2.pravě jen tolik, kolik
jest povinna. Neboť co hližní jako své žadati jest opravněn, to da
se přesně určiti a tím také t_o, čím druhý jest mu povinnovan. Spra-
vedlnost? směnna může se proto nazvati spravedlnosti xoćť' Ššoyjřp/.

“ Věecky tyto druhy spravedlnosti jsou ke blahu společnosti
nezbytny. Však Smith V theorii své jediným podkladem a řediteleııi
společnosti činí spravedlnost' směnnou a zcela pomíjízakonnou.
A přec, čím by bez této byla zakonodarna moc! Kdyby nebylo jí
V údech, moc zakonodárna byla by bezvýznamnou, neploclnou; kdyby
ji nebylo V hlave, moc zak. byla by absolutní. Ničím neomezena
mohla by zasahovati V poıněry, jež leží mimo obor její, rozkazovati,

1) Vide: Cathreìn: „Moralplıil“ I, 259.
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co protfiví se zákonu Věčné-mu a Z druhé strany snad Zase jinými
vlivy příliš sevřena, nebyla by s to, by působila zákony svými
tam, kde jest to nejen jejím právem, nýbrž svatou povinností. Jak
zvláště V tomto vzhledu Smithovo pominutí spravedlnosti zákonné
jęstnebezpečno pro život politický i národohospodářský,jdovedeıne
nejlépe oceniti dnes, kdy od poddaných sice šetření jí přísně se
vymáhá, však V lılavě moci zákonodárné, věci jest téměř neznámou.
Moczákonodárná spo 'icí ve většině sněmovních sborů pečuje
dnes až příliš starostliv Všecko, co by jí Vždy mělo zůstati nc-
přístupno, vnucuje nám školy bezkoníessní, odxˇažuje se drzou nohou
se vtírati až V posvátnépkrnhy rodinné přikazujíc manželství civilní,
zbraňuje svobodné působnosti církve a skoro jest se obávati, ,,dass
,sie in ihrer ubermassigen Füı`sorge íür alles nach dem alten Sprieh-
Worte noch der Versuchung erliegen Wirfll, den Gansen Filzschuhe
anzuschaffen, damit sie nicht im VVinter barfuss zu laufenbranchen,“
jak V\7eiss1) sarkastickyí praví. Však na druhé straně opět jest tak
malomoena, že nedovede přítrž učiniti kapitalistiekému řádění, že
nemůže se ani pokusiti o zákonné obnovení společnosti, Smithův
princip egoismu, důsledně provedený, obrátil V trosky. Mnoho, velmi
mnoho měla by spravedlnost zákonná napravovatig než jako u Smitha,
tak i u nás jestodstrčena stranou. ` V

Smith pomíjí také spravedlnost podílnou. V systemu jeho
jest to ovšem zceladůsiledné; neboť nemají-li poddaní povinností
k celku, jež ukládá sprav‹dlnost' zákonná, kterak lze přiřknouti jim
práva? Než pro společnost" jest tato zrovna tak potřebna jak ona.
Jak výlohy společnosti, tak Zvláště břemena musejí býti rozdělena
poměrně. I toho senaší společnosti, nedostává, i u nás jest Spra-
vedlnost podílná popelkou. Daně z Velké části, zvláště nepřímé, spadají
naiehudinu, kdežto kapitál se jiın uměle Vymyká. _
. Však V theorii Smithově jest nám na vyloučení spravedlnosti
Zákonné a podílné polilížeti jestě S jinéhostanoviskaz nejen že zjhoubný
má vliv V životě hospodářském, nýbrž jest Zároveň projádřením jeho
idejí atomisačníeh Neboť právě spravedlnost zákonná a podílná to
jest, která ještě vědomí spojitosti scelkem udržuje, kdežto spra-
vedlnost směnná spočívá na úplné neodvislosti částí. od sebe a nej-
dokonaleji od sebe odluěuje. c S

. Proto spravedlnost sama k dosažení cíle společnosti, k povzne-
sení jejího zdaru nestačí. Máť sice každý člověk svůj vlastní obor
práv a V tom proti ostatním se uzavírá chráněn jsa spravedlnosti,
než přece nestojí druhým uplně isolovaně naproti; naopak -- všichni
tvoří velký, živoucí celekzspolečnosť. Jako udové tohoto celku jsou
jednotlivci vzájemně na sebe odkázáni, musívšak také, jako V každém
jiném organickém celku druh druha podporovati a pomál'ıa.ti mu
V plnění úkolu, a k tomu třeba lá,sky.2) i ~
Ž V I) „Apologie des Uhr.“ IV, 718. V S

2) Stöckl, „Lehrbuch der Phil.“ HI, 117.
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mw N Qjfl U Iııiä nové dávánii Vám, abyste se milovali vespolek“1) --

těmito _y označil Kristus Pán rozdíl společnosti no-vé, křesťanské
od společnosti poljıanslšé. Láska má ovlřdati život křesťanský, p
má každý j křestan-aŤl“řplozIiati.  Jak řídili se tímto příkazem první vě z ,
toho, přel~:rásný1n světlectvíın jsounámudivená slova. polianů: ,,izte,
jak se milují.“ ik jak řídíme se jím dnes? Naše společnost Vrací
se k pohanství, proto ani láska nemá V ní místa.

1*'-*‹C3 Pvđw Ť-AJ..i-2

Pfl-JS»O

Již Smith důležitosti lásky pro život sociální nevystihl. Píšet:
a dobročinuost jsou pro společnost' ozdobou, jež budovu

, ale ne základem, který nese.“ Potřebna jest tedy iiìaiiejvýš
pro rozkvět společnosti, ne pro 'eji trvání. „Kdyby mezi různýrni
členy společnosti nebylo Vzájem lásk ˇ a náklonnosti, byla by sice
společnost méně štˇastna a příjemná, k neniusela by nutně byti
zničena. “ 2) V i ,

Totofmíně .Smithovo jen nutným důsledkem lpıˇolilašené
Vlády egoismugjť vyloučení lásky jest nejučinnějšíntı prostředkem k do~

žení té atomisaee k ˇ onen vede. Vždytláska jest spojnou

an.-nfl\,ł`ı\.ı ""5'“--'I :>=~5,x'/)<ıv---1U2 I-ııı`'›_ı-4
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puskou mezi těmi třídanii jednoho a téhož nêirotla, které lıospodář-
slšýnii zájmy od sebe jsou odděleny, i,,ona mostem mezi chud_\,'ˇni
a bohatým, vysokým a nízkým, ona Velnou e otvírá cestu slšutlšůiiı
srdce a karakteru, k nejuslechtilejšíın konůın náležeji,jednotlivce
i celý národ povznášej a mruvně i duševně z‹lol{on:ilLijí.“'.3) Sřítí-li
se tento most, co stane se se společností? . p I .

Spravedlnost' ovšem jest zákla.dem -- iustitia est regnoruni
fundaineutuın, _ Však by společnost' byla dokonalá, k tomu nestačí
pouhý zaklad, k tomu třeba něčeho Více. Spravedlnost dovede nejvýše

b-iw

jednotlivce .postaviti vedlcsebe a mocí z nich utxˇořiti celek; flišalš
spojitiˇ je, tolıo nedovede, k tonıu. nezbytná láska. „Die Gre-
i`ccl1tigkeit ist das 1“ı_egatiVe, die Liebei das positive und eigent.licl“ie
constitutive .Element der Gescllsclıaftttg „die Geıˇeclitviglšeit ist das
individuelle, die Liebctidas sociale Moment, die Gereclitigkeit
gliedert ,die Gesellschaft, (lie Liebe verbin det sie.“ Tyto tak
jasné a rozhodné výroky v_\,'*ınluVnélıo tlmnočnika zásad křest`anskýc.li
V říšském sněmu německém4) nedají nám o Význainu lásky pro
společnost ni okamžik pochybovati. Vice, mnolieın více jest než
pouhou okrasou, jest částí podstatnou, konstitutivní.

Bez lásky musí se život ve společnosti brzy státi iiesnesiteluýin,
nemožným. Vždyt slepá vláda sobectví nutným ina n{ı..sle(`ll.;tižın vše-
obecný vzájemný boj, který zameziti neb odstraniti dovede jen oběti
tjlbětovati vlastní zájem, . sebe zapírati, odříkati se i tol“ıo,~nuč m'u;`‹ì›ky

1) Jan XIII, §55. I ~, i
Cıt.. ve Stim. aus M. L. 92.

t 3) Ratzinger, ,,Aı`menpfiege“ 593. Š
4) Hitze, „Kapitál und Arbeit“ 228. ˇ '
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'ii 7 Chudoba má vell
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míti se domníVà'ime to musíme učıniti heslem svým, chceme-li
dosíci mírného spolužití Všech ve společnosti. Však oběti-~ toť řeč,
kterou klnám mluví láska,l_) bez lásky jest občt neniožna. A proto
bez lásky nelze si společnosti mysliti. ,  »

“ Tato láska niá pı`onikati veškerý život křše.stêiiislš.ý, zvláště ,pak
jeviti musík e h u době a práci. S e

Význam etliický, však žiti V chudobě a
patřiti při tom na hojnost druliýeli, to Vyžaduje velké sily duševní,
to jest obět. A tuto občt mají chu‹1lýin usiiadiˇiovati ti, jimž prostředky
to dovolují --i čím? e- zase obětí, projxż-Vem lásky: křest`ansl~:on
a.lin“ıužnou. Jak poclıiopovalacírkev tento úkol lásky nejlépe dosVčd~
čují spolky tomu účelu věiioinuié, dnes zxˇlašztě spolky' sv. Vineeuce
zz Paula, nesčetné ústať\ˇy tlobroěinné, od ni založené, toho . skvělým
doklademvždy budou kláštery.2) . v › ~ ,

si vNež láska nemůže zkvétati a dařiti se leč V'křest`anst.ví, jen
vì něm jestmožna pravá. dobro€ˇ~innost`. ,Onoučí nás, že člověk není
absolutním pánem majetku, nýbrž že inu tento jen od lìolia jest
isxżčřcii, by řádnčě spravoval u ho k bluhu svémii i lıližníeli svfýcli
užíval. i()no Vyzývá všecky, by z přebytku almužnu d.á\-ˇali ano
činíli toho, kárá je, že z:id1`žují, co jinému náleží. Slyšine '
slova lásky vtělené: „Co Váni přebyvá, to rozdejte elıtitljˇıntt
blaží dáti nežli bráti“, „Co jste učinili jednoinu z pzšslednícli l“
mýcli, mně jste iičinili“,5) slyšme moudrého Siraclıa: ,,Synu, V aliuu
chudéhoenezklaniáveil z\'al~;loň k clinděınu ochotně uclıa svého či
dej, co povinen iji, a odpověz znu pokojně ticlıost.í.“;ft) .slyšrneV v v , ø ,

/`‹ §<_

\.»
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“I1apoınenutí sv. Behore \fel.:, lxoniu se dostalo utlělcm. duinyslu,77 _
ten nechť ho použije k užitku druhých, kdož obdržel bohatství,
neclıt' neižpomene dobrodini činiti“ a důrazný výrok sv.t.ć'-iugL1stii“izı:,
,,Copì"ebýVê't boliáči, potřebno jest elnitbiku. Přeb_vtek iníti jest tedy
tolik, jako míti majetek druhého.“ Jen tam, l' e takové Zásady panují,
kde takovými předpisy Všielmi se řidí,jest inožna láska účiriná,
kt.ei`áŰskutl<_y se osvědčuje. j I i

Proto lšdyž společnost p' lšazů tčclı i“ie`dl_›á, od .křestaıiství se
čvzdaluje, mizí i duch lásky, a poněvadž chudoba zů~`tává, jest státu,
jenž péči o ni jako o vše ostatniflliee vziti' ve Výhradní svou správy
jinal< se o ni starati: ukládá občaiiůiıi daně (Ai`mensteuer) z těe

V
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“,,počuje.“ o elıudinu. 'lo jest moderni nucena peče o chudé fl~
V r I I (VÁjvv'čingsai`iıie1'ipfiege. _Blálıove to věru počmanil liın dostane se.chu~
‹il<'šım1 ııejvýše peněz, le jemu jest třeba něčeho více: „nlenıu jest.
třeba lidského hlasu, terý by s ním mluvil, d‹i>lbročii'iiiél1o sr€le‹.;›ż,

Ao-_

in-vv-I*"“ /Y

Í) „Das Qpfer ist die Spraeiie der Liebe“. St. aus M. L žŠŠĹl4l.
`2)"Stafl-ıyi odřiatč církvi, zvláštxˇ* klášterůın m‹-dern' kfládeži, eiıtcııiistifzky

zv':“‹'nou` saekularíszıeí, státi-iu“z -:ıušýın prospěly pra_inálo t_.Itali~v›l), chudým v;5=ak_ tíin
odiˇiatš-i jistá a ti"V›:fl=lá. pod'-poraz O tě moudrosti stámiekči V

3) Sk. Ap. 22'), 35; Mzłią. Íì:';'›,`4(l. »
4) É*.`(Š'Š ëlż, l; 4, 8. -
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které by ho milovalo, oka, které by jeho utrpení dojímalo, třeba
mu někoho, kdo by k němu přišel a. inu ukázal, že není na světě
oípuštěn.“1) Nikdy nelze dosti velky důraz klásti na to, že péče
o chudé, nemá-li se svym cílem áminouti, musí býti individuelní,
osobní.-2) Nestačí, byžàbohatý chudému něco ze svého majetku udělil,
nýbrž musí osobní svou účasť projeviti, osvědčiti mu svou lásku.
Stát však péči o chudé - lásku poroučí a tím ji ničí: „Zvvang
tödtet die Liebe_“3) A jak také jinak? Vždyť pokud existujo vc-
řejná péčeo chudé, která daně najich podporu vybírá, nebude nikdy
moci soukromá _ dobročínnopsť se rozvinouıi. Většina lidí spokojí se
s vyplněním zákona a myslí, že povinnosti učinila zadosti zaplacením
daní na chudé. o  i

Mnohé o.prá\`něné výtkv se činí chudohinství. JestCD c-+23-. »Q 5šw z-IŘ-i.z
nospravedlivo vzhledem k majetným, poněvadž pečovati O chudé jest
povinnost' lásky, které nelze vynutiti, _jak dí Costa-Rosetti: „Tributa
pauperum spiritui amoris obsunt, cuius oííicia. ordinarie oíficia insti-
tiae fieri et ut 'talia extorqueri iuste et utiliter non possunt“.4) .lest ne-
rozumno vzhledem k chudým, poněvadž podporuje většinou ty, kteří
bez namáhání ,, pohodlně“ chtějí žíti, však chudobu svou drze dovedou
na odiv stavěti,5)s kdežto stydlaví chudáci, kteří nemohou se odhodlati
k tomu, by dostavili se před kommissi a tam potřebnost' svou do-
kázali, bývají pominuti. Jest nemravné, poněvadž dává chudým
jakési právo na podporu a tím zahlazıje ponenáhlu všechen stud a
probouzí drzost` a nevděkfi) Než nejhorší při této státní péči O chudé
jest, že stírá S almužny to, co almužnou činí -« ráz svobody,
oběti, lásky. Věru, vším právem můžeme se tu tázati se sv.iOtcem:
„Kde jsou státnická, lidská zaì"ízení, by se mohla dosaditi na
místo křesťanské lásky a obětavosti, obdrževší vznět od samé církve?
Nikoli, jediné církev chová tajemství toho nebeského vznětu. Láska
a síla, neprýští-li Z nejsvětějšího Srdce Vykupitelova, nestojí za nic“.7)

' ` I I v 1
m< <-+C'D‹Nelze nám, pominouti je jednoho pole, kde blahodarna cinnost

křesťanské lásky zvláště se musí rozvinouti ~-- jest to práce.

1) Rflızingøx- „Annønpfløgø~ 558. o i   
p 2) Dnes, ,kdy ovoce liberalismu již dozrává, a gloriola jeho pozbývá lesku

svého, i tato pravda počíná doclıázeti uznání v kruzích rozhodujících. Důkazem
toho jest nejv_)`šsí Schválení Zákona. pro D01. Rak, (mimo Vídeň), dle něhož chu-
dinství se má zìˇíditi dle soustavy elberfeldslšé. Kéž _ by se V takových opravách
pokračovalo! ,,Več..Nov.“ VI, 128.  í

Hìtze, „Kapital und Arbeit, 231..
4) ,,Pl1il. mor.“ 818. ,.
5) „Der unversrhămt Fordernde, der schamlos Liederliche - der ist der

eig`entŤiche Gegenstand der officiellen Armenpflege“. Ra*zing`eı` np. c. 555.
 6) „Die Staatliche Armenpflege erzeugt Freclılıeit und Undank, vertilgt

allmähliclı alle Scham, auf Kosteu Anderer zu leben, und líıestärkt in der Ge-=
Wohnheít der Síìnde und des Lasters.“ Ratz. op. cit. 554. j

7) Enc. „Reruın novarum“ v česk. překl. str. 34. i
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j t - e l)rá.ee dává životu obsah, bytí cenu a člověku odvahu, sílu
a scbevědomí,1) práce jest podmínkou la hlavním prostředkem vlast-
ního, mravního zdokonalení, jest člověku ctí. Však hříchem nabyla
práce“ješ1;ě~_jiného významu. „V .potu tvářesvé jisti budeš chléb
svů_j“," k .Adamovi pronesené tkletbou stížilo práci veškerou; od té
dobyt jest člověku obtíží, namáhavou, trpkouobětí. To jeví se zvláště
v poměrech třídy,_jejímž ukolem jest ta práce namáhavá -+- třídy
dělnické. _ Prvý moment práce ustupuje tu vždy více V pozadí, a
druhý nejszı. í prvním mírněn roztrpčuje mysli dělnictva ar vrhá je
v “náručsocialismu. Co tu má pomocí? Křesťanská láska.. Prácedárce,
kterýjí je zprodclniut, nemá dosti na tom výplatiti dělníkům .spra-
vedlivou inzdu za práci ˇvykonanoua více o ně se nestarati, nýbrž
jest vsìfli vědom bližšího spojení s nimi, svazku jakoby rodinného
á proto 'pečuje také jako otec o jich blaho nejen tělesné, nýbrž i
ducl1ovní,o. řpovznesení D jich mravní, lásku činìě normou určování
mzdy ie všech ostatních poměrů jk. dělníkům; takovým moudrým
plněnímsvých povinností zjednává si vzájemnou lásku jejich a tím
nejlépeìzabezpečuje 'pi své zájmy hmotné. t j

j . Ideál --' řekneřsnad někdo v nesplnitelný ideál; ovšem jestto
ideál křestanství, dle něhož není jiné obnovy života sociálního než
,,obn'o.vaz fvevíře .a křesťanské lásce,“ ideál vznešený, bez něhož
poměryspolehčenské stěží trvale se zlepší,.a že splnitelný, tomu nej“
lépe nasvědčují korporace adělnickézaložené Harmelem ve Francii,
v nichž tentoideálćijestruskutečněn. Co brání .provedení jeho i jinde?
Nedostatek ducha křtesťanského,křesťanskéejlásky.. j t pi j

Naznřačili jsme význam lásky ,křest'anské7právě na těchto dvou
polích: v7 chudobě a práci, poněvadž tu nejvíce její nutnost' voči bije.

Neınfěl jistě Smith jasného rozhledu v sociálních poměrech,
tuto „dceru boží“, jak biskup Dupanloup lásku nazýval, která

jest. utěšitelkou všech neštastníkiů, zemských, slávou všech národů,
*zer=”národního .hospodářství vypudil. ponechávaje jen Z milosti úkol
dekorující tretky, ,kteroulze strhnouti, t aniž by se tím co podstatně
poškodiloiyjiř,ii i v ^ - t “ t p ř `

se epQAttatos pošetilost'jest společná všem tém theoretikům, kteří
vjšlépěje Smithovy vstoupili. Malthusova theorie.,,omezené lásky
btlíženslšé“ jest nejen popřením, nýbrž inejvětším sníženímpjí; absofl-
lutní vláda egoismu, důsledně jen z principů Smithových provedená
ai prohlášena Ricardem a Sayem nenecháv jí pražádného místa;
Bastia'tova`,,h_armonie osobních zájmů“ činí ji úplně zbytečnou. Ba

C'D< *'É<

Qfls

D či zt;i,t[jimž. nejvíce láskytřeba, dělníci sami proudem časovým jsouce
řstrženıi odmítají jívod sebe s nevolí. Proudhon jménem jich píše:
„Práce ,nemá co činiti s láskou; práceižádeá spravedlnosti. Národní
hospodářství spočívající na lásce jest ve jménu Božím vedená křížová
výprava proti práci a spravedlnosti.“ Jaká í to zaslepenosť! K té

i í 1) Weiss' IV, 303. s I
„Museum.“ 2

G'

"S
7



jı

j“.

.-\.~.,...._.„._._.....__„_.,,_._f,_._7.___„‹,7Ť4

.L

roků hezká řada, p l

.--'-18-

4

dovedla společnost' Smithova morálka osobního zájmu, jenž omezen
jsa _jeusp1`av›e.dlností směnnoulásky nezná. . , ,_ e 4 j

j Egoismus rozkládá společnosťv atomy, tak dovodili jsmeshora.1)
Smith čině jej. základním p principem své soustavy ,oekonomické
ovšem jej jomezil, než meze ta nejen že nestačí, by egoismus zhoub-
ného toho účinku zbavila, nýbrž jest naopak znakem, který tu
snahu ~ atomisační krásně .karaktcrisuje Vždyť jest to jen spra~
vedlnosť směnná, která právě spočívá na .úplné h neodvislosti,
oddělenosti jednotlivých členů společnosti, kdežto láska, jediná moc
spojná, › jest vyloučena. Proto .následek musí býti ten, který jsme
udali a na nějž poukazuje jeden z nejlepších křestanských oekonn-
mistů francouzských slovy: „Jako cvičením sebezapírání zájem osobní
ve svých mezích zákonných jsa uzavřen ke všem sociálním pokrokům
přispív`á`(nejsa ničím jiným než zjevením lidské osobnosti), taknaopak
sensualistickou naukou sproˇštěn všech pout zapuzuje konečně v. ne-
zřízené vládě své ze 'srdce lidského vše to, cov něm sebezapření
vznešeného, energického vypěstiloa uvrhne společnost*,která v něm
viděla principy neomezeného štěstí, v\malomocnost'ša.strasti rychlého
úpadku anutné dissoluciz“2)L .  r i ř . t D ˇ t . .

.  Tak zní poslední, jediný správný úsudek o základním principu
Smithově.  p . * D  . .(Pøkračóváni pi~íštč.)

V ' . _ _ . ' _ V I

' ' ,__ _ __ ~L “ t 'ˇ 1 ___ _ _. ' ' `
_  .. _ _

 2Ba1ada o starých dudách.    
Umřehdudiák V nemocnici, Ý Hrály, hrály -- a div na div,
dudy po .něm zbyly, , předivné ty zvuky ` i“

\z

/\/'X/`„/\/K/\

dudáka v hrob pochovali, t slyšel každý, a všem. lily
dudy rpohodili. .A . p  - l vv duši strach a zmuky ---›  

\/\/_\/\/\/\/'\/\/K/\./\/\/\/\/\/'NJ

9“

AL uteklo od té doby ji  J Ă V síni však, z níž divná píseň
p  p Ý šeptá, hučí, hřímá,  r D s .

až je dala do musea  s .i starý dudákfv záři světla
VSlavnáměstská rada. v sám své dudy trím  -- i

\/\/\r\/'\/\/\/\/\/\/\/\/\./\/\/\/\/\/\/\/\./\/\/'\/\/\.v\./\_'\/\/\/\/\/\/\/\/\/

A tu jednou obpůlnoci x Sám zas hraje jakpřed lety,
zač'ly ,milé dudy . i chase sk .tanci hrával, tj i i
hrát, až bylo po městě je p ů . dudy tiskl rukou k boku, .
slyšet jasně všudy -- e nohou takt si dával.  , A j

Hrály, hrály a ty zvuky D
hned jak bouře hřměly, p j hučí nocíšerou,
hned zas, jako jemný vánek* ozvěnou, se po ulicích' l
po městěse chvěly. 2 j . ~ rozléhají sterou: Ň po

A z těch dud tu divné zvuky

1)“ St. 16, 52.
2) Périn „Nationalökonomie“ 83.

\_z
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žvlill. jste ,tn slabochové, Skoda, škoda srtarýchrpísııí
.1„4I-M13 h jen plémě, s provás: chabou. chasu;  
otců slavných zvrhlé děti, l s však vás brzy času vlny
skvrna krásné země., 3  smetou někam k d'asu“ . . .

QQ*zz: ,_:‹_N‹ "-U

. . .. . > . . V r _
už xsšıchnı dohromady  ř Dozněl hlas, jenz z dud se lınul

-vé- se vší íslávoll všudy -- jako z 1'nraku-hřmění;
nestojíte ani za ty, ř Ě a když ráno lidé vstali,
zpı*áøl'ın,i\ˇělédudy --~  nikde dud není. e i ř V

. Ý V p M 1IOZ8č8;Í8.t

If 8 . 4

. Pomsta Samsonova.  
,,Hrej, tančí, tančí, holý Nazireji,

 a uprav vlas, bys tančiti moh" snáze;
 nuž tančí, slepý, viz, jsi hostem iv Gázel“
zpit vítězstvím lid šílel v ~divém reji.

4 .On;_,._zmučený stál v chrámu Dagonově, h
jsa-svázán mezi sloupy lidu na posměchg .
zpěv slyšel jásavý a bujný ptancepispěch, š t
rouhání Jahvev každém cítil slově. .

žen Slyšel Snfløh zn. hvzzúžixn žiáůnx. ızıøni,
z kol katanů svých tušil dole růsti dav ---

a hlavu sklonil zvolna k prsoum nevšimav,
v nichž síly není, není, síly není.  

Tak dumal; myslí zašlé táhly časy . . .
A slyš ten známý hlas a známý slyš ten smích že
Jízˇ cesty stoupal zástup, v úctě stich -- ř

í ~=-~o Slať ta, jež v klíně stříhala mu vlasy.

 h,,l\.lu.žstanči, tančí,“ v smíchu onajděla. í i
On paže k sloupům roztáh' jako roztoužen -.-e

i Kol děsný zavyl výkřik mužů, dětí, žen, s
aesponstakamení jen k nebi čněla. ›

Sloup .prachu vzlét, a nářek zalkal znova. .

l Q. Na troskách večer sedl větřík líný,
av nich šakal hledal mrtvé Filisti-.ny .

t ,To byla pomsta NazirSamsonova.  
Ant. Thein.

_; 0,, __ ˇ
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Byla-li) církev katolická vìnna ř krutosti, jakou
se prováděla reformace katolická po přemožení

  českého povstáníl) .   
j S J Svozfl. r ~

Reakce proti hnutí antikatolickému připravovala se ponenáhlu
již dávno před bitvou na Bílé hoře; strana katolická o_rganisovala
se záhy k obraně, ano sluší uznati, že kyomění az Jednoty nebylo
řádně organisované strany náboženské v Cechach. Zápas katolicismu
se všemi sektami vedl se stále. Ale sotva bylo by došlo k boji
v poli otevřeném, .ku válce, kdyby zájmy náboženské nebyly se
staly pláštíkem snah politických.  _ L

Nebylať válka. třicetiletá bojem čistě náboženským, nýbrž na
předním místě bojem zpýchalé aristokracie české s absolutismcrn
dvora. Veškero snažení šlechty směřovalo k oligarchii, a podporou
byl mu Ferdinand I., zrušiv sjezdy krajskéa tím moc drobné
šlechty azničiv -moc měst, nejlepší to íprotiváhu zvůle Stavovské.
„Tato pak oligarchie“, praví Kalousek, 2) „tíhnoucí vědomky ne-
vědomky k libovůli šlechtické ak anarchii, utkala se v boji s mon-
archií, která vědomě ačnepřiznaně nesla se k absolutismu jakožto
k ideálu svému. Mezi těmito dvěma krajnostmi, neobmezenou šlechto~
vládou a neobmezenou jedinovládou, vyvíjí se politický zápas po celé
poslední století před převratem bělohorským. Rozdíl náboženství
vnáší do toho zápasu náruživosť slepoua mění jej konečně iv boj
na život a na smrt. Na jedné straně stojí v něm šlechta s protestan-
tismem, na druhé straně dynastie s katolicismem. O blaho obyvatelstva,
o moc a budoucnost státu, o .zdar národnosti nikdo se při tom ne-
starár, ty vezmou pohromu vždy, nechť v boji zvítězí jedna nebo
druhá strana.“ Je to snad úsudek poněkud příkrý, ale v podstatě
zajisté správný lp Tak soudí skoro všichni historikové té doby, tak
souditi musí každý, kdo se jen poněkud dobou tou obíral.

1 .

_ Což tedy divu,,že reformace po bitvě bělohorské byla akcí
více politickou,ivždyt protestantismus zdál se povrchnímu pozoro-
vateli hlavní příčinou bouří. Nekatolická šlechta postavila se proti
králi, vehnala pod záminkou náboženskou do vzpouryi lid, kterýž
potom nejvíce pykal za přestupek panstva, nevěda vlastně, oč
bojuje. Akatol,icismus je státu nebezpečným, aproto pryč s ním,
mínilaivláda. Ze tomu tak, nasvědčnje již jednání Ferdinanda II.,
jenž prohlásil ve své instrukcí reformační, že v jeho prospěchu a

 1) Použito bylo knih: Dr. A. Rezek „Dějiny Čecha Moravy nové doby“,
„Dějiny prostonárodního hnutí náboženského v bechách a na Moravě“, J. Svoboda
T. J.: „Družiny mariánské a reformace. I katolická“, Dr. Frant. Krásl: „l(aı`dixial
Harra.ch“, Dr. K1. Borový: „Dějiny diecése pražské“, Dr. J. Kalousek: „Ceské
státní pravo“ a _ _

2) Č. státní právo, str. 891). I

Q
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zájmu statu jest, aby byli všichni stejného s ním náboženství; dal
to na jevo téžtím, že jen v Cechach a na Moravě vypovídaljne-
katolickou šlechtu, jinde toho ènečině. Ze všech patentův a dekretů
dob reformačních vane takové smýšlení a Za- Leopolda I. jižlzřejmě
nazývá se akatolicismus ,,crimen contra statum“ a jako takové
se stíhá. i

Při všech pak snahácbpokatoličiti své Země, jeví se u panovè
níků jakýsi caesaropapismus; podporují sice horlivě katolictví, ale
moc hierarcbieí buď ignorují, nebo .přímo proti ní se staví., Tak
Ferdinand III.i_nařiZuje Ze své moci svatek sv. Josefa, Ferdinand II.
svátek neposkvrněného početí Panny Marie. Ferdinand III. ruší
právo' papežovo, davaje o své újmě a protivůlisv. stolice spojené
universitě pravo promoční. Kardinál I-Iarrach nesmí bez jeho svolení
vyhlásiti bnllu proti Jansenistům (placetum regium.) -- Jen touto
snahou po caesaropapismu .můžeme si vysvětliti, jak mohl býti ob-
dařen „výbornýnı darem královským“ gothajsky konsistorní rada,
horlivý protestant Cypriani Za svůj spis „Naučení o původu ai .vzrůstu
papežstva.“ Obdarování toto však ukazuje též, že reformace byla
akcí politickou; nebot' překladatel téhož díla Bahyl byl hlavně proto
vězněni a potom ze Země vyhnán., ` c  

Ze účely náboženské podřizovány státním, patrno také ze
sestavení komisí reformačnich, v nichž vždy a všude měli většinu
úředníci státní a stavové světští proti duclıovenstvu, ač jednalo“ se
často o věci čistě náboženské. Jako dvůr tak i sněmy, sáhaly hluboko
do věcí církevních, tak na př. jednalo se na sněmu o reformu studií
theologických. --- Dokud byli panovníci Zbožní, horliví katolíci,
nebylo to církvi na Škodu; alebylo to Zárodkem pozdějšího jose-
finismu, jehož hodně Zřetelné. Stopy jeví se jmenovitě Za Karla VI.

Marie I Teresie. Směle můžeme tudíž říci, že bez Ferdinandů, Karla
a Marie`Teresie byl Josef II. jako Josef II. nemožným. o

` -\/-\/\/-x/\./\/\.r\/\/\/\./“\/\./'\.r\/\/V ˇ
ı ø , 4

Reformaci zahájil Ferdinand II. hned, jakjen poněkud utlumil
povstání; nejprve potrestal vzbouřence, neli příliš, tož jistě dosti
přísně. „Zazıiíváť Z toho .pronásledování staré vae victis“.1) Krutosť
odvety Ferdinandovy jeví se předně vitom, že za Zbujnělou šlechtu
trestal celý ná.rod,inevin“né S vinníky. Zemi vzato Zřízení a nahraženo
novým dle libovůle panovníkovy přistřiženým, ač šlechta se proti
tomu vzpírala, ač Martinic navrhoval, že spíše měli by býti věrní
stavové odměněni, Jiné Omluvy není pro Ferdinandovo jednání, leč
že dával se Z počátku cestou mírnou, slibuje potvrditi staré privileje
Zemské i majestát. Ale stavům, jak Z toho viděti, nejednalo se tak
o svobodu náboženskou, jako spíše o poručníkovaní krále, a proto
Zosnovali revoluci, po níž mstil se Ferdinand bezohledně. Zbavil se
nejprve predikantů a potom ostatních nekatolíků, Zakážav j návrat

1) Krásl ,,Kaı^d. I-Iarrach“, 21.



ız

pod trestem smrti.v Přijal reformační návrh Liechtensteinův, jenž
t radil hlavně toto: Zádný nekatolík nesmí míti v Zemi majetku, ,nesmí

býti přijat do cechu ani do svazku obecního, nesmí státi se úředníkem
ani státním ani panským. Zatvrzelým kacířům at' se ukládají přísné
tresty; náboženské výkony budtež zakázány. pod pokutou, přecho-
vávači nekatolíků buďte stíhání. Obřady církevní musejí se nekato-
líkůmjodpírati, ale štolu musi platiti. .Kdo by si dovolil něčeho proti
náboženství katolickému ať sloveın nebo skutkem, buď ze země
vyhnán anebo trestán nahrdle. Navrhovatelem byl Liechtenstein,
který proslul smutně svýmidragonádami, jež jmenovitě jesuita Nertlich
rozhodně odsuzoval. t l t . J t t . a o  .

rd iNávrh jeho byl přijat aldoplňován potom novými přídavky.
Tak dětinekatolických rodičů měly se jim br-áti a dávati katolíkům
na vychování; děti pod 15 roků musily zůstati v Zemi, bylizli rodiče
vypovězeni. Během času upraveny, zákony reformační tak, že tresty
rozděleny byly na určité stupně dle provinění; Ale od doby Ferdi-
nanda III. aždo Karla VI. měla reformace J průběh dosti klidný,
V praxi nenakládalo se s nekatolíky tak přísně, jak tlieorie kázala.
Teprve za Karla VI.  byly zákony obnoveny a částečně změněny
patentem .Z r. 1726., dle něhož kacíři do té doby K neobrácení byli
trestáni nucenou obecní (státní) prací po jeden rok. Kdo za ten čas
se neobrátil, byl vězněn znova, a sice 2 léta. Potom zdraví lidé
posílání na galeje nebo k vojsku. Kdo k žádnému Z obou se nehodil,
byl vymrs-kánn a ze země“vypovězen. Trest smrti, jehož za Ferdi-
nanda III.acLeopolda proti kacířům zřídka se užívalo, objevuje se
za Karla mnohem častěji. Ale za něho byla reformace výkonem
skoro výhradně politickým právě tak jako později za Marie Teresie.
Tím seostatně Karel netajilđ, .nebot patent z r. 1726. vydán byl
proti vůli. duchovenstva; dlouho trval spor císařův si arcibiskupern
pražskými hraběteni Kht'1nburkem, o ůčastenství kněží v soudech-c nad
kacíři, až konečně panovník zcela po své libovůli odepřel kněžím
všeliké v nichúčasti. I , - á .  

j Kromě trestů zmíněných ukládány byly nekatolíkům vojenské
posádky, které musili živiti a platiti (po čtyřech krejcařích denně
na muže. Tento trest byl skoro nejtěžsím ze všech. Ceho dovolovala
si tehdejsisoldateska, těžko nyní uvěřiti; nešetřila však často ani
katolíků, ba ani kněžífl) Tak vypráví ReZek,2) jak důstojnícitrýznili
sedláky. Nutili je zpívati protestant-ské písně, pálíce je louči mezi

<\_/ \

prsty,7a vzpíral-li se který, svlekli ho, uvázali ik lavici a biliholcmi
močenynii ve vroucí vodě tak, az kusy masa padaly; ze těla. Ovsem
nebyly takové prostředky v úmyslu vlády, ale nezabraňovalo se jiclı
užívati, jednak ženebylo moci, jednak že scházelo dobré' vůle. Na

I) Svoboda, ,,I)ruž. mar. a katol. ref.“_ I. 412, Krásl, ,,Kard. Haı`1`~acl'ı“
str. 18, 33, 60. a jinde. ,

i 2) Děj. pıˇostonárodního hnutí náb. V Čechách- 83.
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omluvu jejílze toliko říci, že brala si příklad Z nekatolíků (v Cechach,
Německu i Anglii)a tím že celá tehdejší doba nebylajinačí. A I

, É J Ale bud jak bud' překročilo se "takto daleko přes meze . zásad
křesťanských; na ty zapomnělo se v Rakousku právě tak jako jich
rneidbala vláda anglická proti katolickým Irům.  c ' I P

J Akatollíci však pami stěžovali svůj ,osud svými sympatiemi
S, cizinou. zejména se Svédy, Saskem a Pruskem;'ale tu měla vláda
povážiti, že často sama vzbudila onu náklonnosť k cizím mocnostem,
svou bezmeznou přikrostí. Jest známo, jakfsedláci nekatoličtísympa-
tisovali s Pruskem. Tak za M. Teresie zpívaliisedláci na Opočensku
veřejněz. ,,Brandeburku, j podej ruku a my tobě více, játra, srdce,
plíce- Q.“ Vláda pak Saská a později pruská přijímaly ochotně
emig;1“'antya potřebujice ku zalidnění svých pustých držav kolonistů,
poskytovaly jim Značných výhod. Prusko vysýlalo dokonce zvláštní
agenty, aby lákali lid ku stěhování. Tento emigrační proud vzmáhal
se Začasto vinou .samé šlechty. Bylo velikou chybou, jíž 'se vláda
dopustila, nechavši šlechtě příliš mnoho moci ve provádění rcformace,
-ač dlužno uznati, že byly tím vinny neurovnané poměry tehdejší.
Následkem toho provádělase sice na některých panstvích reformace
ıcıiírně, nebo dokonce se I odložila aspoň na delší dobu; ale více bylo
vrchn-osti, j jež domnívaly se, že sedlákje jenom nato, aby ho dřely;
_p,ři;jtomíovšemrnečinily rozdílu mezi katolíky a nekatolíky, jakož
viděti zzbouří selskýclis Proto prchali poddaní velmi často více ze
příčin hmotných než náboženských .-í-~ Znám svou krutosti jest
na př., P›reda,1) jenž dal nasvém panství i ženám a dívkám ostříhati
vlasy a. prodal je parukářům,jak vypráví general;křížovníků Jiří
Pospíchal. Podobných karabáčníků selského lidu bylo více.2) Známi
jsou = kromě. něho zvláště Marradas. a don Huerta svým divokým
jednáním.. Takové vrchnosti utiskovali lidorobotarni, poplatky a po~
kutami za přečiny,.k nimž sami jej donutili. Poddaní musili pracovati
zvláštěo žních 6 dní týdně pánovi, a když potom v neděli chtěli si
podělatilsvoje, stíhání pokutami pro rušení svátkův. Ano některé
vrchnosti zakazovaly -poddaným vejíti ve sňatek a potom ukládaly
za konkubináty vysoké pokuty, jak níže u“vedeme.3) Bez rady du-
chovních, bez svolení arcibiskupova obraceli mnozí šlechtici bitím,
vězením a jinými prostředky sedláky na víru katolickou.

í ,T Všechny tyto prostředky byly přísné, balkruté; nejlépe ještě
bylo tomu, kdo mohl se ze A země vystěhovati se svýrnmajetkem.

bylovšak udělem šlechtyaisvobodnýclı měštanů; lid poddaný
nesměl seìstěhovati, atedy stůj co stůj musil se obrátiti aspoň na

” .. Í '1) .Běda nám, běda, koupil nás Breda, Z Pečeckých Sedláků nadělal žebráků.
2) Viz Krásl 577, 578. a jinde. Borový, Děj. diecése Pražské 347. a násl.

í Q 3) Rezek, Děj. za Ferd. III. až do r. 164.8. str. 226., Děj. za Leop. I. díl 1.
Six. 270, 284.  
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oko. „Takové všakprostředky příčí se duchukatolickému, a ti, kdo
jich užívali, uškodili církvi spíše než jí prospěli. Munusconvertendi
verbis, non. poenis est agendum.“ (Krásl, op. cit.. 30.) A r

. > _

Jak zachovaly se orgány církevní v těchto bouřných dobách?
Duchovenstvo nemělo takové moci a vlivu na reformaci, jaká se
inu přičítá; z toho, co dříve pověděno, jde to tušíni dosti zřejmě
na jevo. Ale bez moci a účastenství ovšem také nebylo. S vládou
a úřady shodovali se potud, že přáli si reformace katolické, ano
k provádění důtklivě radili. Ale velmi různili se v prostředcích,
jimiž chtěli. cíle .toho dosíci. Jde tedy hlavně o to, jakým způsobem
vedli si při reformaci, pokud bylo ovšem v jejich moci.

~ Za Ferdinanda a vůbec počas války nebylo o řádné reformaci
ani řeči. A pokud se prováděla, dále se to bez velikých porad.
Vláda a šlechta usilovaly o ni, abychom tak řekli, na svou pěst.
Císař viděliv tom prospěch svůj a státní, šlechtě pak velice záleželo
na tom,,aby nevrátil se nikdy dřívější stav; vždyt' byla obohacena
statky, nekatolíkům právem ineprávem konfiskovanými. I)ıicho~
venstvo po celý čas války nedalo svého smýšlení tak na jevo, jako
později; ale nemíníme tím, že ho vůbec nedalo, nýbrž že ho nedalo
jako celek. Mıněnı jednotlivou bylo dosti. 'Ieprve když Ferdinand III.
začal připravovati reformaci, podalo i duchovenstvo svénávrhy, jak
asi máse nastupovati ve prospěch katolicismu. Na jedné straněbyl
Karamuel z Lobkovic, na druhépak kardinál Harrach a jesuité.

e Karamuelzastával se směru příkrého; návrh jeho shodoval se
v podstatě sinstrukcí Liechtenfsteinovou svrchu podanou. Zejména
rad-il, aby nekatolíci byli trestáni ubytováním vojska, aby užívalo
se trestu smrti, zvláště v těch případech, že by otevírali kostely
zavřené z moci arcibiskupské, nebo pochovávali mrtvé v zemi svěcené.
l\/Iístodržící návrh jeho sice ještě zostřili, ale ve Vídni byl zmírněn,
zvláště pokud se týče trestu smrti; za to však byl jinými články
rozmnozen. e , t

Oproti Karamuelovi hájili jesuité a Harrach směrů mírnější;
shodovali se ve svých názorech o tom úplně, tak že možno obo_jí
stotožňovati. Radili asi takto: Násilím dosáhne se sice obrácení, ale
jen na oko; proto ať působí se poučováním a dobrýmzpříkladem.
Lidé nemají dokonce býti honění k náboženským výkonům, zejména
ku přijímání; nýbržat' sepůsobí z tak, aby lid ani nepozoroval, že
jedná nesvobodně. Nad faráři budiž dvojí dozor, a sice moci politické
a duchovní. Ať dají se nákladem patronů tisknouti knihy, především
katechismy a výklady hlavních článků víry; katechismus budiž po
případě podán veršem, aby lid zpěvu milovný snáze se mu naučil
a zvykal. Faráři mají. .zamezovati náboženské funkce akatolické,
pokud to možno, a vésti statistiku, kolik jest vi jejich působišti
katolíků, kolik nekatolíků. Poněvadž jest veliký nedostatek kněží,
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budiž přikázáno vrchnostem uchvácené jmění ,církevní ,navráÍtiti, aby
semohly zašlé fary obnoviti; ať uvolní se poddanství lidu, aby
aspoň na studia směl své syny svobodně posýlati. p I tě I.

.O vlivu moci světské na reformaci prohlásili: Ať panovník
upozorní ústavy, jakými obětmi mír vykoupil a jak velice mu 'záleží
na tom, aby všichni byli s ním stejné víry. Vojska nelze rozpustiti,
pokud stavové nebudoulreformace podporovati.. Vrchnosti nesmějí
míti nekatolických úředníkův, a jsou-li samy nekatolické, nesmějí
svých statků samy“spravovati. l . I > i  

i Kdo' uváží., jaké byly; tehdy poměry, jistě dozná, žebyl to
návrh mírný, praktický. Nynějšího měřítka nesmíme ovšem při-
kládati době takové, jako byla tehdejší, ač ani nyní nejsme bez
něčeho podobného.. Co bezpráví a krutosti napáchá se nyıií V boji
národnostníin! ,A žijeme přece, jak se hlásá, ve století pokroku a
humanity! . c jj . , c ~ . _

Přesto, že většina duchovenstva byla pro mírnější způsob
reformace, přijala vláda Vídeňská návrh Karamuelův. A proto pro-
váděla se reformace namnoze krutě, ač církev ,,dle možnosti snažila
se zlořády, takto příkře _ vystupující zamezovati až dle potřeb, hrozila
i církevními tresty;1) neměla však dosti moci a tudíž zůstalo její
snažení ponejvíce marno. Sám arcibiskup zastával se vřele mírnosti
a zakročoval. proti tyranským šlechticům. Ferdinanda III- připravoval
na cesty mírnější, jak praví Rezek, sám pak ze své moci působil
na kněžstvo, jež té doby nebylo právě nejlepší. Domácích duchovních
nebylo s dostatek, tak že na mnoha místech učitelé vykládali ná-
boženství, křtili a- vůbec odbývali některé funkce náboženské; proto
brání kněží z ciziny, nejvíce zy polských řeholí. Ale opatové polští
chybovali tím, že vysýlali do Cech takové muže, S nimiž sami málo
mohli poříditi. Byli imezi nimi někteří velmi nevzdělaní, neznajicí
ani Písma svatého, nemající Innoho ponětí O kázni.2) Aby tedy
usnadnili dozor nad kněžími, zřídil IˇIarrach vikářství, šasi tak jak
nyní jsou, pořádal Sjezdy vikariátní a přísně dbal o pořádek. Kněze
neposlušné přísně trestal, rozmnožoval počet missionářův a pilně
zaopatřoval kněžím výživu, čímž; častěji přišel do sporu slakotnými
patrony. Přičinil se o zřízení biskupství litoměřického i králové-
hradeckého; obojí se mu podařilo, ale po dosti velikém namáhání.
Neméně pečoval o školy, o jichž důležitosti byl přesvědčen. Jemu
šlo o upřímný vnitřní obrat ve smýšlení lidu, o povznesení jeho
duševní, a proto neštítil se ani největších obětí, ani nepříjemností se
šlechtici, jimž musil icírkevními tresty hroziti, aby poslechli a ne-
sužovali lidu. Tak na př. žaloval r. 1628. Mikuláš Wagrıer, bývalý
duchovní správce draškovský, na Jana Hřáně z Harrvasu, že nechce
Jakubovi Reinoltovi a Valburce Melzerové dovoliti, aby šli za sebe,

1) Rezek, Děj. za Leop. I. 288.
2) Krásl, op. cit. 194--195. .



dokládaje: „Herr Hrzanvermeinet, sie sollen unehelích Zusammen-
kommen, Wie soleher gestalt von vielen seinen unterthanen geschehen,
die in unehren kinder gezeuget, Welche er hernach zu 100, 200
auch noch mehr Reichsthaler zur Strafe genornmen.“ Arcíbiskup
poručil mu velmi rozhodně: ,,Což nikterak neschvalujeme, že jim
brániti ráčíte, nýbrž za ně se přimlouváme, že jim toho povolíti a
laskavě přáti ráčíte. Pak-li by-se toho nestalo, a oni spravedlnosti
dále při konsistoři flvyhledávali, neopomenuli bychom za dosti
učiniti a invocato bracehío saecularí Vás za nirzkost potrestati.“ 1)

. Mírnosť a lásku k lidu, ale také horlivost' pastýřskou nad jiné
dobře poznáme ízy jeho listu zejdne 20. března 1652, ve kterém
udává způsob, jak počínati si při reformaci.2) Píše: ,,Ať rozpomenou se
tedy (kněži)na vznešenost' duší i chybujících, které ráčíl Kristus
Pán předrabou krví svou vykoupítí. Duše bludem zastíněné nechat
doporučují Pánu Bohu, obzvláště naimodlitbách iprosebných a při
obětech, aby byly hotovy zříci se bludu ,svého a jeho želeti. Tak
obcujtežs. kterýmikolí jinověrei, 'ab' b lo na bíledni z otcovského
a. bratrského se chování, jež sdruženoybýli má s pokorou a trpělivosti,
že vše se z toužebnosti po spáse, cokoliv se počíná snimi.
Snažlivě at' o to dbají a ,péči mají těch osob, které vzdáleny jsouce
osad farních, nemohou pohodlně “účastenství bráti na posvátných
kázaních proto, že dni života svého tráví uprostřed lesů a rolí.
Nechal? vedou sí opatrně rozšafně v rozhovoru, a. střeží se, aby
přílišnou horlivostí v činech anebo . slovech nedali se unášeti,“ --
,,nikomu nebudte na obtíž, tím méně jinověrcům.“ --A Nejostřejší
naříz_ení v celém listu jest, aby se braly knihy nekatolícké. --7 Vůbec
jednal kardinál jako horlivý katolík, ale nutití ku výkonůmnábo-
ženským nechtěl nikoho, zvláště ne ku přijímání, právem tvrdě, že
větším zlem jest svatokrádež, než vůbec nepřijímati. 7 s

e Jako kardinál, tak také jesuité působili prostředky mírnými.
P. Coronius, rektor kolleje jičínské,3) hájil zásadu, že lepší jsou
sňatky nekatolíků než konkubináty, aby se tedy lidu posluhování
touto Svátosti tak příkře neodpíralo. Působnost jesuitů neobmezovala
se jedině na obracení nekatolíků; podporovaliť oni lid také ve
hmotných potřebách, zakládajíce sami hospodářství, zahradnictví a.
lid .tomu učíce.: Jak poctivé byly jejich snahy, vidíme ze spisu
Fischerova,4) jenž byl správcem jesuitských statků. Horlil proti
překládání poddaných pracemi a poplatky, proti ukrutnostem panstva,
ale marně; neměl moci, aby to, cohlásal, mohl prováděti, lečna
statcích řadových. K němu druží se jesuita dela Haye spisem
,,Consíderationes,“ v němž ukazuje, jakého vyděračství dopouštějí

1) Krásl, op. cit. 577 a násl. ‹ j 7
2) Rezek, Děj. Čech a Moravy od r. 1648 po Leopolda 179.
3) Rezek, Děj. prostonár. hnutí náb. i P .
4) I. Oculus. Domini. II. Oculus oeconomi. f .
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se vrchnos-ti a zároveň s Fischerem zasazuje se o uvolnění pod-
danství. Ale nadarmo dovolavali se obaíšlechticů borhabojrıých, jichž
bylo pramaličko. Snesitelné vedlo se lidu na .statcích královských,
komorních a duchovensk)'ˇcl1. Dojemnýpříklad, jak laskavě mohlo
se v těch dobách zachazeti s lidem, mame na generalovi křížovııílšůj
Jiřím. Pospíohaloviji jenž často za poddané daně platil, když sami
nemohli, jenž ani proti „pobloudilým ovečkám“ (nekatolíkům) nedal
ehovati se nasilně, nýbrž rozkazal, aby cestou mírnou přičinilo se
o jejich získání. Vřelému soucitu S lidem ulevil ve svých zapislšach
povzdechem: „Pan Bůh račiž jedenkrate .obměkčiti srdce císaře a
pana našeho, aby se nad lidem velmi souženým slitoval.“ „Z každého
řádku šlechetnélıo muže toho viděti starost' o“ hmotné a mravní dobro
poddaných: starost, aby měli čím se živiti, ale také školské pa na-
boženské vzdělaní jejich dlemožnosti prospívalo.“ 1)  pt

Nebyli tedy Sedláci trýzněni návodem kněží vůbec, nebyli
trýzněni navodeın jesuitů, jak? někteří „historikové“ píší. Tak na
příklad tvrdí Bílek, že na Opočensku návodem P. Fioma T. J. byly
od vojáků paehany surovosti. Proti němu však konstatuje Rezek:
„Co se týče ukrutností od vojáků na Opočensku p pachanýeh, da. se
sice prameny doložiti, že daly se u přítomnosti P. Fioma, ale na-
prosto nelze říci (jak Bílek tvrdí), že vše se dělo na jeho radu.
Proti tehdejší soldatesce byli či vojevůdcičasto loezbranní a tím spíše
jediný kněz.“ 2) l v i Ý . WWW  s

/V-x/x,-x_,-Vx/\,“v\.f\ ` ˇ

Kardinál Harrach a. jesuité dávali duchovenstvu směr činnosti,
jímž pokračovalo se větším dílem dale. Vždy °propagovalo kněžstvo
na předním místě reformaci mírnou. Ze současníků Harrachových
byl to Pø Valerian Magni, jenž hlásal, že víra jest dar Boží, a proto

nelze nikomu vnutiti. Ť/Jadnému z areibiskupů pražských nelze
přičítati přílišné přísnosti, nerci-li krutosti. Khünburg, mužpmírný
a vlídný, dlouhý měl spor s Karlem VI. O vměšovaní semoci světské
dosoudů nad kacíři, věda,«že jest to často neštěstím spíše než pro-
spěchem církve. Mayer zp Mayernů, Manderscheid mírně poroučeli
nakladati s nekatolíky, ajınenovìtě tento přispěl znamenitě k tomu,
že Karel VI. dal se na ,konci vlady nakloniti k Inírnosti. Stejně
působili biskupové litoměřický Rudolf ze Sleinic a králové-hradecký
hrabě Vravtislav. P. Emerieh Sinelli, kvardian kapucínský, byl pů-
vodcern klidnějšího 7 průběhu reformace za Leopolda I., jehož byl
nejdůvěrnějším rádcem. Děkan litomyšlský Scherzerveřejně a důrazně
vystupoval proti nasilnému obracení a S arcibiskupem Manderscheidem
hlavně on přiměl Karla VI., aby upustil od krutosti. A kdo -při-
čiňovalse za Marie Teresie o mírnou reformaei? Nebyl-liž to probošt
Hay, jehož činnost' na Valašsko neda seani dosti oceniti, ač v něčem 7

1) Rezek, Děj. za Leopolda, časť I. 269.  
Dějiny prostonár. hnutí str. 83.  
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jsas tělem s duší josefinistou, ehyboval! K mírné reformaei měl
císařovnu M. Teresii zpovědníkmanžela jejího jesufita Ignác Pittermann,
proti zpovědníku císařovninu Krampmüllerovi. Zeszvítězil směr roz-
hodnější, nezavinilo odstrkované duchovenstvo, nýbrž poměry politické.

/'\./\f\/-\/\/-\_r\/\_/\,-\f\./-x/\.*\/\/\.*\. '

b Knâžäjzvo velikpu většinou. dáívalopřednosť prostředkům ryze
ná ožens é o rázu, iheju.činně.'šími rostředky b laakázaní, slavnosti
církevní, průvody, různá. brat'i`stva,Phlavně družiůly mariánské, jejichž
veliký význam teprve P. Svobodajdokázal, jak praví Rezek. Tak
podařilo se jesuitům před povstáním .českýmdosti mnoho konversí.
-- Ne posledním pako prostředkem byly školy a knihy. Proto staral
se O školství Harrach, proto na Moravě Dietrichstein, starali se O ně
i jiní hodnostáři církevní, staral se o ně“ jmenovitě .řád jesuitský.
Jejich působením zřízeno jv Űechách od roku 1623. do konce téhož
století 14 gymnasií. Ze do. jejich škol již před bouifemijválky mnoho
nékatolíků posýlalo své syny, dobře jest známo. i Ze duševní obrod
lidu velmi pomalu prospíval, nebyla vinna církev, nýbrž poměry,
které vehnaly lid do otrockého poddanství, dříve než mohl se jen
poněkud zotaviti z hrůzy yálečnéf -3- Důkazem upřímné snahy
kněží jest veliká většina mıssıonářů, hlavně missionářů jesuitských.
jízpgna. jest v łtlé příčinłp člzšinnosíí, llšrlaěvařského, ,Chanovského, Bridja,

a ina a mno O jinýe , teří yi něžími nejde šími, kteří ůso ii
příkladem zbožnosti a přísných mravů. Vždyť obľčtováníın selilesama
bylo státi se missionářem. Nebylotě jejich povolání valně příjemno.
0 tom svědčí ti, P kteří jen proto, že hlásali nutnosťnávratu ku
katolictví, byli zavražděni. Byli to na př.jesuita P. Burnatius a
benediktin Kamillusna Rovensku., Bar. 1625). byl zabit i Jindřich
z Wartenberka, že napomínal poddané pp jk návratu. do církvekatolické.
Jak „pohodlný byl život fmissionářů, vypráví rychnovský děkan
Faubner. Na panství Grabštýnské přišli kněží sami, bez vojska.
Ale nevedlo se jim valně; neboť píše Taubner: „Tak jsme hrubě
rozkřičeni .v těchto místech od jinověrců, že lidé se nám. více vy-
hýbají nežli psu a hadu. Koluje tu pověst, .kterou sami do běhu
dlali, že jsme násilné ,otevírali ,ústa přijímajícich kleštěmi a ,vnutili

o nich sv.. hostii, kterak prý holemi, železem, okovy, žalářem a
Ohrožováním života doháníme lidi k víře katolické.“ Brzy na to
vzbouřili se sedláci a v počtu asi tří set táhli na missionáře s hlukem:
„Alle vor einen, einer vor alle.“ A přece ani vlasu na hlavěnebylo
jim zkřiveno. Podobných výjevů bylo víee; tim však nekatolíci
sami zhoršovali své postavení, as vojsko voláno i tam, kam jinak
jistě by se ,nebylo dostalo. v-- Na mnoha místech však obešjli se
missionáři bez pomoci jsoldatesky, konverse provedena mírně, a lid
přilnul záhyˇik víře katolické upřímně a vroucně, tak že již za
vpádu saského stavěl se proti bývalým souvěrcům aspojencům.

_, \/\J«.,/\_/\, *\/\_.'\/\./\./'\./\/'\/\_/\/\..v' \ I
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VVš Zbývá jeste“ zmíniti se oi důležitém prostředku reformačním, to
braní a 'pálení knih. Poněvadž nekatolíciri- bez kazatelů čerpali po-
silu ve svém učení, bylo záhy vládou i církevními orgány nařízeno
knihy nekatolické sbírati a budftoi páliti neboodevzdávatikonsistoři,
která je ukládala doknihoven, zvláště klášterních. Oboje prováděno
kněžimi velmihorlivě.. Mnoho knih odvedeno bylo konsistořím, ale
nejvíce jich; spáleno. -Než nedalo se tak úplně bez příčiny. Rozfl
trušovala se totiž mezi lid pověst, jakoby kněží brali knihy jen ze
ziskuchtivosti, 'onde koníiskujíce, tamo však opětsprodávajíce. --=
Konfiskace knih nepůsobily příliš blahodárně; chyba byla v tom,
že nebylo ponejvíce možno za' knihy nekatolické poskytnouti ná-
hradou knih katolických, protože spisovatelů katolických,“ českých
nebylo téměřani před válkou, tím méně však po válce. Všechno,
co s té strany podnikáno, bylo příliš nepatrno, nersnad vinou pod~
nikajících, ale okolnostmi. Jesuité přičiňovali se sice ovydávání
knih pro lid, ale nebylo, kdo by je psal. Spisky Koniášovy
na př. byly slabou náhradou. Na Moravě Dietrichstein odpoınohl aspoň
nedostatku kancionálův, umožniv vydání kancionálu .liříka Hlohovského.
Písmo sv. však, jež z rozkazu Dietrichsteinova přeložil P.z.Polonius,
zůstalo v rukopisu pro brzkou smrt kardinálovu. Ale tyto pokusy
ajiné, pokud byly učiněny, byly nedostatečny. Proto smutno jest
uznati, že, ač jednání kněžstva v té příčině nebylo takové, jak se
často líč ač dávána- lidu, pokud bylo možno, náhrada, ačničeny
nejvíce jen knihy obsahu náboženského často ceny nevalné, 1) přece
spácháıjia tím veliká chyba. Lidu, jenž katolictví nenáviděl, brala
se poslední duševní strava, tak že hlouběji a hlouběji klesal. Někteří
četli, co bylo dovoleno, totiž,St.arý Zákon, a smiřovali se se židy;
takvznikl Israělitismus a Abrahamitismus. .Jiní však došli dále a
uvažujíce, „když Bůh dopouští, aby se nám »knihy braly, chce,
abychom ho poznávali bez nich,“ nečetli ničeho, kázati neměl„kdo,
a  měl~li, nevěřili mu,a tak vznikaly sekty a poblouznění horší
než před tím. --

Tak bylo by ukázáno, ovšem jen částečně, že nepadá vina
krutosti za reformace páchaných na církev katolickou, na kněžstvo,
jež valnou většinou. hájilo mírného způsobureformace. Než doznati
jest, že byli i takoví, .kteří budí Z přílišné poddajnosti úřadům, nebo
z nemírné horlivostisami dopouštěli se přehmatův, ať již slovem
nebo skutkem. .Toho nelze než litovati. Ale přece ani z těchto ne-
smíme všecky tak hned šmahem odsuzovati.. 'Třeba tu uvážiti
tehdejší krutou dobu. Vždyť byli oni, právě jako druzí, dítkami
své doby, za níž bylo v modě násilí, a proti proudu odjakživa
těžko jest plavati; k tomu třeba povahy statečně, neoblomné, a
takových nebývá nadbytek. Mnozí pak byli, abychom tak řekli,
donuceni hmotnými poměry kruté nakládání s lidem, když ne

II-II`\
\0

1) Sborník hist. kroužku Družstva Vlasť, II.: Život a. působení Ant. Koniáše.
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schvalovati, tož aspoň přehližeti. Byltě stav dufchoveinstva tehdy
velmi ,bídı1ý.Jmění církevní rozchváceno, kostely a fary zpustošeny,
kněží nedostatek; jeden jediný kněz zastával často pět až dvacet
far, a z těch sotva že sejuži\ˇil. Tu' těžko pbyvlo působiti, když bylo
dobré vůle s;dost;.atek, což když nebylo? Casto musilfarář hověti
choutkám vrchnosti, dle nich ji jednati, nechtěl-.li pozbyti nıísta;
nebot' páni kollatorové sesazovali a dosazovali duchovní správce dle
své zvůle, tak že míval s nimi zvláště kardinál Harraeh nemálo
sporův a obtíží. . --p Vůbec byla to doba velmi smutná, ale kon-
statovatidlužno, vinou šlechty, jež byla příčinou bouří, vinou
vlády, vrchností a politických poměrů po válce, vlivem vůbec
vládnoucí. surovostia samých nekatolíků, kteří .často nerozumným
jednáıiím postavení své jenom zhoršovali, nikoli však vinou du-
chovenstvˇaç neboť mezi duchovenstvem a několika jednotlivci jest
přece veliký rozdíl. ~ í B   

N‹ ČD

. “ Š. 9 )
' F 1 .”_=ıv Í M.

Š O I

 Z Gyklu básní: ,,Z.a zdmi Semìn`á.ře.“')
Iv.  

\›
v f V 7Jen pojď sem, duse nevinná a eista, .

ř sern v ,stinnéchodiloy a v útulnécelly,
. kde neškodné jsou světa zhoubnéstřely, i ,

ó,sem spěj zs chvatem, zde jsi spásou jistá. s

Leč tehdy jen tu blahá najdeš místa, i T
a když svrhneš vášně, jež stě obestřely, '

fl a zničíš touhy, kteąré k s;v.ětu zřely,
. a 'budeš hledat .nebe jen a Krista. › p

_ Vždyť není nebe, kde se vášeň hřeje j
Z a tiskne k .prsu jako hádě Zżrádné; V n .
si není Kristův -- ten, kdo hříchu“ přeje.

ů . Jen ten vše najde, po ctnosti kdo práhne, s
kdo hříchu n.eZná,ínezná Zloby žádné; I

;a to je všechno ~“-~ co měľv (telu táhne.
„O Y

 j Avnøøı øıø Vćnøıy.  
0 .vv-vf -pflflý J' '

1) Viz ııoňııík VIII-z seš-
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 Malomoc a malomocní V Písmě sv-
›

j E. Mareš. 1)' 1 _ _. p

s V Písmě sv. jest jediná zmínka o malomocnél ženě, totiž Marii,
sestře Mojžíšově, ostatek se připomínají samí mužové. Riehm k tomu
připomíná, že mužové podléhají malomocivvíce nežliženy, jako je
dosud. Než toto pomíjení lze zcela přirozeně vysvětliti tím, že V Písmě
sv. zaznamenány A jsou toliko případy a osoby znamenitější ři
zvláštních příležitostech.   i 2  1 2 - 2

Místa, v kterých se činí ojlľıalomoci zmínka, jsou tato: l_Ve
Starém Zákoně 4. Moj. 12. 10., kdeslova „ukázala se bělající se
maliomocenstvím jako sníh“ naznačují vyvinutou Íormu anaesthetickou,
4x. Král. 5. touž formu 4. Král. 7. 3.. 4. Král. 15). 15. 2. Par.-226.

SD "C5

7 ? . 7

19. „Vzešlo malomocenství napčele jeho před kněžími . . .“ byla nejspíše
ona vyraženinaj ,,eXanthem,“ nebot' kněží malomoc ihned určitě' roz-
poznali; konečně nejširší pojednání V knize Job od kap. 2, Ver. 7.
V Novém Zákon ě jsou toliko tři zmínky o malomocných: iMat.

2. (o itémž Luk. 5. 12.), Mat. 26. 6, Luk. 17. 12. Znajíce účinky
a spůsob malomoci, musíme se tím více diviti zázrakům Kristovým,
když pouhým. slovem jeho nemocný okamžitě zdlouhavé, ale jisté
Smrti uniká. ř 1  p . . 1 1

e U1 Zidů. byla malomoc dobře známav obou spůsobách, jak
ukazují dosti podrobné popisy, zvláště zv 3. Moj. 13--1-4. a v Jobu.
Přes to několik novějších lékařů přišlo na to, žena těch místech,
kde seamalomoc V Písmě sv. jinak zřejmě jmenuje, třebarozuměti
jinou kožní nemoc. Tak .vídeňský professor Hebra 2) považuje nyflg
Hebraeů. zasyphilis nebo za nějaký Svrab a dokládá se příkladem
Námanovým, který prý se zbavil svrabu svého sirnatou ikoupelí
v Jordaně, a z jeho šatů 2 prý se -nakazil služebník Eliseův Griezi.
Však* marnép snahy pánů professorů--ľationalistů. Zákon Mojžíšův
sám zřejmě rozlišuje malomoc a podobné nemoci. 3) by e

Pokud lze souditi z případů v Písmě sv. uvedených a vzhledem
lg opatřeníma předpisům obřadným, nebujela malomoc příliš nezi
Zidy, ~ kteří vůlí Boží měli býti „národem Svatým a neposkvrněným“
(5 Moj. 14, 1-2), kterým s cizími národy sesměšovati bylo přísně
zakázáno a u nichž všeliká. oěista tělesná byla dopodrobna přede-
psána.. Než ačkoli nařízení Mojžíšova o jmalomoci bránila nákaze,

_ jl) .Všeobecná čásť této práce 'připsána V 3. sešitu loňského ročníku omylem
p. Paulymu, jenž byl toliko jejím zasýlatelem. 1 _  L

sr._ Virchov „Handbuch d. spec. Path. etjTher. 1882, Neumann, Ljehrbuch
d. Hautkrankh.“ 1870. ` r o

3) Ostatek nemožno se takovým výkladům rationalístü diviti, pomáhají .si
jak mohou; aspoň před nimi bratří jejich tvrdíli pravý opak. Podle nich byl národ
židovský, vyšlý Z Aegypta, is Mojžíšem vlastně zástup chuďasů malomocných,
které vyhnalěkrál, aby očistil zemi Z této nemoci' (sv. Ig. Hyac.'Amat de Graveson
,,HiStoria eccl. .Veteris Test.“ 1732). .
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přece nebyla nikterak ustanovení pouze zdravotní, naopak měla na
sobě ráz veskrze náboženský. Zákon Mojžíšův nemluví O malomoei
a léčení jejím, jak by se asi očekávalo, nýbrž pouze, co činiti jest
malomoenému, než' se u něho nemoc dokáže, a když se uzdravi,
čili o diagnose nemoci a ritu uzdravených, jak vykládá 3. Moj. 13--14.

Formu tuberosní, malomoc černou, označuje Zákon asi takto
(13, 184-22): „Na těle pak za kůži, když by vřed zrostl va zhojen
byl a na místě vředu ukázala by se prouha .bílá neb náryšavá,
přiveden bude člověk ku knězi, který když uzří místovmalomocenství
nižší nežli tělo jiné a chlupy obrácené v bělosť, za nečistého vyhlásí
ho, nebo rána malomocenství vzešla na vředu. Pak li chlup jest
prvnější barvy a prouha zatemnělá a není nižší nežli blízké tělo, zavře
jej za sedm dní a jestližejzroste, odsoudí ho za malomocného.“

Někdy měl člověk na těle jizvu nahodilou, nějakým úrazem
spůsobenou. I ta byla kněžími prohlížena. Příklad toho v. 24:
„Tělo pak _a kůže byla-li by ohněm spálena atjsouc zhojena, měla
by prouhu 'bílou nebo ryšavou, pohledí na ni kněz a hle, obrátila
se v bělost' a místo její nižší nežli jiná kůže: za nečistého vyhlásí
ho, nebo rána malomocenství na prouze vzešla. Pak-lli chlupů barva
není 'změněna ani rána nižší nežli jiné tělo a samatvářnost' malo-
mocenství jest zatemnělá, zavře jej za sedm dní a dne sedmého
pohledí naň; jestliže vzroste na kůži malomocenství, za nečistého
vyhlásí ho.“ V. 40. ,,Muž, z jehož hlavy vlasy línaji, lysý a čistý
jest.“ „Jestliže ,pak na lysině (v. 42) neb ,na oblysení bílá nebo
ryšavá barva vzešla a spatřil by to kněz, odsoudí ho, že má bez
pochybyzmalomocenství, kteréž na lysině vzrostlo.“ Podobně v. 29.
sq. a 35. sq. j Z Z o 1  

Z I-Iojněji se vypisuje malomoc bíl Charakteristické ,měchýřky
této formy, pemfygus leprosus, vypisují se v. 2: ,,Clověk, na kteréhož
kůži a těle vzešla by rozličná barva neb neštovice neb něco jako
lesknavého, to jest rána malomocenství, přiveden bude k Aronovi
knězi .“ V. l 9: „Bude-li rána malomocenství na člověku, přiveden
bude ke knězi a pohledí naň. A když bude barva bílálna kůži a
promění barvu vlasů, též i maso ukáže se živé“ (po prasknutí
měchýřků, řečeno, rána velice zvolna se hojí), o „za velmi zastaralé
malomocenství souzeno bude a přidržíeí se kůže.“ ,, Když pak maso
živé na něm se ukáže (14.), tehdy rozeznáním kněze poskvrněn a
mezi nečistýmipočten bude . . .“  " Z Ý o

.  Neurčitost malomoei V počátcích .jsoueí a příklad, kterak se
někdy jakýmsi obratem mění' vvnemoc jinou, ukazují v. 4--6.
Uzdravení malomoci bílé. vypisuje iv. 16.-17. O nemocech po.-
dobných dočítáme se ve v. 12-13., kde je zmínka o nemocilepra
vulgaris: ,,Jestliže by pak Zkvetlo malomocenství rozlivši se po
kůži ja přikrylo by všecku. kůži, od hlavy až donoh, cožkoli se
.může očima spatřiti, pohledí naň ,kněze a usoudí, že má nejčistší
ınalomocenství, protože všecko V bělosť obráeeno jest a protož

93x
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člověk čist bude.“ Rovněž v. 23. a 38-39. Král. 5, 12. se
vypravuje, kterak Filištínští vzali archu Boží, ,,raněni byli na
tejnější straně zadku.“ V

Předpisy o malomocných počínají 13, 44. (llověk, na němž se
ukazovaly známky malomoci, předveden byl před kněze, aby usoudil
nemoc. Kněz tuzastupoval lékaře, i obřadníka, a byla-li jaká po-
chybnosť, byl hlas jeho rozhodující. Tak v 5.íMoj. 17, 8--9. se
praví: „Jestliže bys znamenal, že nesuadný a pochybný soud u tebe
jest . . . mezi malomocenstvím a. malomocenstvím a viděl bys, že
slova; soudců v branách, tvých mění se, vstaň a vstup . na místo,
llìttìréž joy_yy{yl‹ìlil Hosupožlin, Bůhktvůjł 'přljjdeš ke po-

oenı evı s e O . . _ a zname pocıy nyc ,,zavre jej šnez za
sedm dní“ do místnosti ústranní ,,a pohledí naň dne sedmého.“ Kde
však 2 byla malomoc nepochybna, nemocný „oddělen jest vedle
usouzení kněze, bude míti roucha rozpásaná, hlavufodkrytou, ústa
šatem Zakrytáa volati bude,«že poskvrněný jest a nečistý. Po
všecken čas, v němž malomocný jest a nečistý, sám bude bydleti
venku za stany.“ Tak bylo za časů Mojžíšových, dokud byli Zidé
na poušti, a první, o kom se dočítáme, že mu bylo se podrobiti tomuto
příkazu, byla --- sestra téhož zákonodárce Mojžíše (4. Moj. 12, 13):
„Volal Mojžíšk Hospodinu řka: Bože, prosím, uzdrav Jemuž
odpověděl Hospodin: sKdyby byl otec plinul jí na tvář, zdaliž
by se nemusila aspoň za sedm dní styděti? At jest- oddělena za
sedm dní ven ze stanů a potom zase povolána budf.“ V pozdějších
dobách určován pobyt malomocným za městem (4. Král. 7. 3, 15. 15,
2. Par. 25. 19.). Toliko o Jobu se dočítáme, že seděl na smetišti
podál domu. Jak Wallace píše ve svém ,,Ben Hur“, bývalo místo
malomocnýeh v údolí hinnomském, nyní pak útočištěm jich jest
úval potoka Siloe. '

1 Když kněz usoudil, že člověk má nemoc, malomoci jenom
podobnou, stačilo, aby spral roucha svá a byl číst. Jinak z malo-
moci uzdravený představil. se knězi, kterýž ,,vyjda ze stanů, když
shledá, že malomocenství očistěno jest, rozkáže tomu, který se
očisťuje, aby obětoval za sebe dva vrabce živé, které sluší jísti a
dřevo cedrové a červec a yzop.“ Jednoho z vrabců kněz dalněkomu
zabiti ,,v hliněné nádobě“, totiž tak, aby se krev zaehytila do hliněné
nádoby, V níž byla čerstvá voda (,,nad vodami živými“). Druhého
vrabce pak i s cedrem, červcem a yzopem smočil v oné krvi, kterou
.pokropil také uzdraveného sedmkrát, načež vrabce živého pustil,
„aby na pole odletěl.“ Význam obřadu toho jest podoben obřadu
,,kozla vypuštění“ (3. Moj. 16.), který „nesl všecky nepravosti jejich
do země pjusté.“ Jako jím se značilo očıstění lidu) ısraelského od
hříchu, tak Vrabec jakoby unášel s sebou veškeru nečistotu tělesnou.
4, Vypustiv vrabce, kněz kázal uzdravenému svléci roucha svá,
vyprati je a oholiti všecky chlupy těla. Pak směl za časů Mojžíšových
vejíti do ležení a přebýva-ti před stanem svým do sedmého dne.

, ,,Museum.“ 3
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Tehdy se opět celý od hlavy do paty oholil, vypral roucha, umyl
se a předstoupil zase před kněze, přinášeje zároveň dva beránky a
ovcí roční, vše „bez poskvrny“, tři desetinyefy bělné mouky,
skropené olejem a ,,obzvláště oleje mírku.“ Kněz postavil člověka
očisťujícího se i dary jeho ke dveřím chrámovým, obětoval beránka
a mírku oleje za vinu adruhého berá.nka zabil, ,,kdež zabita bývá
oběť za hřích a oběť zápalná“ -a krví oběti prvé potřel konec ucha
pravého i palec pravé ruky a nohy toho, který se očisťoval; Z mírky
oleje, prve nežli jej vlil na oběť, ulil na dlaň levé ruky své, smočil
prst ruky pravé a kropil sedmkrát 'směrem k svatyni. Zbylým
olejem pomazal konec ucha pravého, palec pravé ruky in nohy po-
zdraveného, ,podobně jako dříve krví, konečně i hlavu jeho a prosil
zařıpři oběti Zápalné, která se konala v dareeh mokrých. P

 Byl-li uzdravenee chud, :mohl v oběť přinésti jednoho beránka,
desetinu efy mouky, mírku oleje a dvě hrdličky nebo dvě holoubátka,
Z nichž jedno také bylo za hřích a jedno v oběť zápalnou.  

`.O malomoeí oděvů nařizuje zákon Mojžíšův toto: „Roucho
soukenné nebo lněné, kteréž by mělo ,malomocenství na osnově neb
outku nebo jistě kůže a cožkoli z kůže uděláno jest, jestliže bílou
nebo .ryšavou poskvrnou bude poskvrněno, držá-no bude za malo-
mocenství a ukázáno knězi.“ Kněz zavřel oděv za sedm dní a při-
rostlo-li malomoeí, pak odsoudil šat poskvrněný i se vším, na čem
byl nalezen, as ihned vše spáleno. Bylo-li místo podezřelé stejné
velikosti, zepral se oděv a zavřel na jiných sedm dni, a když byla
poskvrna téže barvy jako dříve, třeba by nepřirostlo, byl oděv.
jako malomoeí stižený spálen. Podobně když se objevila skvrna
jinde nežli dříve, což se zvalo ,,malomocenství létavé a toulavé,“
byl oděv -spálen. P . “ . . V

Zvláštní pozornost byla věnována i domům, především těm.,
jichž se Zidé zmocnili bojemina Chananejských, Kdo pozoroval
známky malomoeí na domě svém, ohlásil knězi, který prve než
vešel do domu, kázal všecky věci Z něho vynésti. ,,A když uzří
na stěnách jeho jako dolíčky bledostí nebo červeností škaredé a
nižší nežli ostatní svrchek, vyjde ze .dveří domu a zavře za sedm
dní. A navrátiv se dne sedmého, spatří jej.“ Když se malomoc
zmohla, poručil vytrhati kamení poskvrněné, vnitřek místnosti
orýpati a všecken prach i .kamení za městem uvrci ,,na místo
nečisté.“ Dům se pak upravil, al kněz pohlédl, jestli se neobjevily
opět skvrny. Když jich nebylo, očisťoval dům podobným obřadem
jako při člověku uzdraveném. Krví vrabce vykropil se dům. Jinak,
jestliže skvrny nezmizely nebo ještě vzrostly, dům beze všeho sbořen
a. všechno všudy, kamení, dříví, hlína vyvezeno za město na smetiště.
Vešel-»li kdo dodomu knězem uzavřeného, byl nečistým do večera.

'K_L_____,J
v rfl- “7 +- 7 4-“ “ 7 7-
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IV v Š . V chysce.  
Kolébka malá

' v světničce stmělé, <
_ :matička nad ní í , _ zraky dva pnou se

blaha svit v čele., j s vděčností k nebi. .

Ze všech se koutů
chudoba. šklebí,/\_/Ň./\/\4'\

_ _ ‹ V

Bída kol hrozí, , ,Zdali jsi šťastná,
1 bída. kol zeje, ač tě hlad trudí?°
písničky plesné

s matička pěje.
„Tichol hle můj se

1 miláček budí.“
./`\/'v'\/\.'\/'\.i.-*

V  H. K. -I- Jar. Ves. 1

è--4--4-3 1 “--ť_ . .on

Nástin povˇahy M. JanarHusi..
i Studie. Podává H. K. -l- Fr. Beran.

 Ve zvláštním to nyní žijeme čase? Někdo dá návrh: Letos
budeme oslavovati toho a toho muže, jenž nám bude výbornou
pomůckou, abychom se dostali do lásky lidu. Na to dá se do novin
několik bombastických článkův, ukazuje se neustále na ty „výborné“
vlastnosti ,,oslavencoVy“, (špatné se ovšem co nejpečlivěji ukryjí) a
ozve-li se někdo až ukáže-li na nějakou ,,ne právě výbornou“ vlastnost
,,0slavencovu“, tomu budPán Bůh milostivg dostane titulův a pře-
zdívek, o nichž ani jaktěživ nesnil.

- A tak se to má i s naší moderní oslavou Husovou. Liberálové
potřebují ho k agitacim svým; chválí, chválía zase chválí Husa, a
běda tomu, kdo by se opovážil říci slovo protiHus-ovi, tomu by
sedostalo naučení nejméně takového, jako na př. Dru. Kráslovi
V sezení městské rady pražské od Dra. Grrégra., jenž s pathosem
.dokazovati se jal, že Dr. Krásl rouhavou irukou(!) sáhl na osobu
n.ejvětšího.Cecha(!), poznamenav ho co původce neštěstí našeho ná.-
roda. Větší křivdy (!) proti nesmrtel ném u Husovi“ nelze Vysloviti,
pravil V dělaném rozechvění, a soudruhové tleskali "mu při tom.
A podobnějde to téměř den ode dne.

í pak povinností jest pravé ponětí o Husovi co možná nej-
více rozsiřovati. A k tomu 'má sloužiti i stručné pojednání toto.

Z .az
J"ˇ»/\/\_/`..'\/'\/\4'\/\/ \/4×./`~. '\z'\ /\../\_/\ı '

r O povaze Husově psalo a píše se doposud mnoho. ,Jedni vidí
vpovaze jeho jen samé dobré vlastnosti, vydávají ho za nejdokona-
lejší vzor nejčistšího charakteru; druzí pak střízlivě posuzují i dobré
i zlé stránky povahy jeho. K prvním patří v přední řadě novináři.
hlavně liberální, dělající tak reklamu novinám svým, ai dále různí
brožurkáři. Z l 1 . .  č

3*
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i Tak čteme ku př. V anonymním spisku ,,Duch Jana Husí
zjevný v jeho spisech“,1) že se Hus V listech svých jeví s 'čistě
člověčského hledištějedním z nejčistších charakterů. Jest
prý málo koryíeů V dějinách, vnichž by zevnitřní velikost v takové
míře jako při Husovi sloučena byla s osobní ušlechtilostí a prosto-
myslností. Vysvítáť prý Z nich skoro ideální povaha Husova.

A“ V. Ptáček2) srovnávaje ^Husa ls Komenským dí: ,,Hus a
Komenský; jaké tojkrásné dvojhvězdí na obzoru našich dějin vlaste~
neckých a kulturních! Slavněj šíhomuže národ náš neměl nad prvního
českého bojovníka za svobodusvědomí . . . ale také nenínslav-
nějšího muže nad Komenského (tedydvai nejslavnějšíl). V Husovi
a Komenském jasné máme ,vzory charakterů mravných, šlechetných,
zbožných a vlasteneckých í. V M.Janu Husovi, ,vt charakteru
jako křišťál ryzím, spatřujeme mistra výchovy k mravnosti a
zbožnosti a konečně zakladatele výchovy ipokrokové (1), tedy před-
chůdce Komenského.“  T P Í ~ V .

A tak a podobně slyšeti a čistí ,můžeme ujvšech moderních
oslavovatelů Husových.  . . Q

č Slyšme Však, co o povaze Husově idějepisci na slovo
vzatí, světští i duchovní. _  . _   

_ Velmi dobře líčí povahu Husovu svobodný pán Helfert, jenž
:3) ,,Všechny zprávy, které se nám o Janu Husovi. zachovaly,
jej jakožto muže nadaného všemi vlastnostmi, kterými ěnákloiinosť

důvěru jednotlivých, osob, kterými účastenství a úctu Velikého
množství Vzbuditi lze. Slechetnévzezření jeho jevilo hlubokou oprav-
dovosť; Všeobecné uznání důkladné i mnohostranné jeho učenosti
spojovalo se s“ nepokálenou pověstí přísné čistoty mravů; při nelíčené
nábožnosti nacházela se u něho ohnivá horlivost' proti nepořádkům
inenáležitostem, přicházejtež odkudkoliv. Připomene-li se k tomu
ke všemu ihoroucí jeho láska k otčině, k národu, k jazyku, jímž
mluvil, snadno se pochopí, kterak se státi muselo, že osobnost' vy-
nikající takovými duchovními li mravními přednostmitbrzy nedílného
uznání sobě získala. Stal se miláčkem lidu, k němuž mluvil, řečí
přirozenou . . . Rád byl viděn u dvora, kde ho královna Zofie,
druhá manželka Václava IV., obrala sobě za zpovědníka, ctíc V něm
bezúhonného kněze, nábožného duchovního rádce. Požíval Vážnosti
u arcibiskupa, který rád slýchal rady a přímluvy muže nepropouště-

*'C$ ı-Iv. E2-í BS N‹
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jícílio žádné příležitosti, aby nepokusil se o odvrácení nepořádků . . .
Vedle takových povah srdce měl. Hus důmysl a Vtip a byl

obratný dialektik. Ale dialektika. jeho zvrhovala se často V důvtip-
kování, důmysl jeho k sofistickému překruc ování, vtipu
svého užíval k u rá ž e ní n e přát el, zvláště když jím hýbala n á-

, \ -

Z 1) V Praze u Kobra 1870. J
) M. Jana Husí' zásady paedagogické str. 80.

3) M. Jan Hus str. 53--55.
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ruživost, slabá to stránka popudlivé mysli jeho. Vůbec třeba
charakter Husův uvažovati víc e s e strany citu než li s e stran y
r o Z umu. V srdci jeho měly původ svůj i skvělé přednosti i tmavé
strany jeho charakteru; na po Vahách srdce jeho záležela příčina
povznešení eho, mnohostranné náklonnosti a úcty k němu ; povahy
srdce jeho .byly příčinou jeho zblouznění, t V r d o šíj n é h o V n ě m
setrvání a konečnézáhuby. Hus nebyl ani samostatný ani
s y S t em a t i c k m y S l i t el;  sotva bude jeden důležitější článek,
Ve kterém by od počátku až do konce Veřejné své činnosti jeden a
týž náhled neústupně byl zachoval; n i k d y n e d o S p ě_l k d ů sle dn ě
provedené soustavě bez odporůa mezer.“ - _

_ › A na jiném místě praví Helfert zł) ě ,, Jako V hlavě i V srdci
jeho žživlové í dobří i zlí V divné směsici se stýkali. lN áruž iv á
p r c h lo s ť, kterou se mnohdy unášetí dával ke slovům ničím ne‹
omluvitelným ; m a r n á s a m o li b o s t', s kterou sebe spatřoval V samo-
jediném držení pravdy naproti klamu a mamu ostatních svých vrstev-
níků ; nn e p o d aj n á u r p u t n o S ť, kterou se proti jinému přesvěd-
čení Vzpíral, jakož se jednou vyjádřil ku Kříšťanovi . Z Prachatic :
.,,Zdání fakulty theologické nepřijal bych al kdybych
stál před hranicí mně připravenou,“ sofistická uště-
p a č n o S t', s kterou výpovědi a tvrzení protivníků svých nejednou
nabíral; s vé h la V á p O slé Z e V z d o r n o s ť, kterou se opíral rozkazům
představených svých, rozsévaj e ji dále V mysli přívrženců svých, --
Všecko to jsou úhony, které povahu Husovu vydávají haně nejtěžší.
A nicméně hned Vedle těchto zlozvučnýclı strun opět leží takové,
jichž blahozvučnosť my, ač nechceme-li býti tvrdšího soudu než Nej-
milosrdnější, nikterak popírati nemůžeme.“ . r

v ~ . A podobně jako Helfert, soudí O povaze Husově největší
historik Fr. Palacký, který popsav. nejprve jeho bystrou mys
sběhlosť V Písmě sv., takto dále doslovně líčí povahu Husovu :
„K tomu pojila se přísná“ opravdovost' ve Všem jednání, nıysl ná-
božná, víra živá a pevná, 'obcování i dle soudu nepřátel bezúhonné,
cit něžný ku přátelům, horlivá snaha o' ušlechtění národa a opravení
Všeho, co V církvi tehdáž porušeno bylo, ale spolu také n e o b y č e n á
smělosť, neústupnosť, nešetrnost' proti nepřátelům, do
oka padající chtivosť po lásce u lidu la po cti a slávě
takové, která Vrch svůj nalézá V koruně mucennické.“
V. poznámce dodává Palacký, že líčení toto zakládá se na uvažování
knih, od Husa česky psaných, a uvádí citát, kterak I“Ius záhy
po nějakém mučennictví toužil. l . t  __

r .A sám Tomek, ač snad nerad, praví, ž e Hu s m ěl jistý
druh samolibosti, pro který, aby zjednoho poblouznění
znáti se nemusel, ve druhé upadal.3) _

"Š
\ı3Š3Ě'I2<

V 1) M. Jan Hus str. 216--217.
2) Dějiny národa č. díl III. str.: 66. _ l
3) Viz Hlavinku: Bludyj a. lži V- dějinách.
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Tak  tedy soudí - O povaze -Husově his to ri k o V é S V ě t Š tí gr
uvedeme ještě některé Výňatky z his to r i k ů c í r k e V n í c h, z nichž
pozná každý patrně, ak lichá jest výtka nepřátel, akoby
katolíci Husa a povahu jeho zlehčovali anebo dokonce
zatracovali V r

Tak píše na příklad Dr. Jan Bílý : 1) „Hus byl muž nadaný
všemi vlastnostmi, jimiž e možno státi 'se miláčkem lidu. Byl pří-
jemného vzezření, hlava učen á, života bezuho nn ého, hor-
li t el p r o ti n e p O řá d kíim, jen že při tom byl nesmírně osobivý,
náruživý, a základu pravé zbožnosti -«- p O k O r y, zhola nedostávalo
se mu. i Tím sobě připravil smutný' pád a svojí V vlasti 1 Ďletou
krvavou válku. “ ` i t

Též Hlavinka mluví O p dvojí stránce povahy Husovy, V y ps a V
nej prve dobré stránky povahyj eho, ehooptravjdovost,
kněžskou horlivost, přísnou čistotu mravův aučenosť
jeho, dokládá:2) „Ale jako Vše na světě, tak i Husova povaha
neměla pouze líc, ale také rub, a temné skvrny, které ho sváděly
spravé cesty, až se staly příčinou. jeho zkázy. Hus _měl při sobě
nesmírnou samolibost' . . . Přestal káratis kazatelny všecky stavy
bez rozdílu, kde jakou neřesť pozoroval, a pustil se pouze na ducho~
venstvo, dobře věda, že král“ i všecek jeho dvůr nevražína duchofl
*Venstvo,i^ a lid že takové věci rád poslouchá. Křiklavými barvami
líčil jeho nepravosti, a to "na místech, kde se tomu nikdp z těch,
kteréveřejně a nečestně káral a tupil, nemohl bránití. Cim více
zabředal do sporu s církevní vrchností, tím jasněji se i jevila jeho
náruživá iprchlosť, nepodajná urputnosť, avá uštěpačnosť a svéhlavá
Vzdornost.“ c í l c V  ˇ

N‹ hlflw *"$

V e A Kryštůfek píše: 3) „Hus byl nadán všemi vlastnostmi, jimiž
všeobecnou náklonnosť Vzbuditi lze ; osvojil si důkladnou učenosť,
byl zběhlý v Písmě sv. a Otcích, a Vynikal ípřísnou čistotou
mravů a naděeností proti všem nepořádkům aneřestem.
K tomu byl Obratným dialektikem la Výborným řeč-
níkem. S těmito vlastnostmi spojoval vroucí lásku
k národu českému a svému mateřskému jazyku, a stal
se tak brzy Vynikající osobou V Praze, miláčkem lidu a milou osobou
u královského a arcibiskupského dvora. -- Ale při t vší učenosti
neměl důkladných theologických studií, nebyl ídůsledným myslitelem,
nenahlížel důslednosti svých náhledů, V nichž ještě kolísal,7a zanechal
po sobě soustavu plnou mezer. V tom, co za své náhledy pojal, byl
nepoddajným a urputným, a ,vzpíral se proti každému jinému
přesvědčení. Při vší své zbožnosti neměl lá.sky k církvi, jakožto
právní  osobě s jejím historickým vývojem, který mu zuplna byl

1) Dějepis církve Páně str. 664. i _ ; A
2) Al. Hlavinkaz Kronika českomoravská str. V270. ' V
3) Dr. F1`. X, Kryštůfekz Všeobecný círk. děj. díl. II“. část. II. str, 677--678..
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I 7 A I r r I v ťcizím, a postradal ravnıho cırkevnıho citu al smýsleni; proto vy“
znamenával se svou neposlušnosti ke všem církevním představeným,
neuznávaje nad sebou žádného jiného soudce na zemi, leč Písmo sv.,
však jenom tak, jak sám je vykládal. Při tom pachtil se po přízni
lidu a královského dvoru.“ ~

*“=S

Uvedeme ještě jeden posudek, německýzl) ,,Er (Huss) War
ein Mann von unbescholtenen Sitten, gevvandt in der Dialektik,
rednerisch begabt, doch ohne höhere speculative Talente,
bleich und hager, dabei schwarmerisch in seinen Reden,
die seine Bibelkenntniss und seine philosophischen und theologischen
Studien, noch mehr seinen Ferıereifer gegen die Sünden des Clerus
beurkundeten, seiner Nation mit glühender Liebe zugethan, imnier
mehr hingerissen von VViclifs Gredanken, die seinen eigenen An-
schauungen zusagten und auch bei Anderen immer mehr Anklang
fanden.“ A . . i í

t , Tak tedy píší o povaze Husově historikové' církevní,
uznpávajíce dobré a kárajíce zlé stránky povahy jeho:
Nepíší tedy jednostranně, jaktak často se jim vytýká, ale
jednostrannosť je na straně druhé, nepřátelské, na
S t ra n ě ,,p s eu d o historik ů“, kde vydáván ,Hus za vzor nejčistšího
a nejryzejšího charakteru,-»- na němž zbožňovatelé jeho ani stínu
špatného nevidí, nebo spíše viděti nechtějí. p p  j ›

Než přihlédněme ještě poněkud blíže některým, stinným
stránkámpovahy Husovy.  A ˇ t ve

A Hus nebyl důsledným v učení svém a na věci, které
podnikal, byl ducha slabého. To dosvědčuje Tomek, praVě:2) Více
vadilamu při vší sběhlosti v Písmě sv., ve sv. Otcích a V boho-
.slovecké literatuře středního věku nedůslednosť studií jeho
theologických, pro kterou neprohlížel vždy důsledků. každého svého
mínění. .  i

Ani nadšený ctitel ,,Ducha Jana Husí“ netroufá si Husovi
přisouditi geníalnost. A s . ˇ A
~ Hus nebyl ani samostatný c ani systematický
myslitel;3) sotva budejeden důležitější článek, ve kterém by od
počátku až do konce veřejné činnosti jeden atýž názor neodstupně
byl zachoval; nikdy nedospěl k důsledně provedené soustavě bez
odporů a mezer. 4) Ý H A

' \

1) Handbuch der allgemeinen Kirchengˇeschichte von Prof. Dr. J. Hergenröther,
II. Band, S. 218. í l l -ˇ i t i »_

c 2) Ríegríív slovník náučný III. str. 983 a n. Ă i
j j A 3) Al. Hlavinka: Bludy a lži V dějinách str. 192. .» c

_c 4) A přes to nechtěl ve věcech víry podříditi rozum svůj ani výroku církev-
ního sněmu, k němuž přece nehledíc ani k nadpřírozené pomoci, sešli se nejslovut-
nější učencì a theologové té doby. ' - A- l ˇ =
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To dokazujejasně Dr. Ant. Lenz V důkladném spise: „Učení
M. Jana Husí“ na přemnohých místech, to uznávají i historikové světští
jako: Helfert, Palacký, Tomek a. I l

Slabosti Husovy vodily jej po dráze“ jeho. Předně a hlavně
byla to jeho touha po populárnosti. Hledělt' všemožně státi
se miláčkem jak V Praze u krále, dvoru a arcibiskupa, tak i po
venkově, a podařilo se mu to; neboť: „Kamkoliv se obrátil, tam po
něm lidé v zástupech šli a jeli a na vozech se všech stran k němu
se Vezli.“ (Palacký).  V _  í . Ý  l

“ Příčinu, proč mohl Hus tak snadno dostati se v lásku lidu
vykládá svob. p. Helfert, jenž píše: 1) ,,Z toho, že tento muž nej-Í
výtečnějších vloh, nejnešťastnějšího zblouznění a nejtruchlivějšího
osudu, dovedl se zmocniti obou pák, které tehdáž mysli V nepokojném
napjetí udržovaly, " náboženské L totiž a národní, vysvětluje se nám,
jak činnost jeho mohla se státi popudem k velkému hnutí, které
všemi proměnami dějinvlasti naší po dvě století se táhlo, až na
planině bělohorské násilným způsobem za své vzalo.“ :Byl totiž Hus
„ınorálním původcem všech pozdějších bojův ae válek občanských,
kterými nebohá' naše vlast zmítána byla.“ 2) V I

p A touha ta, sdružená se samolibostí, pro niž, by zjednoho
poblouznění znáti se nemusel, ve druhé upadal, (Tomek) přede
všemi jinými vadami svedla jej na scestí. A .

_ Neboť mezi dary, které štěstí poskytuje osobnosti veřejné,
nejnebezpečnější jest populárnosť. Nebezpečnať V jest osudu muže,
an týž lid, který.. chvalozpěvy jemu prozpěvoval, kvítí V cestu
sypal, vítězoslávu strojil, dříve tří dnů změní chut a Vnáklonnost*
svou V hrozivé: ukřižujl“  ž- Nebezpečnáť charakteru muže, jenž
vědom si jsa oblíbenosti své iu lidu a kochaje se V ní více poslouchá
pokřiku pod okny svého bytu, nežli hlasu své rozvahy, jenž unésti
se nechá žádostmi liduapovzbuzovati ostnem Své jeˇsitnosti, stana se takto
za nedlouho vedeným, kdežto se mní býti vůdcem. Tak bylo po-
hříchu u Husa. 3) c j

Dalším zdrojem napotomnıho odboje Husova proti církvi byla
jelıojvášnivá kázání. .p V P Ý .

Z počátku nesly se jeho řeči t jedině k nápravě a polepšení
života, a ovoce jeho snahy bylo přehojné. V tom ne b rá n il mu n ik d o;
naopak: Hus byl V jpřízni u arcibiskupa, Olbrama, arcibiskup
Zbyněk zc Hasenburka (od r. 1403) učinil ho svýmýpdůvěrníkem,
kazatelemw při synodách diecésních, a ve mnohých důležitých věcech
řídil se radou jeho tak, že ani později mu_neodňal ,důvěry své,
když., dosti vážných příčin k tomu se bylo naskytlo. 4) A

1) Jan Hus čl, 9. str. 58. V ' “ r
` 2Q.,Dı'. Ant. Lenz: „Ucenı M. Jana Husí“ str. XIII. uvod. `

3) Helfertz M. Jan, Hus str. 97. V ` -

čo

l

ˇ;-:_

.Š '

ˇJÍÍÉ
343?.fln
ˇ:`1-_t'vč-, Tv.

x {.f;;ŤĹ
lie:
-n. ›..‹,V-
ˇ.“ _“,;,=

-IIÉÍÁ
z‹ı.›'.<,__
z

, Ě
4) Ant. Lenz. Učení M. J. H. str. III. uvod. I
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 Ještě r. 1407., kdy nanovo zakázal .arcibislšup Zbyněk roz-
šiřování Viklefisınu, ustanovil .dne 18. října ještě jednou a to
posledně Husa synodálním kazatelem. Tenkráte ale snižoval Hus
kněžstvo spůsobem takovým, že byl konečně u arcibiskupa obžalován,
a dobrá vůle mezi nimi přestala. 1). A P . n

Arcibiskup žádal od Husa poslušnost; tu .však stanul Hus na
rozcestí, kdež nezbývalo než voliti mezi církevní pokorou a pod-
dajností na jedné a marnivostí a popularitou na druhé straně: on
volil svůdnougcestu k levici. Posluchačstvu, které ho ctiloa velebilo,
ve kterém vždy ochotnou V nalézal podporu, nemohl říkati příliš
tvrdých, káravých slov; víc a více byl veden k tomu, aby žádostivou
a zvědavou jich pozornost obracel ku věcem, které se jich netýkaly,
nebo kterých ani nedozírali. Co prve s chvalnou neostýchavostí
kázal aikáral před arcibiskupem a jeho dvorem,.to nyní bez ostychu
vykládal posluchačům V Betlémě. Tak stal se z karatele nemravností
a zkaženosti lidu vůbec hřímatelem na nemravnosť a zkaženosť
duchovenstva samotného. Hus V té příčině jal se mluviti o věcech,
které takovým spůsobem jistě nepatřily na kazatelnu, nad tož před
míchané obecenstvo. 2)  1 ř

Po odchodu“ svém z Prahy kázal Hus lidu venkovskému, který
bouřlivému a dráždícímu tonu a obsahu kázání Husových nebyl
zvyklý. I dalo. se tedy očekávati, že aspoň tam vášeň svou ukrotí,
ale marně; kázal tak jako V Praze i na venkově. “ ~ ~

Zdravý smysl lidu vzpíral se z počátku proti ustavičným
útokům na duchovenstvo, proti nemírnému A hanobení papeže a
kardinálů. Nešlot' jim do hlavy“ proč ten učený mistr z města. tak
velice doráží na ty pány V Rímě, a proč to činí předními, ,ježto
přece jim po tom nic nebylo. „Milý pane mistře,“ řekl mu jednou
po takovém kázání _ prostý člověk; ,,pověz nám, viděl-lis ty .kdy
papeže neb kardinály, o kterýchž nám rozprávíš?“ A když Hus
odpověděl, že nikoliv, a že jich ani viděti, nežádá, doložil onen:
,,Pročiž pak rozprávíš nám o toın a haníš to, čehož jsi sáın nikdy
nezkusil ani neviděl? Jdi raději do Ríma, a což Zde onich .nám
kážeš, mluvi jim to tam, at oni slyší, kterým to patří.“,3)

A co vytýkal Hus všecko duchovenstvu? A `

. 1) Blahověst' r 1890.' str. 281. . ' ' ` _ '_
2) Helfert, op. cit. 98. Není pravda, že by byl Husjedině proto od kněží

nenávíděn, že jim, chyby jejich vytýkal. -iTěžce ovšem neslo duchovenstvo, že
Hus chyby jeho káral veřejně před lidem, že na pranýř je vystavoval, než pi`e-
hlížejíc z počátku příkré tyľnájezdy četné dostavovalo. se na kázání jeho synodální,
které i Sám arcibiskup navštěvoval. Neslť se arcibiskup stejnou touhou jako Hus,
totiž po nápravě duchovenstva; i ustanovil Synody a při nich za kazatele nej-V

V..obyčejn_ějì užíval lHuSa nebo některého jiného Z mistrů jeho Strany, kteří tudíž
měli příležitost Z moci úřední kárati převrácenosť stavu lšněžského. (Tomekz
Děj. města Prahy, díl III. str 448. -- Tamžestr. 449.) . ˇ '

` I-Ielfert. op. cit. str. 145;. ~ ^ s .
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Vytýkal mu, že dopouští se smilství V podobách nejroz-
fıpanitějších, ano prý i se svými příbuznými ohavnosti ty páše. --
Ze takové podezřívání je nepodstatné, dovede i slepý nahlédnouti.
Ci snad se donášela Husovi zpráva o takových hnusnostech, kdy-
koliv se staly? A nedělo-li se tak, jak možno bylo takové nařknutí
duchovenstvu vrhati V tvář? Az podezření toho nevyjímá Hus
žádného kněze.. V Ý ' V “

. Dále Vytýká Hus kněžím, že libujíě si V obžerství a opilství,
jsouce nenepodobninerozumnému dobytku; že plýtvají statky svými
obláčejíce své kuloěnyt a naildruhé :straně že odírají lid chudý; že
svatokupčí prodejem duchovnícli bcneficií, obchodem s odpustky,
mši svatou Ý a modlitbami; že sváří a hádají se vespolek o důstojenství,
že činí pro statky a důstojenství své rozbroj v křesťansítvu, ževy-e
żpovídají války a vraždí, aby tak ukázali, že mají ducha lakomého,
jenž jest vrah a mordéř od počátku; že jsouce pohříženi V lakomství,
vesmilství a pýše, dávají pohoršení od papeže až do nejmenšího,
toho jsouce hodni, aby žernov zavěšen byl na hrdlo jejich, a oni
-pohříženi byli do hlubokosti mořské; a ačkoliv jsou kněží dosti
nešlechetni, přece je předčí V ohavnosti spuštění i mniši, jejichž
snaha jen k tomu čelí, aby hodně jedli a pili. V r

Kněží prý, ačkoliv uplně zpustlí jsou, neostýchajíse přece
každého jiného posuzovati, ani na místě Svatém, oni prý nemohou
a nechtějí spovinnostem svým zadosťčiniti, falešně vykládají prý
slovo Boží, lid i přímo klamou a podvádějí pravdu hlásati se bojíce
pro strach, aby neztratili otroků svých, ano oni prý vyzrazujíi
zpovědí kajicníků svých (?l) a nechtějí, aby: se jméno Kristovo vyfl
slovÝovalo(l?), a kdo pravdukáže, ,,toho klnou, pohání, vypovídají,
mučí, žalářujírarmrtví.“ 1) Ý Ý. V e . . í _ A

í _A nynítážeme se: r _ r V “ Ý
ˇ Byly tehdy. poměry V duchovenstvu českém Ý, skutečně tak

bídné, Hus ve svých Ýkázáních lidu hlásal? A odpovídáme. roz-
hodně:,Nebyly.i Ano, ke cti tehdejšího kněžstva i národa, ze
kterého' duchovenstvo Vyšlo, tvrdíme,, že byl Hus ve svém horlení
nespravedliv, i že učinil kvněžstvu křívdu velikou, ,an je stíhal
z tak hrozných nepravostí. (Ji by Karel IV. svou přísností a svou
zajisté upřímnou snahou o nápravu ničeho nebyl vyřídil, ač jej i
sám mistr Jan velebí? ,A současník Karlův, výtečný arcibiskup
Arnošt, nepolepšil-li pranic své kněžstvo, ob ročně je shromaždujpe
na synodách církevních? A přece na synodách těchto přísně a
důtklivě zakázána byla Ýsimonie, a činěna tak důtklivá napomenutí
k církevnímu. životu. 2)fV V ' . 4 . V

A Ý :Ano,iflnástupcové Arnoštovi, Jan I.1 Očko zl Vlašimi a Jan- II.
'z Jenštejna časté konali Synody k nápravě mravů směřující. Tak

1) Dle Lenze: op. cit. str. 227-233..
2) Dle Lenzezop. cit. str. 235. Ý
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připomínají se za prvního z nich hlavně Ď ai za druhého 4 slavné
Synody diccésní.1) Ý 'Ý 8 . 1

~ Sám evangelík Palacký píše, že kněžstvo české vynikalo nad
kněze V jiných zemích velice; pravíťz 2) ,,Kterak Arnošt (z Pardubic)
o tohorlivě se snažil, aby kněžstvo díecése jeho prospívalo skutečně
ve vzdělanostlieaóˇčistotě mravův, a kterak prostředky, jež kV tomu
obral, byly vhodné a dílem i přísné, o tom již mluveno jest.“ A
hned za tímtpraví dále: „Známe jest, kterak Karel IV. horlivě
usiloval o reformu. duchovenstva; spojenému snažení císařovu a
arcibiskupovu podařilo se, že kněží čeští toho času c o d O V z děl ano S ti
amravů vynikali nad německé skutečně.“Ý P .

Nač tedy jiní mužové, na př. ve Francii, horlili z vlastního
přesvědčení a z potřeby, to Hus po nich, bezdůvodně dekla-
moval. Cinil tak, poněvadž to Ýtehda bylo modou, poněvadž bylo
na denním pořádku naříkati a horliti na zkaženosť kněžskou. .Cinil
tak, poněvadž se mu nedostávalo prak tického ta k tu vestrojeném
svém rozčilení spatřoval strašidla, kterých nebylo, šířil se o nepo-
Ýřádcích, kterých sv míře takové nestávalo.~ Űinil tak, poněvadž mu
to poskytovalo látku ke zvuěným diatribám, ke hřímavým
filipikám, při čemž mohl rozvijeti bohatou zvučnost'
hlasu a řeči, nic nedbaje toho, že na jedné straně rozněcuje
nespravedlivou 1 nedůvěru a nenávist, na druhé pak spravedlivý hněv
arozhořčeností, _-~%« jen když muposluchači kývali pochvalu. 5)

í A dejme tomu, že ty poměry mezi , duchovenstvem za času
jeho byly tak lprohnilé, tu tážeme se: Byla ta cesta,kterou se dal
Hus, O nápravu kněžstva dbaje, cestou' rozumnou, vhodnou, a což
ještě více, cestou :Ý křesťanskíů u? Takovým 'ˇ způsobem ,měl býti
uskutečněn návrat duchovenstva k Ťfbohumilému životu? -i--Máme
'za to, že íkazatelna nebyla místem, se kterého se rnělo působiti ku
zlepšení mravů duchovenstva . . A jaký mohl a musel býti konečný
důsledek výstředního jednání Husova? Zajisté ten, že se vůbec na~
prosto podkopala důvěra ke kněžstvu, i tomu, jež bylo mravů bez-
úhonných, a že lid navykl ve kněžstvu větřiti nepřátely své, odpůrce
pravdy, pronásledovníky svatých kněží, pouhé pokrytce a farisey, lupiče
,ctí svých dcer, ukrutníky, dříče, jichžby se měl sprostitift) V

1 Lid vřadil potom nevinné s vinnými do jedné řady Vodepřel
Vešk-erému kněžstvu i nejmenšístupeň vážnosti, tak jako svým vy-
chovatelům veškerou poslušnosťö), a pojal je v celém království V úplnou
nenávisťfi) V  8 H V 't  V

1) Dr. Fr. Zeiberti' Compendium historiae eccl. str. 263.' V
2) Pal.zděj. národa č. díl III. str. 10, . V V
3) I-Ilavinka: Bludy a lží V děj. str. 199. V  , _
4) Dr. Lenz: op. cit. 234--235. V

_5) Chronologische Geschichte Böh. Fr. Pubitschka r. 1888. VII. B. str. 306.
Ý 5) Chronologische Geschichte Böh. Fr. Pubitschka r. 1888. -VIIĹ B. str. 476.
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je A k lidu připojil so i král, o. tom svědčí staří letopiscové
C'D< Q C72< 1-v~L-I`\

A když mistr Jan Hus a Jeroným ě
. a jiní mistři ty knihy mezi sebou jmejichu, .

a rádi se Velmi V nich učichu, V
i poče mistr Hus proti papeži a proti všem kněžím kázati. ""
lakomce, svatokupce, k . . . áře jim dávati, ~ 1
a lidé počechu hned kněží V nenávisti míti,
král Václav káza kněžílúpiti ' i
a zboží jim odejímati; atd.1),  V V V . V

V Krátce „ať dělali kněží co chtěli, urážlivým útokům Husovýın
ne.ušli.“2) H V V V V ' H H i i

í A táže li se něk(lo,proč nežili všichni kněží vzorně, že to byla
potom jejich vina, tomu odpovídáme:3) „Proč nežijí vzorně všichni
učitelé, všichni otcově? to je potom jejich vina -- jestli štvu
děti proti nim. -ˇ- Jinak je tomu, příteli! Spoluučitele nebo spolu~
občana napomenouti, neb jinak se o jeho polepšení starati ć-«- to

Záslužný čin.. Ale před dětmi chyby jeho odhalovati, děti vésti
k pohrdání učitelem nebo otcem, anebo k tomu i přivésti, aby učitele,

1 Zneuctili, to jest jednání nemoudré a děje-li se S rozrnyšlením,
štváčsk é. i H  D-'<:> "':‹C* až0 D,<`

\ı$`

.Zdálo se snad č Husovi V horlivosti jeho, že usiluje o lšázeň
církevní, ale náruživost' jeho Zaváděla ho tak. sáın p od rý val
Základ Všelikékázněi církevní, kterážj oo st posluŠnost`.4=)

N<

(DCD

j l I Palacký uznává velikou chybu tuto na Husovi, ja píše V pří~
čině té,5) že Hus ,,líče před lidem všecky křehkosti duchovenstva,
nepomýšlel na to, že usiluje os zničení iaflutorityw jejížto_Í podání
od věku k věku náleží k same podstatě církve Rímské“; a tím,
jak praví opět Palacký, musel se napřed jevìti otcům
Vevzpouře. ~ . ,  V ,

Ă Hus Zapoınínafl, že takepokora a poslušnosťjsou
ctnosti křesťanské, a sice ctnosti vynikající. A právě po
ctnostechotěchto není V povaze Husově ani stopy. « i

Tím podán jest ráz povahy Husovy aspoň V hlavních rysech;
poukazová-no při tom na Světlé istinné stránky povahy jeho. Ko-
nečný usudek o povaZeHusoVě pronášeti nám netřeba; neboť každý
Z toho, co tu řečeno, nestranný úsudek ol povaze Husově učiniti

O . O V v j _

S1 IIIHZG. z “ V

V “ 1) Staří letopisové čeští od 1“. 1373--1527. S131“. 470 Z I'._l1lš0pìSl1 0-
2) Lenzzi op. cit. str.. 198. ~ I 7
3) Ed. Bìızvnychrˇ Slovo kříže str. 139.

j V 4) Helfert: op. cit. str. 98. Ă
5) Palacký; op. cit. str. 101.

xf
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_ Kéž jednou již přestane to falešné horování pro Husa, jen
zájmům stranickým sloužící, a na massy lidu, který o pravdě
přesvědčíti se nemůže, Vypočtené!  L  i V č Q

 Pravý pojem o povaze Husově rozšiřovatiz toť účelem* bud'
nás všech .

L __; 9
ťľ ' ' Cv vv Ťvll *-
(' O ";

  Nad čerstvým hrobem.  
Parmátce bohoslovce Jana Pokorného, Zvečnëlého dne 6. Září

1898 ve Veselí n/L., vènnję Franz. B. vsıáıøøký. V T  
›

Ach roč 'en ob'etím sV'.m neú rosná zvěsti i7 l › l Y 2
věřit musím ukrutnérnu tvému slovu? v

~ Proč let tvů' všude 'en si úžas bolest* klestío  
Ý 1 J I 3 ' ) 7 fproc pozdě a přec brzy k memu sletlas krovu?

l

Jak mně se duše neotřese „ do základů,  
když zřim, jak málo přelétlo jen okamžiků,  
co ved' jsem Tvoje kroky do bechyňských sadů .
A ted' -- Ty's V lůně jiných portálů, bran, šiků . .

. ˇ . _

Ze Ty juž iv hrobě dřímáš? Kdo jen znal Tě, druhu,  
tuTVoji Vtipem zářící jen duši smavou  V

T V

.~4.

ıfi “
fi

a prec tak krásnou, planoucí jak duhu,
jak uvěří, jak přivítá zvěsť bolnou, dravon?

Jak ten, kdo život znal Tvůj, dýšící jen jarem,
a zdravím kypící jak ,Zora zlatem s výše,  
jak uvěří, že nebe smrť Ti dalo darem,
pa kamž za dlouho bys spěl, jdcš nyní tiše. .

i Ty V rodičů jsi náruč přišel V době,
v kdy ples jim slibovala deštit juž tak brzy. . .
.Však kynul Bůh, a chlad jsi' přítiski k sobě,

an místo radosti jim tryskl -- bol a slzy. j A

„„__.__. .„ „ .„„..„,-.,...
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Německá literatura. vědecká zasluhuje skutečně obdivu. Neuplyne
téměř ani měsíc, aby nebyla obohacena. novým dílem, V pravdě cenným,

I I I I I , VV I I I f I ' 7vyznamnym, aby epochalnı Spisy starsi neobjevily se ve vydani novem. Katolická
knihkupectví: ÍÍe7`0le~7'0v0 ve ,Freiburku a S0/?.Ön?Ín,q/7Z0?)0 V Paderborně mají
pověstí' světovou. --v. Na nejnovější některé publikace v různých oborech
vědy chceme. vtomto oddílu upozorniti. . 5

2 1;-. . 5 _ . Theelogìe- V V p V
, Theologìef netěvší se snad nikde takové pozornosti ga má sotva kde

tak zdatné pracovníky jako V Německu' Zvlášť' Herderova ,, T/2eol0_gt'sc7ıc
.B“ı'Z›lı'ot7ıc/la“ pečuje o rozkvět její neunavně-  

l Dogmatika. Dr. Iľermaøm Scholl dokončil Svou ,,Kćıt7ıoZ“ć'Scì'ı.e
])O_gmat“L'k in .S'ćšcÍıSÍ.Bíic,72e2“n“ Pad., Sclıöningh(I2ˇ40 M[.). Poslední
díl obsahuje nauku o svátostech a íeschatologii .a vyznamenává se dle
,,Lít. Handweiser“ .nejvíce onou spekulativností, jež u Scľıcebena
(,,Handbuch der kath. Dogm.“ V. Herd. ,,Th. Bibl.“),-tolik se chválí.

S'L'm(w'0vct „Lehrbucli der Dogmatik“ vydána u Herd. po třetí.
Miorálkà. Výtečná Leľımfťfizøľzlovai ,,Theologia «moralis“ lpdočkala se

již vydání sedmého. (Flo. Herder. 16 M.)  .
P9.S'COI'álka. V8 zmíněné ,Herdp ,,Th. Bibl.“ vydána Dr. F. A.

Göpfertem ,,Pastoraltheologie“ von JOÍZ. B. Remıíngcø“ 1898 (568 str.,
7 Látka rozdělena si hlediska více praktického nežvědeckého, postup
jest Zcela opačný než V pastorálce Schtichově, Svátosti položenyna prvém
místě a probrány nejdůkladněji. . ,

Cirk. právo.. Fr. Hcz'7ı8r.' ,,KaíÍıOZz'.S“c7Zes Kı'7'c7z87ır8cÍzć“ I. Bd.
Pad. F. Schöningh 1893 (str. 391; 3“6O býti příruční knihou
pro praktického duchovního správce a cíli tomu vyhovuje dle ,,Lit.
Handweiser“ úplně. y  V L

ů 5 Pìlosofie. V
K tolika filosofickým dílům, jimiž německá literatura se chlubiti může,

přistoupila kniha. Dr. V2Í7“grı”Za Gm'mn2Z'c77;a: “,,LeÍZ~rľ7ucÍZ der t/7z80'retZ'.S“OÍZcn
PÍı7fZOS0pÍı“L'e.“ Auf thomistischer Gruiudlage. Herd. 1893”,(str. 565 ; 7 l\/L).

'n

V objemu poměrně malém obsahuje logiku 5 formální i materiální (metho-
diku, noětiku, kritiku), metafysiku všeobecnou (ontologii) i zvláštní
tkosmologii, anthropologii, theodiceu). Látka uspořádána přehledně, ač by
na př. vi noětice bylo přiroZenější,vkdyby podány byly napřed positivné
myšlenky scholastikův O proccssu poznání lidského apak teprve vyvráceny
systemy chybné. Při stručnosti, jaká při knize bčební byla nutná, jsou
přece jednotlivé stati srozmnitelny, jen k článku O noětických zásadách
sv. Tomáše (die Erkenntnìstheorie der scholastisclıen Philosophie) bylo
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. by asdlouhého výkladu třeba. Jak zcelajínak podána tato obtı
naší„Filosofii“ Pospíšilověl Vi. druhémdíle knihy jsou časte

citaty ze sv. Tomáše do textu vkládané jasnosti značně na úkor --
zvlášť theodicea vypadá , spíše jako snůška míst. ze sv. Tomáše než

. -filosofie na základech scholastických. V 1
[Mimoděk připadá nám při čtení knihy této potřebaúplné .filosofie

ˇfdle zásad sv. Tomáše V jazyku českém, jíž nutně žádá i reí`orma. studia
thcologického, která prý bude V nejbližších letech provedena. Kritika,
noětika, mcthodika a ontologie zpracována Dr. ,J. Pospíšilem“ (,,Filosofie

V Ůi podle zasad sv. Tomáše Aq.“ Brno, Ben..kniht. 1883; bohuželzjest
první vydání úplně rozebráno) tak důkladně a jasně, iv tak čistém rouchu
českém, že si sotva více lze přáti. Kéž by týž věhlasný Znatelnauk
scholastickýchv brzy odevzdal české. Veřejnosti také svou metafysiku speciální,
po případě ii filosofii mravní a právně -vv- sociální, za naších dnů tak po-
třebnou! Kéž učinil by tak aspoň z důvodu, Z kterého I. díl byl vydal,
Z ohledu na nás, posluchače ústavů theologických, které často jen roucho

 cizí řeči odpuzuje od studia. zásad thomistických, pro vzdělánia. budoucí
povolání naše tak - nezbytných! Získal by si tím nezměrných zásluh o
naši filosofickou literaturu a upřímné naší Vděčı1oStí.] V .

I 7 V F v v ľ INesmrtelnych zasluh o filosofii získají. si nemect1iJeSu2'te. Velká
jejich sbírka ,“,PÍL2'Z080]97ZZ'ai LaCc“72S2°S“' jest zřídlem, Z něhožibezpečně vážiti
lze pro všecky filosofické nauky. Filosofie přírodní zpracována T. Peschem,
přirozené právo Th. Mayerem, logika (T. Peschem a právě vyšlo obsáhlé
dílo o přirozené theologií: ,,Ín8tz'tut2'0ne8 tfieođziceae sive theologiae naturalis
secundum principia s. Thomae Aq.“ Fb. Herd. 1893 (8 M.), od J. Í_`Í07tZř/7ı€z'm(Zz
Š. J., o němž možná budoucně promluvíme důkladněji. ii

Však mimo to počali nyní Jesuité ještě Vydávati menší kompendia
latínská ,,in usum scholarum“ ,V první v řadě jich jest ,, PÍZZ'l0S0pÍı?.'ćı m07^ćı-Z7Í.S'“'
P. Ůatľzreína, Fb. Herd. 1893 (396 str; 3'50j M.), kniha, za jejíž
výbornosť ručí jiz zvucne jmeno autora znanııenite ,,Moı`alphilosophie“. Po
ni násıønnjiz ,,Løgiøfl“, již napsal O. E“z'ø/.ø s. J. 1893 (800 So-. 2-oo M.)
a ,,P/Z1'ZOS0p/Zz'a- naturalfis“ od If. Hćıćma HS. J. 1893. _ í v p  

j ,Touže dobou vydána u Herdera známá Hagemannova „Metaphysik“
ve vyd. pátém. ˇ j

5 ˇ; COHSŰ. igulůcľlct, jenž V „Ethik und Religion“ (2.”vyd. Miìnster,
Aschendorff 1892; str. 376, M. 7"50) a ',,Ethiˇk und Naturrecht“ -(2. vyd.
Münster, Theíssing 1893,; str. 214), tak řízně avědecky důkladně rozebral
„neodvislou moralku“, napsal nyni kritiku modernıho názoru světového:
,,De7“ meoľıoıníscřıe M0m'S~muS,“ Pad Schönìngh 1893 (str. 306; 5 M.),
ze které později podáme některé ukázky, či V 1707×,

A V j Sociologie.  
„Don Boscos Socíalc Scľzözzfungen“ von J. B. M8.7ZZ8'›“. Regensburg,

Manz 1893 (119 San; M. 1~5o). V “
V “ línížečka tato, vzbudí u čtenáře nadšení pro dílo Boscovo. “VyIožiV

krátce život jeho seznamuje nás p“. spisovatel S ústavy Boscovými, jež
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za 50 let mají 250 domů a 300,000 chovanců. Zajímavá je stať, "ob-
sahující pravidla a organisaci jednotlivých ústavů. e OL

„Der O'apZ'ta“lz'.S°muS fin de .S~z'èclc“ von D7“. Buď. Meyer. VVien,
LCAustria 1894 (488 stıfl; 4='2O zl.). í z ˇ

„Meyer jest tajný katolík“ -v- ,,Meyer jest zakuklený sociální
deInokrat“,:z tak různě zněly úsudky o autorovi uvedeného spisu, když
vydal „Der Emancipationskampf ,des vierten Standes“. Dílo to vzbudilo
pravou sensaci -- S použitím jeho vznikla, jak Meyer sám vr předmluvě
k II. vyd. podotýká, celá literatura o sociální otázce. 8A podnes kdo
chtěl by se o hnutí sociálním a postavení í jednotlivých stran řádně
informovati, nemůže knihu tu pnechati bez povšimnutí, a třeba by S lecěíms
nesouhlasil uzná přece, že autor (kons. protestant) ,,Se stanoviska ob-7

jektivního vše posuzuje a S největší svedomitostı se vynasnažil Věci
líěiti pravdivě“ (Emane. I. 12 í

P I VTím: karakteri-sovanz i spis svrchu uvedeny. Meyer líčí“ V ,nem vznik
kapitalismu, zmiňuje se O hlavní té posile, které »se mu dostalo V pro»
testantismu. (,,Die Reformation ist die Adaptirung des Christenthums
an die capitalistischen, Bedürfnisse der Bourgeosie“ str. 58), dovozuje
způsobem skutečně zajímavým, jaký vliv mělo naň V Německu Zavedení
ochranných cel a upozorňuje při tom na nebezpečí, jaké státu hrozí
vzmáháním se soc.- dem, ve vojsku (kap. I.--III.,). V hlavě IV. sleduje
a occřıujez protikapitalistické snahy soc. demokracie a katolické církve
(obírá se zvláště Kettelerem, pro něhož jest nadšen, Manningem' aj ency-
klikou sv. Otce), přísný soud pronáší nad antisemitismem, ukazuje, jak
na kapitalismus působí cizozemská konkurence (kap.V.), ca. jak si tento
pomoci hledí karte lly (kap.' VI V Statích posledních kritisuje „evoluci“
výroby prostředků životních (kap. VIL), -vliv zlaté měny na ka-
pitalismus (,,Wi1“d die Groldwáhrung allgemein durclıgefiihrt, .so werden
Wir eine allgemeine ökonomische K a ta s t r op h e  haben“ str. 389) a
války øhøhøánž.   y    

Líčení jest takové, že na každé stránce poznáváte sociologa zkušeného,
který mnoho viděl, mnohé Z toho, co předvádí, Sám prožil, Sámrdůležitou
tu hrál úlohu a nyní okem bystrým sleduje každé hnutí Sociální.

Ke katolické církvi jest autor celkem spravedliv; uznává úplně
_ ' Ovelikýjjejí úkol a význam V řešení sociální otázky; S durazem poukazuje

na to, že síla její spočívá V chudobě a v hájení zájmů nižších proti
vyšším ›-á- V opírání Se O lid (212v--8214;). .e Toť táž myšlenka, kterou
Vogelsang hájil a Scheìcher statně propaguje, tu jakoby nám v uši
zaznívala slova, která pronesl Liechtenstein na kat.Sjezdu v Linci 1892:
,,Unsere Hoífnungen bauen Wir auf das “Volk und bloss auf das Volk . . .“
(Monaıtschrift für chıˇ.-Soc. Reform 92, 407) ia výrok hraběte de Mun
v Toulousu: „Já jsem pro spojení s lidem". . ; Ne kapitál třeba chrániti,
nýbrž práci“í!z z z ` í

Zvláštní pozornosti zasluhují kritické poznámky O encyklice
,,Reruın novarum“ (188--215). Autor pln jsa úcty k názorům, jež
,,ten podivuhodný Stařec“ se zvláštní, mladickou energií rozvíjí (193),

-‹\~4.
Q.„
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uznává ,,dalekosáhlé požadavky jeho a snahy o zlepšení situace sociální,
správným shlcdává požadavek minimální mzdy, však --~ ve splnění
jeho nedoufá. Nepochybuje, že by plnění povinností, jež papež státu ukládá,
společnosti bylo blahodárné a doufá, že dříve nebo později skutečně se
plniti budou: ,,Die Ermahnungen der Encyclica an den Staat werden,

_ Wenn auch nicht sofort, erfolgreich sein (í„)12).“ Kéž by byl dobrým
prorokem! e  r í

Myšlénky Meyerovy o poměru církve k válce (166--168), o milí-z
tarismu (str. 145), antisemitismu (224--284) mnohého as překvapí,
leckdepozastaví se nad smělým tvrzením jeho, však O „kapitalismu pfin

e de siécle“ najde poučení hojnosť --« škoda, že především jen o Německu.
_ 8' j - v . Poř.

O Ó Í _ _ _ __ _ _ _ _ v __ _ ,_ _______

Q“ , lg-L°)“"*ç3f'“;L°1-"L9r“13fˇ“L3J-#13)-"L0J“ˇ*L3)“*ˇL°)`ˇ'L9)“'_L2 f“*“L2)"' "LEF"L3)'“"L°)""L°)""L2F”L9)_zl vZ kruhů hohosloveckych-@›@›@›~@~
i i “ (,,7(5)__oš2__(óL_(5LJ3jÍÍr51_“J5ì__G5n___rä›_ÍrÉ__‹5L. r<D_JšL“_{§l__‹§LJív_J5L_fiżLJć1,
.ZgčvíšM řeI,Q).<„%,§ê

'Zprava 0 sjezdu velehradskešn ve dnech ~1. 'a 2. srpna 1893. i
Skromné druhdy pouti bohoslovců česko-moravských na Velehradě proměnily

se za posledních let v mohutné Inanifestace nejen katolického akademictva a ka-
tolické intelligence česko-moravské, nýbrž fi účastníků z jiných katolických národů
slovanských. Tak stalo se najmě o leˇioší pouti ve dnech 1. a. 2. srpna ,_ i

Již Odpoledne dne 31. července sjížděli se na posvátný, Velehrad intelligentní
poutníci ze -všech koutů slovanských vlasti. _ Ještě nedozněla Slavnostní nálada.
zimposantní schůze Apoštolátu sv. Cyrilla a Methoda konané bezprostředně před
sjezdem naším, a již opět nové vzrušení, nové nadšení, nový život! O 5. hodině
odpol., kdy hlavní síla ponlníků ve slavnostním průvodu vkıtočila na posvátnou
půdu velehradskou, uvítaly poèvátné stěny velehradské Svatyně za zvuků písně
cyrillo-methodějské přes 500 slovanských poutníků ze všech vzdělaných stavův a
tříd spoìečenských. Vedle Čechů z markrab'ství i z království_ovŠeın nejěetněji.
zastoupených byli tu zástupcové Poláků, Rusínů, Slovákův uherských, Slovinoů,
Chorvatů, Hornolužičanů, ano i zástupce bratří zaoceanských, americký kněz-
míssionář. f _

Byl to povznášejíci výjev, když na řečniště vystoupil slovutný kazatel
dp. P. Cibulka T. J. a ůůchvatnou řečí vítal shrornážděné poutníky ku hrobu
sv. Methoda stavě jim předŠc“či krásný cíl jejich pouti. Nám zdálo se na tom po-
svátznéın místě slovanské slávy pod dojmem plaınenných slov nadšeného řečníka,
jako bychom se opět viděli spojeny se všemi křesťanskými Slovany pod vysoko
vztýčeným praporern dávné křesťanské kultury cyrillo-methodějské --» pod praporem
katolicismu !' 8 - z

A Po požehnání, které konal vdp. rektor 'kolleje jesuitské na Velehradě
P. Vostatek, odebrali se účastníci sjezdu do klášterniho refektáře k obvyklým
formáliírn, ' kterými každoročně naše Sjezdy obývají zahajovány. Na tribıinu vystoupil
první kol. Ulehla, předseda olomueké „Literární Jednoty“ a pozdraviv vřele
všechny hosty, kteří na pozvání moraiských bohoslovců lpřišliína Velehrad, navrlıl
za čestného předsedu Jeho Ui`ozenoSt° ˇ`p. hraběte Fr. Seilerna a za řídícího
předsedu neunavného organisátora sjezdů Velehrad.-škých, vdp. "konsistorního radu
P. Ant. Cyr. Stojana z,Dražovic. Oba návrhy byly s pochvalou přijaty. Hrabě
Seilern poděkovav za volbu odevzdal řízení schůzí úplně do osvědčených rukou
vdp. P." Stojana, který ihned ujav se slova Svým milým a při tom horoucně
nadšeným způsobem rovněž vítal všechny účastníky sjezdu.“ Po té vystoupil na
řečniště vdp. rektor P. Vostatek T. “Jz, aby uvítal slovanské poutníky jako milé
hosty v staroslavnéın klášteře velelıradském. K němu přidružili se též zástupcové

,,MuSeuın. “ 4
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obce velelıradské. Na to mluvili po řadě zástupcové všech katolických Slovanů
vítajíce se vzájemně a přinášejíce í vřelé pozdravy. z svých krajanů. Mluvili
p. MUC.- Hrubý z Letonic za fakulty světské, p. JUDIZ Weber, předseda
katolicko-politické jednoty uhersko-brłodskéf, dp. farář Weibeı“, zemský a říšský
pr slanec, alšadfl mik Hornolužičan p. Sevčíkpřinesl pozdrav od předního buditele
Srbůhornolužických, kanovníka Mich. Hórnika, hrabě P. Badeni T. J. od bratři
Poláků, Slovinec p. Končar 'tlumočil pozdrav od bílé Lublaně, v,›. P. Venhu da
promluv;il za Chorvaty, vdp. děkan Sielecki ze Zužela v Haliči jménem sjedno-
cených Rusínů, americký missionář pronesl pozdrav Fľlovanů zaoceanských jazykem
anglickým a českým. Dojemná a ehawkteristická. byla slova, která pronesl veliký
trpitel- kmene Slováckého, v službách národa sešedivělý slavný historik P. František
Viktor Sasinek. Pravílť: „Jaká to radost, že ten Slovák bídný, jenž doma bratří
nemá, má všude bratry tam, kde se ozývá) hlahol slovanský! Ne! Ať simluví,“ co
chtějí a dělají, co chtějí: národ neumírá. Přišli jsme sem na hrob Apoštola slovan-
ského a z hrobu čerpáme životl“ M Při řečích zvlášúętě, vzácných a. vzdálených
účastníků sjezdu ozývaly se sálem salvy potlesku a .nekonečné volání „slávy“
V nejlepší náladě a S povznášejícími city V hrudi odebrali se účastníci sjezdu ku
společné večeři a pak na odpočinek, uchystaný jim hlavně zásluhoií vdp. P. -Stojana
v rozsáhlých místnostech klášternich budov. _, í 5 í

_ Dne 2. srpna o 5. hod. ranní probudily nás slavnostní výstřely z hmoždířův
a ještě slavnostnější zvuky venkovské hudby. -~ Za ranní mše sv., kterou -sloužil
řecko-katolickým ritečn vdp. děkan Sielecki, vykonaliúčastníci ,sjezdu sv. zpověď
a při druhé slavné_ mši sv., kterou celebroval bývalý. předsedat olomucké ,,Li_terární
je-dnoty“, novosvěcenec P. Skýva, přistoupili ke stolu Páně. _

Po 8. hod. zahájena vrefektáři vlastní akademie Sál byl hostmi píˇeplněn.
Po vřelé promluvě vdp. assessora P. Vychodila vystoupil na tribunu předseda
brněnské Růže Sušilovy, kol. .Jan Sedlák, aby promluvil O thematě „Písmo sv. a
věda.“ Přednáška pojatá se stanoviska čistě vědeckého a přednesená se živým
zápalem pro pravdu vzbudila mezi přítomnými vzdělanci všeobecný zájem. Pak
udělenoslovo právníku p. J os. Choczholou škovi ze Zberazi, který si obral thema
„Zisk podnikatelský a' Socialismus“. Časová .tato úvaha byla důkladně zpracována
a veskrze křesťanskými zásadami proniknuta. _ l z

_ Rusín vdp. P. Sieleckí musi odejíti, pročež mluví ještě na rozloučenou zmiňuje
se o „Kongregaci děvic Panny Marie“, kterou v Haliči založil. Jemu k poctě zapěl
přítomný pěvecký sbor Neˇsverovy „Ceské písně.“ -~  . - 0

i Filosof p. B. »Navrátil z Vyškovapromluvil ,,`0 archivech moravských“
vyzývaje hlavně mladší duchovenstvo, aby hledělo časem srovnati vzácné, avšak
posud zanedbané ,archivy farní. “ Dp. professor P Koželuha přidává se k inázorům
řečníkovým podávaje některé zajímavé zprávy O archivu města Prostějova, v něınř.
on sám .nejvíce pracuje Na to ujal se slova vdp. děkan ,Dr. Schneider
z Křížanovic podávaje obšírnou zprávu io Apoštolátu sv. Cyrilla a Methoda, jeho
vzniku, účelu a prostředcích. Slovinec p. Končarinluvi o zuboženém stavu národa
slovinského, jeho -školství a „Družhě sv. Cyrilla a Methoda,“ této slovinské Matici
školské. Řeč pi. Končara, přednesená S citem a ryzím přesvědčením, setkala se
zs vřelými sympathiefmi posluchačů k utlačovanému národuf Redaktor „Našelıo
Domova“ P. J os. Vévoda mlnvě O důležitosti tohoto nového podniku literárního
yřele jej odporučuje. Přítomný zástupce výboru družstva ,,Vlasti“ p. .nadučitel
Spaček souhlasí úplně s řečníkem a prohlašuje, že mezi „Vlastí“ a ,,l\lašírn
Domovem“ panuje nejlepší shoda. 9- Ku konci velmi .mile pobavil přítomné svým
kořeněným způsobem vp. P. Zgoda, známý z ,,Hl“asu“ pod pseudonymem ,,K. Křen.“
Tím zakončena Schůze ranní. ' 8 8 í .

Odpoledne o 2. hod. bylov akademii pokračováno., Dle programmu měl
přednášeti hrabě' Sylva Taroucca ,,O křesťanské sociologii,“ avšak pro nepředvídanou
překážku z nemohl řečník na Velehrad pí-ijítì. Dáno tedy slovo akademiku, panu
Sevčíkovi z Horní Lužice, který mluvil O škodlivém a demoralisujícím vlivu
Lutherovy reformace na Lužické Srby. Zajímavá tato přednáška byla proniknuta
vlasteneckým zápalem a jemnou melancholií -- Vždyť se řinula z hrudi jednoho
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zjnernnohýoh synůìposledního zbytku nešťastnýoh Polabanů.. Řeč p. Ševčíkovu
doplnil hornolnžický učitel p. Simank vzpomínkou nakanovníka Miclı. Hórnika.

A Zahlučného potlesku vyStoupiIíŤ-ıìa řečniště p. prof. Sasinek, aby pojednal
„O ”nejStarŠioh dějinách Slovanů.“ Sl`o7Ý`HI-»ný historik hájil S 'vědeckou důkladností

znalostí věci zásadu, že .Slované jsoupraobyvateli Svých. vlasti. o Dlouhotrvajioi
potlesk a volání „slávy“ bylo řeěníku odměnou. _

_ _ Potěšitelným ůkazem byla řeč Dra. Náb ělka, gy-mn. professora z Kˇroměřížie,
který mluvil o thematě „Jak působí. filosofie na život lidský.5“ Jeho dlouhá, přes
dvě hodiny trvající přednáška všeobecný bùdìla obdiv jednak svým bohatým a
vzácným obsahem, jednak nezvyklým za našich dnů zjevem, že laik a - professor
ma.thematìky má- tolik obsáhlýchi' a důkladných vědomosti Z oboru patristiky a
Sżzholìasťìckéfilosofie, ja.ké jsme zvyklí lledati jen ui učenýoh theologů. Zvláště
pozjoruhodnyo byly jeho důkazy pro byteíšoží. Byla W to přednáška ryze vědecká 'a
zasluhuje plnou měrou uznání, jakého se jí dostalo.  B

Dp. farář Vino. odporuěuje lıojné' zřizování spolků katolických
tovaryšů jako protiváhu protiľorganisaci sociální demokracie. í p

r B' O 1/27. ,hodfveěer ukončil předseda vdp.. P. Ant. Cyr. Stojan akademii
nadšeným dosloverfn, díky vzdávaje všem, kdož si získali zásluh o sjezd ia projevuje
pi`ání.,Íbychom seza rok žopěí V tak hojném počtu Shledali na posvátné půdě
Slovanského Velehradu. r Zdar Bůh! s-ve .

Sjezd zaslal, holdovaeí telegramy sv. .Otcì, Jeho Milosti nejdp. knížetivarci-
biskupu olomuokézmu a Jeho Milosti nejdp. biskupu brněnskému. Jak od sv. Otce
tak iod obou nejdp. aroipastýřů došla telegraficky odpověd' a spolu apoštolské a
biskupské požehnání. Telegram od sv." Otce, který došel později a nemohl již na
sjezdu býti předčítán, zní taktoz, l í í 'B - . í Ă

„Testimonium amoris B atque Obsequii erga' b. Petri Sedem. telegraphiee
exhibit-uın ab auditoribus ,theologiaep eMoravia et Bohemia atque ab aeademicis
libeuarum, artiunı nee non a magistrís et professoribus gymnasiorum. ,aliisque viris
doetis onationis slavioae frequentiflnumer-o_ Velehradii -piae peregrinationis causaad
Sacirosqeineres ss. Cyriłli et Methodiì e eongıfegatis academiamque i scientifioam
eelebrantihus“ libenter laetoque animo exoipiens psummus P0I1fiìf6X petitam ipsis
ipsorumque Studiis et laboribus apostolicamj benedietionem peramanter impertit.
Cardinalisa Rampolla.“ “ B i p p e

. Omluvné připisy a blahopřejné telegramy zaslali mimo jiné následující
pánové: Vdp. Dr. František Kryštůfek, rektor české. university, J. „Exo hrabě
Egbertv Belcredi, Dr. Ot. baron Pražák, kníže Ant; Lubomirský, dp. professor
Vlad. Sťastný, dp. Dr. Rud. Horský, předseda družstva ,,Vlasti“, dp. Váel. Kosmák,
dp. Filip Konečný, ,0. P. a m. -- i “ _ i

. Letoší Velehradský sjezd řadí se čestně Svojí velkoleposti a četným
účastenstvínı ku sjezdu loňskému. Dnoré jeho sice minuli, úěastníoise rozjeli na
'vše Strany, ale ze srdoí jejich nikdy nevymizi blahá vzpomínka na okamžiky
strávené ve dnech 1. a 2. Srpna na posvátném Velehradě. Dej Bůh na příınluvu
sv. Cyrilla a Methoda, aby se náš staıˇoslavný 'Velehrad Stal Eldoradem všech
katolických Slovanův a zvláště nás, "katoliokýoh akademiků, kde bychom proti
zhoubným proudům moderního imaterialísmu sílili duši svou vzneišenýmì idealni
myšlenky oyrillo-methodějské a pravé křesťanské vzdělanosti. Quod Íeli-X faustuˇnzı-
que sit! v r i

 B B  Jan Staněk, `
B s ž t. č. jednatel „Růže Sušìlovy“ v Brně.

Schůze delegátů jednot bohosloveekýclı na Velelı1`adě. t
.. _ Za p,říležitoSti sjezdu velehradského byly konány též Schůze delegátů všech

našich jednat, které měly vypraeovati zásady pro reformu Musea, a proúčastenstvi
bohoslovců na národopisné výstavě v Praze. j é - j f 1 r

. ' _ 4-a
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Sekce museová usnesla se 'na následujících bodech: * \
1. Museum vycházejž jako posudtřikráte do roka, a to v “určitýclıillıůtác'h:

15. prosince, 15. dubna a 30. června. Předsedové jednot se zavazují, že práce v čas
zašlou a tím pořadateli provedení tohoto bodu umožní. - _ I

 “ Obsah budiž rozdělen na pět oddílů: V
cv) Články vědecké a básně. l . r
Ď) Zprávy z literatury vědecké, zvláště theologické. .

j. e) Zprávy a ukázky z alumnátů cizích (život, studium a pod.)1)
7 cl) Zprávy z alumnátů domácích. ' .

8) Směs. , j j . .
Zároveň projeveno přání, aby přítomní delegáti pečovali o hojné rozšíření

Musea. ve svých jednotách. Kéž se stane Museum naše na základě přijatých reform
skutečným orgánem bohoslovců. česko~moraavských!`  .

Sekce národopisná přijala v zásadě návrhy národopisného odboru brněnské
R. S. Ježto však“ výstava byla odročena na r. 1895.," usneseno bližší organisaci
ponechati na dobu pozdější. Zatím má si každá jednota opatřiti vlastní diagrammy
svéľčinnosti vnitřní i vnější. ,Kol. Košák bude nás zastupovati u výkonného výboru
národopisné výstavy v Praze. - J. St.

.  Z Brna.
j Pro ne-překonatelˇné překážky počala letos naše Růže činnost* svou teprve

dne 22. října. 'Zpěváci s kol. Všetečkou V čele zapěli velebný sbor Zvonařův
,.,Hospodine, pomiluj ny,“ načež předseda kol. Jan Sedlák zahájil novéliobdobí
činnosti Růže Sušilovyl poukazuje ve své řeči na účel“ a význam naší jednoty, na
práci, jež nás čelš á, zv-láštěna poli theologickénı, sociálním a literárním, a povzbuzuje
členy k nadšení, píli a obětavosti, bez nichž bychom se cíle vytčené-ho minuli.
Krásným. sborem .Voglovýın „Na Vltavu“ zahajovací schůze skončena. o

Schůzí týdenních, které konáme, jako každoročně, v neděli od 9“~1O hodin
dopol., bylo posud 6. Břednášky v nichˇpodány tyto_:i1.. „Vzpomínky na slavnost
Kollárovu v Turč. sv. Martině“ (kol. Silhan ze IV. r., ve 4. předu). 2". „Zidé a
jejich morálka? (kol. Ballon 'z II. `r., v 1 předu). 3.,,Pı`;incipy kí`est'anské v řešení
sociální otázky“ (kol. J. Sedlák ze IV. r., ve 2 předíh). 4. „Člověk vgenealogickc'
spojitosti s živočišstvem“ (kol. Strouhal z II. pr, posud v 1 předn.). j ..

Mimo to konaly se dvě schůzeivýborové, na nichž bylo rokováno o tom,
jak provésti usneseni Velehradská stran Musea, ınluveno o knihovnách a jiných
běžných záležitostech a předloženy účty Musea loňského.

Letos zakládá naše jednota 5 knihoven, a to v obcích: Lipové, Jabloňtvě,
Boskově Týně, Olšanech a Kunicíclı' Příspěvky dány lšnihovnám v Deblíně a
Nedvědicíclı. J o V ' í , I

V tomto období povstaly ve středu jednoty nová dvě“ ohniska činnosti
t. zv. kroužky. Kollegové, kteří jsou ubytováni v semináři (I. a částí II. roč.)
utvořili mezi sebou kroužek literární, kollegové III. a IV.,roč., jakož i částí
II. roč. v alumnátě bydlící zařídili si kroužek Sociologický. Učelem kroužků jest
vzájemná výměna myšlenek a zkušeností, jakož i tíˇibení pojmův anázorů. Proto
nepořádáme v nich skutečných (přednášek, nýbrž členové kroužku jsou povinni
zaváděti střídavě rozhovory o některé důležité otázce, načež ostatní, členové i ne-
členové (hosté), rozpředou O věci debattu, která dle dosavadních zkušeností bývá
živa a zajímavá. - í

c Časopisů “a jiných děl odbíráıne celkem 24. Jsou to: Hlídka literární,
Literární listy, Časopis vlast. spolku musea olomuckého, Osvěta, Slovenské Pohledy,
Vlasť, Vychovatel, Živa, Světozor, Cyrill, Method, Časž pis mat. mor., Blahověst,
Růže dominikánská, Časopis katolického duchovenstva, Lilie sv. Josefa, Zahrádka
sv. Františka, Rádce duchovní, Dělnické. noviny, Český lid, Mourkův Slovník
česko-německý, Ottův Slovník naučný, Sedláčkovy Hrady a zámky, Kath. Missionen.

O 1) Oddíl 0) a dl spojili jsme pro totožnost' látky v jedno. Na věci samé se
tím ovšem nie podstatnélıo nezměnilo. r ' . . I
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l Růže Sušilova byla zastoupena na slavnosti pětadvacetiletého úmrtí Fr. Sušila
v N. Rousinově dne 8. října t›.;r. pětičlennou deputací. ~“ .

~ r O Dušščkách položili jsme věnce na hroby našich hvězd, Fr. Sušila a
M. Procházky, jakož i na hrob nedávno zemřelého. kněze.-spisovatele a bývalého
professora paedagogiky na našem ústavě P. Jak. Procházky. A

Vdp. regens Dr., Josef Pospíšil býval opět schůzím našim, přítomen, ochotně
půjčoval nám knihy k pracím našim potřebné, povzbuzoval 'k většížvždy horlivosti
a činnosti. Budiž mu za to vzdán Srdečný dík! _ z

 J ~ “  , Z Olomouce.
S osvěženou myslí a novými silami dali jsme se po prázdninách do práce.

Abychom snadněji. a jistčji dosáhli“cíle vytknutého stanovami zLiterární Jednoty,
zařídili jsme si kroužky literární. Stejně Smýšlející a stejnými snahami vedení
kollegové učinili kroužek, aby V něm se k práci povzbuzovalig vespolek se radili
a ve studiu' se podporovali.', Dosud lmáme takových. kroužků pětıjifilos-ofický,
historický, patristický, Sociologický za paedagogický. Clenové, kteří přistupují
k některému kroužku, zavazují se, že budou vesvém oboru pracovati a -udaji si
vespolek cíle, k nimž má práce jejich rSIŤněíˇovati.~ 'Ostatní Z kroužku pak jsou
zavázáni k podpoře jeho studia, jednak udávajíce prameny, jednak sami sdělujíce
si náhledy. Scházejí pak se k volným rozhovoriim. Hlavnimpúčelem těchto -kroužků
je práce. Navykejme si práci vëdecké,ż studiu a budeme míti dosti pracovníků
ve vědáche theologických. Vždytfnčkdo má právě vlohy ku spisovatelství, ale
nebyly v něm probuzeny. Členové maji podati stručně a jasně. výsledek svých
studií nebo jejich postup, aby se naučili slovem a pérem se vyjadřovatči. .

í Literární Jednota čítá letos opět 180 členův. Ačkoli. všichni členové jsou
stanovami k pracím vázáni, přece nemožno, aby všichni líterárnčbyli činni, ajest
se nám spokojiti, když aspoň polovice se zdarem pracuje. l

Schůze konají se jako jiná léta vždy po 14 dnech., eV prvních čtyřech
schůzích přednášelo Se: oliterárních kroužcích (p. Hudeček Z III. r.)' a O studiu
socialni otázky (týž). Obě byly jaksi přípravné, jež měly členstvo k činnosti
povzbuditi a zvláště druhá přednáška měla upozorniti na směry v `křest”anské
sociologii a dokázati potřebu horlivé činnosti v 'tomto oboru. Kollega J. Svozil
z II. r. četl v 3. schůzi stať historickou: „Byla-li církev katolická vinná krutosti,
S jakou se prováděla reformace po r. 1620.“ Ve čtvrté schůzi četl koll. Mlčoch
ze IV. npřednášku ze spisukardinála Manninga „Základové víry,“ jejž přeložil
z angličiny. 'V prvé scliůzi přečetl vdp. Superior Dr. K. Wisnar list J. M. Arcipastýře
našeho, v němž chválí naše snahy, jež poznal ve věnovanémh „Museu“ J. Milosti
a povzbuzuje nás k účinné práci, zvláště theologické. Básně četli. p-. baron
Uttenrodt fiz ÍI. ročníku) „Své drahé zesnulé matce? a p. ,Chudoba (Z I. r.) tři
básničky. Kromě toho předseda literárními klepy měl v úmyslu zpravi-ti členstvo O
nově vyšlých knihách a upozorniti zvláště na Doubravovy „Památky sv. Augustina.“

O časopisech a knihách, jež odebíráme, hodlám se zminiti až v dalším Sešìtě
,,Musea“. Rovnčžioknihovnách, jež založí naše knihovna, napíši příště. Podotýkám
jedině, že .iosud došlo 15 žádostí o knihovny.

 Končím pak vroucím přáním, abychom. neustávali V Šlechetné snaze své,
nýbrž vzdčlávali se vespolek pod záštitou sv. apoštolů, moravských Cyriìla a
Methoděje. ~ ._

Srdečný pozdrav všem Jednotám bratrským a hřímavé: „Zdar Bůhl“ volá všem
Výbor ,,Literdrní Jednoty“.

t J . a › Z Prahy.
Deváfý rok naší „Růže Sušilovy“ zahájen byl slavnostní schůzí dne 26. října,

jež počala ıjnodlitbou ,,(), Zavzni prosbo vroucí“ od K. Bendla, kterou přednesl
pěvecký kroužek. Na to ıněl předseda řeč ,,Nášp1'ikol_“, vzníž ukázal, kde, proč a
jak jest nám pracovati, vytknul účel celé jednoty a vybizel ku hojné a. zdaruplné
.pı`áci. Na konec zapěl opět pěvecký kroužek, sbor Od) Al. Jelena, k, němuž vhodná
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slova napsal p. Jind. Skopec (II Ve schůzi této přijato, aby letos 'zase jako
jiná léta místo věnců na hroby vynikajících kněží vlastencův O Dušičkách dán
byl příspěvek spolku sv.“ Vincence de Paula. (K účelu tomu vybráno a odevzdáno
8 zl.) 64 kr.) Ku konci schůze vřele promluvil vldp. p. ředitel, stálý podporovatel
naši Růže, vybízeje členy k horlivé práci na poli literárním, jak se stránky pro-
dtíktivní tak i defensìvní. Slibuje další svou podporu a radu snalżám našim, těší
se, že Z pražského s'eınináře^i na dále vycházeli bude hojně dobrých pracovníků.

 Ve druhé schůzi provedl hudební kroužek houslové kvartetto: WF. Šubertovu:
,,Ukolébavku“, M. W,ebeı`a; „Uıyvek Z čarostřelce a Rondo“. P. Ešner (II. r.~)
čeltlčásť svých prací fo`Ikloristických Z okolí Uhlířsko-Janovickélxo „Máje“ Ve

G r v ` V-.chttżnì teto pı`ednesl pakji. A. -Thein (II-. r.) svou báseň ,,Koniáš“, krátcejdřıve
se zinínivjo tom, jak ncspı`avedli\“ě` dosud vp basnıch a na obrazech byl tento horlivy
vlˇastˇenec 'vylič.ován_,.l Pak oznflánıcno bylo, že lšııìlıovna jakožto člen dostává
,,Casopis_ Matice- l\Ioravs"-fé“ az odebírá „Časopis Musea král. Českého,“ zdarma.
pak žečdostáváz Věstník české akademie, Cyrilla, Method~a,“Školu Bož-. Srdce Páně,
Květy Mariánské, Anděla S-irážněho, Dělníka, Obecné Noviny,f Časopis kat. du-
cbovenstva, Obranu Víıiy, Zenské listy, Rozhledy po lidumilství,„ObZor, načež
jednáno bylo očasopisech, které mají býti 'letos Růží. předplaceny a ku čtení
vykládány..čUsneseno odebírati: Světozor, Zlatou Prahu, Osvětu, -Květy, Český lid,
Památky archeologické“ a místopisné, Casopis vlasteneckéhn spolku musejního
V Olomouci, Náš Domov, Slovenské pohlady, Literární listy,-Růži Dominikánskou,
Vesmír, Vlast," Vychovatele a Dělnické Noviııy, kterýchžto tří dodávání knihovně
ézdaı“ma“bylo letos zastaveno. . . ~ j . ~

_ Třetí schůzi zahájil hudební kroužek-,píˇedneseın pěkné skladby: Sen vojinův
před bojem, načež následovala přednáška, p. Sakaře (III. K r.) „Archidiakonát a
kol. kapitula zv Týně nad Vltavou.“ Ve schůzi této přijato bylo, aby vypsán byl
konkurs O založení dvou, po případě“ tří knihoven v obcích náboženslšy nebo
ını'avııě ohrožených. -V-~ Scliůze tyto byly dosti četné navštíveny. Kéž by i v další
činnosti Růže nadšehí, četná návštěva schůzí a horlivost' se udržela, by 'zdárně
pracovati se mohlo .v jednotě naší pro náš národ a jazyk Svato~Václavský a pro
naši svatou víru' Cyrillo-Methodějskoul Zdař Bůh! J _ V

~±fl_và „

 .     j  1 Z Č. Bnnıèjøviø.
Uplynulo čtrnácte let, a nastal rok patnáctý, kdy uzřely stěny malé, avšak

první členy naší Liter. Jednot.y._ Tehdy.skı`ovninký p: čet jich byl, ale teď V 15.
roce jejího trvání mocný činí zástup. Máť, letos 116 členů, Ívšechny 'bohoslovce
české. ' ~ ' v ' V i

V15. roce z*aháji1a_.liter. jedu. ,,lirsík“_ činnost' svoji dne 15. října t. r. za
velikélıofiúčastenství členů. Předseda vzpomněv zemřelého v prázdninách našeho
spolubratra p. Pokorného r.), uvítal členy ve zdích sernìnářských. 'V lkráftké
promluvě povzbuzoval členy, aby připravovali sena úkol těžký, vážný, jenž čeká
na nás v životě: boj pravdy proti lži. Nám vyíněřeno bude jednou, abychom byli
vůdci v boji tom; nechť jsme vůdci schopnýıni. Vzdělávejme se nejen v posvátných
vědách, nýbrž hleďme i poznati' potřeby národa, toho dobrého lidu českého, co mu
prospívá, co škodí. A zazpřípıˇavu služiž nám škola a tyto schůze. Církev a vlasť
-nechťv našich sestersky milují se ňádrech! č ý 1 .

V j Po té zapělo pěvecké quartetto B. Smetanovo „Věno“ s dovedností co největší.
Nechť častěji přispějí bodří pěvci naši ku povznesení schůzí!
› V nejbližší potom 1. schůzí 'promluˇvil p. Vaněk (Il. r.) O „Museu v nové
úpravě“. Probrán tu důkladně návrh podaný naschůzi Velehradskou, a proneseno
vřelé přání, aby objevil se také 'někte-rý článek bellet-ristický v Museu. Než přání
tomu naši bratři .moravšıí nevyhovćli, neuznávajíce je prospěšným. Museum jest
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časopis; bohoslovecký, nechť obsahuje jen články theologické, Í) soudí oni. My opět:
Museum jestorgán bohoslovců, ať obsahuje všechny plody bohoslovoů. K s

Vel 2. schůzi přednesl p. Holeček (IV. r.) „Něco o moderní- knize“. Opřed~
nostech práce té není potřebí náın se zmiňovati. Uznány již tím, že uveřejněna
byla V Hlídce literární. Ve 3., 4. a částečně' ještě V 5. schůzi předčítal p. Kudčj
(III. povídku svou „Na planinách“. Vesformě povídky hledí p. Kudčj budíti
'zájem pro hospodářství,“ 'plamen to pozemského blahobytu. V téže. schůzi přečten
byl ještě úryvek z verš. povídky,““již napsal p. Ad. V. . . Jakz úryvku onoho
patrno, jest to práce důkladná, formou i obsahem dokonalá. _. “ t

” Měli jsme tedy celkem 5 liter. schůzí a 1 zahajovací. Všeclıny' schůze
navštíví-l též vdp. Spiritual, jenž nejen radou, nýbrž i hr-notně přispívá k dobru
Jednoty. Při ,všech schůzíclı konány rozhovory, kdež jednáno o'rů“/.ných předmětech
ku blahu jednoty směřujících. ' V A Ý

' Jako V předešlých letech byla, taki letos Začala býti li nás belletrie
V převaze. Také dobře. Jest potřebí dobré a zdravé četby pro ubohý lid náš, jemuž
v nynější trudné době jí se nedostává; cvičme se a odstraníme nedostatek ten.

_ Před 14 léty Zaseto bylo malé seménko, založena Jednota. Padlo v půdu
ůrodnou, vzešlo a vyrostlo vmohutný strom. který obděláván jsa prací ustavičnou
az zahřiván jsa teplem lásky k němu, přinesl' již. dosti ovoce. I letos vypučel na
něm opět růžový květ; kéž uzraje V Sladký plod! Dejž to Bůlil 'V;zjbO7'.

. e  Z Králové Hradce.
Ý .W Počet členův roce 1893/94.: 117. j . l 2  .

z I. valná hromada dne 22. října. Program: O .lfıkolu spolků a naší „Jedıˇıoty“
zvlášť; -- O schůzi Velehradské (pře.~lse‹.l1a)“ --- Zprávy fuzrı.kcíoı'ıái`ův -ı=-z- O významu
a důležitosti literárního kroužku V naší ,,Jednotě“. Valná lırojınada zahájena a
skončena slavnostními sbory (Bývalí Čechové L- S požárů dýmem). ' \

Vnitřní život V čilosti udržuje loni. založený ,,liter. kroužek,“ jehož účelem
jest pi`íprava_1n'adýoh sil na pole lzterarní činnosti '__ stykys bratry česko~
moravslšými ,vzájemným dopisováním -- Slovanská vzájernnosť stııdovápíxn jazyků
slovauflkýoh +- přednáškyv ,,Jednotě“ pořádané od čćhnů kroužku. Clenové po-
dávají práce, jež za měsíc slırorrážděné vydávají se ve svazku ,,Sborní“k literárního
kroužku“ _.a dávají se členům kroužku čísti. -- Dne 15. list. Vydán prvý svazek
,,S_borníku“, jenž obsahuje práce: ,`,_Povaha Mistra anaHusí“ (HK Beran IV.),
„Písně Z cyklu ,Z klínu La~“lina'“ (HK -ł- J. Cerný), „O dfìležitosti a významu
kultuıní historie“ (HK“ -l- V. Kaska IV.), „Ze Žlebů do Čáslavě“ .(l“`lK J,-
V. Lebduška IV.)_,[',,Na ldušiěky“ a drobné básně (HK _-l- E. Novák III.), „O
realismu, nominalÍisÍmu a formalismu“ (HK -ł- Snížek III.), ,,Jidáš,“ báseň z cyklu:
„Biblické pı`ofily“, (HK -l- J. Černý IV.)', „,,0írkevní_ rok a církevní svátky
v obřadech našeho lidu“ (HK -I- F. Kratochvíl IV.). _ j

v 0 v O v I G ˇl Kroužek měl dvě schuze, 'v nichž převedena ,jest Volba duveıˇmkuv a pre-
čteny stanovy. Přednášky bude pořádati V nedělíchj. adventních. Dne 22. liStopa‹lı1l
pořádala Jednota „Cecilskou zábavu“, jíž byl přítomen Sám nejdp. biskup.

1) Ópakujeme tu opět, co jsme vám, kollegové, psali již soukromě. O přání
vašem jsme nevěděli, V návrhu, který jste nám podalipřed prázdninami a jenž
čten byl na Velehradě, nebylo O něm ani zmínky. -- Ostatně není pravda, že
bychom si přáli, aby Museum, obsahovalo pouze články theologické, chceme
jen, by bylo obrazem vážné práce našich jednoty, aby bylo dokladem, žepojimáme
správně těžké doby nynější a úkol, který nás V nich očekává proto dáváme
přednosť článkůnı časovým, praktickým (zhistorie, sociologie atd), před ostatními
(filosofickými, čistě theologickýıni). Touže zásadou Iˇídíıinese i V činnosti své jednoty.
O důvodech jednání toho' z části jsme vám dopsali, další písemné rozhovory
budou, nám vítány. ‹ í l í  l Poř.
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„lLit.-řečnická Jednota“ odebírá časopisy: Světozor, Zlatá Praha (ročníku
příštího odebírati nebudeme), Kyěty, Osvěta, Slov. Pohlady, Huınorist. Listy,
.Věstník náredopisný_, Museum, Cas. kat. duchovenstva (2 eX.), Hlídka literaı`nı',
Skola Bož. Srdce Páně, Květy`Marianské, Method, Vlasť, (jejíž zaklˇád. členemjest
Jednota), Vychovatel, Ubzfšr, Obrana víry, Blžxhcxˇěst, dále: Čechy, Hrady a zámky,
Vernea Dobrodružné cesty, Sborník svět. poësie, Ruská lšnihovna, Zábavy večerní,

v-Hlasy. kat. spolku tisk. Knihovna čítá: 1165 svazku. Na venkovské knihovny jest
upsáno 95 zl. c(celken1 založilo se již knihoven.32),jna ústřední Matici 91., zl.
(celkem složeno již 800 zl ). Předseda. “

 €10r@f1°r10r1°f1°r1°f`ˇı2Jˇ`;1°›“ˇ1<ł›~-L0)“~Lg›-L0)--çŠÉ*~i9)“"C0)“'ˇ“L9)““L°)“ Č, V

Snnès.
0`S0hůZi l'elelˇIľadSké. ,,Przeglą.d poWszechny“,” polský časopis V Krakově

vycházející, má V 9. seš. na str._389-401 podrobnou zprávu O letoší schůzi naší
na posvátném Velehradě ve článku „Weleh1`adzkie zjazdy“ od účastníka schůf/.e
kněze J. Badeniho S. J. Spisovatel zmiňuje se tu předem "O valném shromáždění
Apoštolátu sv. Cyrilla a Methoděje, načež líčípouť a akademii naši, jež odbývala
se V tomto slovanském Betlémě, odkud ' víra křesťanská přinešená sv. věrověsty
rozšířila sepo slovanských krajích. (Článek Badeniho Vydán také ve zvláštním
otisku. Poř.) V K 1 “ F. K-Is.

1 S[›al1člSký1I1 lšlclíkůnì zřízena V Římě zvláštní kollej. Jest to již třetí
kollej, kterou sv. Otec za svého pontifikatu založil (armenská, česká; maronitskfzvu
zreformoval) na důkaz otcovské své Starostlivosti, jížvšecky národy objímá. Brevem
ze dne 25. října t. r. vytkl Význam ústavu toho a určil mu prozatímní' sídlo. l

. Sociální působìıesť kat. (ìlľkve V Rakousku. Pri poslední schůzi Lvovy
Společnosti V Innsbrucku (odbor pro Tyroly) navrhl F. M. Schindler, by
Společnost? podala hist.-r-statistický přehled sociální působnosti kat. církve
V Rakousku, srovnaný dle -jednotlivých diecésí. a církevních provincií; návrh
jednohlasně přijat. Provedeęli se,“ bude as míti nemalý-vliv  na činnost' katolíků
V sociální otázce -- ,vždyťvědoıní práce vykonané tak mocnou jest pobídkou
k práci (další. ˇ“ I j M

ySyınbolum'apoštolské a protestanté. Prøtestantismus zavı-hnuvi církevní
tradici přece si z ní leccos ponechal, tak na př. vyznání víry, jež slove apoštolským.
Vyznání to jest .pastorům základem liturgie i kázání, a dle předpisů církevních
zavazuji k němu křtěnce i biřmovance. Jest to zajisté u niclı; tím podivnější, ano
symb. ap. obsahuje mnohé nauky, které bludy jejich přímo Vyvracejí. Tu ozval
se loni ve vědomí ,,evandělické svobody“ své pastor Schrempf proti němu, prohlašuje,
že symbola užívati nesrovnává se S jeho přesvědčením náboženským. y

Schrempf, byl za Svobodomyslný .projev svůj sice sesazen, však V šlépěje
jeho vstoupili jiní 0- ,proud stával se silnějším. Na vyzvání-studujících theologie (il
V Berlíně vydal známý Harnack spis o symbolu, V němž bez obalu doznává, že
mnohým větám V něm sám ~ nevěří a že nutno 4k~ tomu pracovati, by symbolum
z bohoslužby se odstranilo. Tyto vývody Harnackovy daly podnět k rozsáhlým
kontroversím o předmětu tom, tak že ev. nejv. círk. rada Sama za dobré uznala
tu zasáhnouti okružním výnosem, jímž snahy I-Iarnackovy a druhů jeho odmrštěny,
zároveň Však prohlášeno, že víra V jednotlivé články, nečiní sezávaznou. Pěkné
to poměry! . V P 1 č

Spor ten, mezi protestanty vedený, dal na straně katolické podnět k dů-
kladným studiím O symbolu, z nichž poznamenáváme: 'Suitbert Báumer O. S. B.
„Das apostolischelGlaubensbekenntniss“ Mainz, Kirchheim 1893 (240 str. 2`60 M.),
dílo todle B. Jungmanna velice cenné, pa Cl. Blume S. J.: „Das apostz. Glaubeus-
bekenntniss“ Freib. Herd. 1893 (304 str. 3 M.). a A
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' Ialıub Procházka.
(Ť 22. záři 1898.)

››Museun.ı.‹< 5
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a Jakub Procházka.
ŽákSušilův -- co vše tím řečeno! 1.
Podivuhodnou silou, mocí nepřekonatelnou působilduch Susilův

na celé okoli. Rosou slov svých svlažoval půdu nejtvrdší netečnosti
'a měnil ji V kyprou ornici, teplem svého příkladu zahříval srdce
Vrstevníkův a žáků svych a plnil je vroucí láskou k církvi a vlasti.
Tak .Zúrodnil i půdu srdce Jakuba Procházky, jemuž tuto čestnou
vzpomínku věnujeme. » V

Jakub Procházka narodil se dne 22. července čr. 1818.
.V Pavlovicich V děkanstvíhustopečském. Národní škola pavlovská.,
pilné čtení českých knih již V domě otcovském, pak normalni školy
mikulovské a nižší gymnasium ve Skalici .daly muj prvé Vzdělání.
Po té přišel do Brna na vyšší studium gymnasialní a filosoíické,
jemuž se oddal S vrozenou sobě neúmornou píli a vykonal S nej-
lepším prospěchem, obíraje se při tom S obzvláštní zálibou studiem
jazyků cizích. Roku 1841. nastoupil V Brně! studia theologická.
Tou vdobou nastal V alumnátě brněnském nejčilejší ruch vlastenecký.
Již Skorpík a Těšík V letech předešlých budili, Však nyní za
Vůdcovství Bílého, Smídka a Kuldy rozdmychán Sušilem V žárný
oheň vlasteneckého nadšení. V akademiích, které několikráte za rok
V neděli se konaly, pěstěna myšlénka cyrillo-methodějská, poukazováno
na blahodárné S její důsledky a. Vystavována jako Záříivá hvězda
Všech snah.1) j V .

Což divu, že V takových poměrech i Vnímavé nitro Procházkovo
se nadchlo pro vznešené ideály Velkého mistra, žejs nimi také
odcházel na prvé působiště do rodiště svého Pavlovic. `Zde“ jal se
je prováděti také V praxi slovem i skutkem; všude snažil se Za-
štipiti símě šlechetnosti, ctnosti a křesťanského života, jimiž sám
tolik vynikal, a probouzeti i vědoıní národní půjčuje a rozdávajo
dobré české knihy a poučujesvevšem. Dopisoval horlivě do „Hlafsu“
a jiných listů, spracoval pro „Dědictví sv. Cyr. a Methff klassický
Montalembertův „Zivot sv. Alžbětyíí, který hnednásledujícího roku
Vyšel V 2. Vyd. a jest dosud z nejoblíbenějších knih Dědictví.
Též jinak účastnil se horlivě ruchu literárního.

9 Roku 1858. byl povolán za spirituála azpovědníka ctih. sester
Voršilek V Brně. V skromnosti své až úzkostlivé oddával se nyni
J. Procházka jako Sušil, jemuž byl přítelem a sousedem,životu
tichému, však Velečinnému jak V působení klášterním, tak V činnosti
spisovatelské. Ale nebylo mu přáno zůstati V ústraní.  Pro Výborné
své vědomosti, paedagogické a" umění katechetské jmenován byl
nejprve r. 1867. okresním školdozorcem nár. škol děkanství brněn~
ského, pak téhož roku ordinariatním komisařem na nově zřízeném

V _

_. 1) Viz Cas. Mat. M01“. l87€l str. 173 sqq. „Liteıˇárllí ruch na Moravě
V novější době.“ V _,
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c. k. česk. gymnasiu a dvě ,léta na to též na učitelské průpravně
ačásti škol národních v Brně. Nejvděčnější pole činnosti však.
otevřelo se mu, když r. 1869. ustanoven byl proí'essoI`em katechetiky
a methodiky a r. 1871. také paedagogiky na theologickém ústavě
brněnském, kterýžto úřad vykonával až do r. 1887. A S jakou píli,
S jakým zápalem se muvěnoval! š  

Jako doklad tohostůjtež zde Slova nekrologu, který psal jeden
ze žáků jeho, hodný věru svého učitele, v „Hlasu“ ě. 224. r. 1898.:
„Učitelskému :úřadu v bohosloví věnoval .se Jakub Procházka s nej-
větší horlivostí, svědomitostí a snad z veškeré působnosti své s největší
radostía zálibou, jsai v tom obzvláště žákem a stoupencem Sušilovým.
Vědělť, že jako professor budoucích kněží nejvíce může přispěti
koslavě Boží a nejlépe prospěti národu milému, zvláště uče sobě
svěřené bohoslovce spůsobu, jak sami jednou mají vychovávati lid

vdítkáclıja jak samimajíučiti lid pravdám božským. Přednášky
jeho bývaly vždy klidné jako celá jeho povaha, ale za to co nejè-
vroucnější, srdečně, názorné, propletené četnými příklady praktickými,
obrazy a příslovími i průpověďmi zajímavými. Methoda jeho u vy-
učování byla výborná, ze Zkušenosti vyplynulá a žáci jeho vděčně
vyznávají, kterak vždy se' zdarem pracují, držíce se jeho spůsobu.
Bohoslovce miloval v pravdě otcovsky a po Otcovsku vážně, ale vždy
mírně a Shovívavě, někdy snad, zvláště v posledních letech, až příliš
dobrotivě sobě počínal a nešlo li vždy vše po jeho přání, bolelo ho to
sice a rmoutilo, alenikdy nerozlobilo.“ Věru, utěšený to obraz! Ale
činnost' jeho byla tu ještě širší než pouze učitelská. Ve zmíněném
nekrologu čtemedále: „Církev a vlasti, Bůh a ctnost“ byly
jemu jako veškeré družině Sušilově hesly stále na mysli tanoucími,
pro něž mu nebyla žádná práce příliš těžkou a žádná oběť příliš
velkou, jimiž se řídil netoliko sám, ale in žáky své zanítiti
hleděl slovem ipříkladem.“ Tedy: ideály zesnulého
Sušilarzaštěpoval nyní Procházka v srdce bohoslovcův.

 ~Podle úřadu a působnosti jeho byla i činnost jeho literární
hlavně dvojí:

r 1. Asketická. Sem patří knihy vydané děˇdictvím sv. Cyrilla
a' Methoda: „Zivot sv. Alžběty“ (1855 a 1856), „Zivotsv Františka
Bgrgie“ (1860), „Sv. Angela Merici a duchovní dcery její“ (1862),
„Zivot sv. Františka Saleského“ (2 díly 1879, 1880), pak menší
životopisy sv. patronů našich :i sv. Ludmily, sv. Václava, sv. Vojtěcha,
Prokopa, Jana Nep., bl. Anežky čes. ia bl. Jana Sarkandra (ve Sborníku
'”i`sv".-Methodějském r. 1884.): 1  p

2. paedagogická. Sem náleží: „Rukověť ku počátečnímn
vyučování kat. náboženství (1886), „Výklad malého al středního
katechismu“ (1885---86). Mimo to napsal dílko: „Zvony a věže
kostelní v církvi katolické“ (1883) a .mnohé důkladné články do
různýchčasopisů. „V rukopise zanechal v klášteře přes 25 ročníků
výborných kázání, exhort a duchovních cvičení ponejvíce německých.

.5›x-
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Za své zásluhy byl jmenován nejprv čestnýma pak skutečným
radou a přísedícíın b. konsistoře brněnské a býval pilným a důklad~
ným referentem zvláště ve věcech literárních a o katechismové otázce.

1 1 Pokusil jsem se těmito několika rysy načrtnouti život a působení
učeného, svatého kněze, ryzího karakteru, vzornéhoručitele.

Již odešel za Sušilem. Skončil neunavně činný život dne 22. září
1893. Skončil? Aj, takoví mužové nikdy života svého nekončí . . . .
Jako žil a vždy žíti bude Sušil, tak žije stále i celá jeho družina
-- družina velikánův. A třeba odešla od nás tělesná schránka jejich,
duch jejich od nás nevymizí. Chceme kráčeti ve šlépějích jejich,
chceme ty, jež obdivujeıne, napodobovati, a Bůh dej nám na pří-
mluvu jejich, bychom i my svým obolem drahéicírkvi a milené své
vlasti prospěli. Jejich nadšení zůstávej s námi. 4

i Jakub Procházka bude stále trvati ve vděčné naší paměti.
J 1 J . Poř.

K______'L__...)“~--“ ““ “^ı ıż zı~ p- “ “ “ “ ““‹~

Kterak vede theorìe Smithova k atomisaci
veškerého života Společenského a jak ji národo-

hospodářská Soustava provedla?
ˇ ˇ (Jan Sedlák.)  J

(Pokračování.)

, 2. Svoboda. _
„Příroda řídí nás pudy.“ Mechanismus, zavedený touto větou

v poměry hospodářské, zplodil vládu egoismu; týž mechanismus má
na svědomí i druhý princip Smithův, s prvým . nerozlučněfsouvisící
a jej doplıiˇıujícíz princip svobody. Neboť je-li v oekonomii roz-
hodujícím pud egoismu, pak jest člověk v jednání y svém úplně
svoboden, vší závislosti na druhém prost; ˇ a je-li pud onen omezen
pouze spravedlnosti směnnou, má také svoboda jedinou mezi: směnnou
spravedlnost. Ă p  

2 Pověstné heslo fysiokratů „laissez faire, laissez passer“ učinil
tedy i Smith základem života společenského, jen že ne vi tak
absolutním smyslu, nýbrž s jakýmsi zjemněním. „Ciň, co chceš“ ---
volá jakooni, však dodává: „ale neporuš druhého positivně na zdraví,
cti neb lmajetku.“ Moc vládní pak ovšem nemá jiného úkolu než
zabrániti tomuto poslednímu či bdíti nad směnnou spravedlnosti.
Zasahovati jinak v běh věcí, chtíti snad poměry ty 9 říditi rukou
pevnější, jistější, nesmí nikdy -býti dovoleno. A k čemu toho také
třeba? Vždyť svobodným tím jednáním příroda nejjistěji vede společnost
k cíli, jak Smith výslovně dí: „Obyčejné považuje se člověk od
státníkův a projektorů za material nějakého .politického stroje; pro-
jektoři ruší přírodu Svým působením na lidské Záležitosti. Nechme
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jiijen samu vlˇádnouti a za cíly jejími neriušeně se bráti,
'by svých cílů dosáhla.“1)  

~Nerušiti přírody, každému nechati volnost -- což to jiného,
než ~,,svoboda“, pro kterou tak horovala revoluce, pod jejímž praporem
tolik páchala násilí? Ă t

Jest sice pravda: člověk jest svoboden, a právě křesťanství
klade na svobodu velký důraz. Však a) svoboda nesmí se činiti
východištěm pro spořádání života společenského a pak 7)) ta svoboda
vypadá poněkud jinak než si Smith myslí. j j t

 ~ a), Clověk jest bytost tělesně-duchová. . Jako tělesná bytost'
jest člověk bytost druhová, jeden článek v tom řetězu pokolení,
však v organické jednotě se společností av pod-
danství k ní. Než člověk jest také duch a jako takový čistě
individuelní::Bůh dal mu duši, jen Bohu jest odpověden,jen pro
Boha určen, jediné “v Bohu nalézá svůj cíl -4- proti ostatním
tvorům jest tu úplně svoboden, souveraení “Ani stát nemůže
na tuto duchovně-mravní Svobodu sáhati; on stojí výše než
stát, stát jest tuk vůli němu, ne on k vůli státu. Ve své vyšší
existenci jest tedy člověk bytost svobodná, v ~ nižším svém bytí
bytost' společenská. Však teprve tělo a, duch dohromady činí
člověka, žádná z těch částí v A žádném okamžiku, žádném vztahu
neexistuje o sobě: proto také nikdy :nelze moment osobní a
sociální od sebe děliti. Stťastné vyrovnání obou jest cílem
zdravé politiky; než poněvadž politice a národnímu ho-
spodářství na prvém místě jest jednati se životem
sociálnˇím, proto východištěm pro ně zůstane vždy
věta: „Clověkjest bytost' sociální,“ zespolečnosti vycházející,
pro společnost' určená a v ní svůj vývoj nalézající, v celém' svém
tělesném i duchovním vývoji společností podmíněná. Druhý moment:
„Člověk jest bytosť svobodná“ se tím nevylučuje, však vycházeti od
něho jest provědu sociální neplodíným a proto nerozumným.2)

p p Již v tom tedy Smith pochybil, že svobodu prohlásil Základním
principem života společenského; však“ větší blud spočívá pv tom,

a k O u svobodu míní.
9 Ď) Svoboda* duchovně-mravní jest to, která spočívá

v samé přirozenosti lidské a jež, třeba by základem života společenského
býti nemohla, přec těsně s ním souvisí; však Smith myslí sv obodu
politicko- sociální, tu svobodu, kterou 4. článek ,,lidských práv“
definuje slovy: „Svoboda záleží v tom, že můžeme všecko činiti, co
druhému neškodí.“ Než o takové svobodě právem dí Hitze 3): „Freiheit
und Gesellschaft verlauien direct gegensátzlich,“ taková svoboda
sociálnímu rázu společnosti přímo odporuje, a proto nelze od ní

Í) Cìt. vo Stimjaus M. L. 1892.
9) Hitze „Kapitál und Arbeit“ 205.
3) op. cit. 264.
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společnosti očekávati nic dobrého. .Nespasí společnost svoboda, nýbrž
pořádek, a k tomu třeba svobodu v mnohém omeziti a nedovoliti
jí toho, co by celku pak na škodu bylo, třeba by tím směnná
spravedlnost' ničeho netrpěla.  . .

, A lze nám snad stěžovati si na to, že svoboda naše omezena?
Nikoli! Vždyť tyto meze -- zákony _- ji teprve činí pravou svobodou.,
ukazují jí cestu, kterou se musí bráti, by nestála se zvůlí„Otrokem
nečiní člověka zákon, nýbrž vlastní slabost, která V každém pravidlu,
každém řádu vidí břímě. Případně přirovnává. takového Weiss 1)
k řečníku, jenž bojuje proti pravidlůın grammatiky jako obtížné
překážce proudu řeči, zpěváku, který se cítí stísněn zákonem taktu,
tomu, kdo hraje na varhany předpisy hry má za nehodné otroctví.

Jak málo jest tato „svoboda“ s to, by v otázce sociální tak
důležitou hrála úlohu, o tom vyslovuje se častěji citovaný Hitze
těmito odsuzujícími slovy: V „Dieą 'sociale Frage wird nicht auf dem
rWege der „Freiheit“ sich lösen lassen -- Wohl kaum Wird die
„Freiheit“ zu ihrer eigenen Beiseitesetzung die Hand bieten, sich
selbst aufgeben.“ 2) A' jak v ní skutečně působila, Smithem byvši
prohlášena, o tom dí týž politik: „Mit der ,Freiheití ist's zu Ende.
Wir haben bittere Erfahrungen mit ihr gemacht. Sie hat uns Wir t-
schaftlich und' sittlich ruinirt.“ Tato slova, myslím, s radostí
podepíše každý, kdo uváží, Ý kam .zavedla svoboda revoluci,
z nich pozná, kam spěje s ní socialismus, jenž napsal ji na prapor
svůj v témž spojení jako revoluce. V

ˇ Pomiňme již princip svobody vůbec, jenž tím, co řečeno, dosti
odsouzen, a obraťme zřetel na jeho specialisování -- na svobodu či
( říkáme v češtině, která krásného toho slova nechce zneužívati),
volnost konkurrence. je P  

Jak nyní poměry hospodářské jsou, jest jistého stupně volnosti
v soutěži oekonomii nezbytně třeba. Bez ní nelze si dnes mysliti
hospodářského zdaru .. Buď musel by všechen obchod uváznouti
nebo propadli by ti, kteří mají potřeby, (vykořistbvání spekulacemi
a vmonopoly. Společnosti musí se poskytnouti jistý stupeň pohyblivosti
a živosti, jinak se promění V bažinu jako stojatý rybník. Však vyhoví-li
se potřebě té tak, že se ryby v rybníku vzájemně zničí nebo vede-li
se rybníkem dravý proud, tak že se tam ryby nemohou více usaditi,
tu jest toho pohybu přece jen trochu mnoho. 3) - r

A takovým dravým proudem jest volná konkurrence v soustavě
Smithově. Volný závod všech, Svobodné užití a napjetí všech sil --
toť slova velice pěkná. Však zapomíná se, co k tomu vespolnému
závodu, k tomu napjetí sil člověka pudí. Jest .to vyhlídka na zisk.
Za tím žene se každý, k vůli němu vrhá v proud soutěže poslední

1) Apologie des Chr. II, 392. t
2) øp. nit. 486. , 1
3) Weiss, Apologie des Chr. IV, 756. -
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trochu své síly, svého jmění. Tak, jest volná konkurrence jen praktickým
provedením vlády egoismu, kterou Smith prohlásil 'za základ života
národohospodářského. A když každý řídě se tím principem jen svůj
hledá prospěch, vzniká boj o život, bezohledný zápas všech proti
všem, vražedný boj guerillový, v kterém ten toho, onen onoho
napadá, by sám z toho kořistil, boj mnohem nebezpečnější než
organisovaný. Tu věru staré „homo homini deus“ se zvrací v děsné
„homo homini lupus.“ 2 P s

_ Však což nemá ten zápas žádných mezí, kterých by překročiti
nesměl? O ano, má je: jsou to tyže, které řídí pud egoismu: 'meze
přísné spravedlnosti. To vyslovil Smith sám jasně v díle ,,Zkoumání
o podstatě ja příčinách bahatstvi národůíí, kde píše: „Cdstraní-li se
soustavy, které ziadržují volné užívání výrobních sil, pak nastane
sám sebou prostý a lehkýsystem přirozené Svobody. Každý člověk,
pokud nepřestupuje zákona spravedlnosti, má plnou svobodu (blráti
se cestou, kterou mu zájem jeho ukazuje.“ 1) Jen právo druhého
tedy nesmí se přímo porušiti. Jaké právo Í? Snad to, které jest právem
jeho před Bohem, před zákonem božským? Nikoli! toho imoderní
oekonomie nezná, -s tím nemá co činiti. Ji rozhodčím ve věcech
práva jest zákon lidský, který na božském není nikterak. závislý,
který jest veřejným a všeobecným svědomím, všem stačí a vlastního
jich svědomí sprošťuje. Ba, v otázkách práva a veřejného života nesmí
ani jednotlivec míti vlastní svědomí. Cokoli zákon káže, to jest právo.
Tak zní axioma moderní politiky. Cim tedy jest konkurrence dle
toho omezena? Jen zákonem; heslem jejím tedy jest: Konkurruj,
jak chceš, neměj ohledu na nikoho, jen hled', bys nepřišel v nepříjemný
styk se zákoneml“ „Kde tato zásada panuje, tam ví každý, že
s poctivostí je ztracen, že jen tenkráte má naději při ztroskotání
lodi se zachrániti, strčí-li ostatní do proudu, že mu nezbývá než
volba sám právo obejíti nebo dáti sebe utlačiti.“ 2)

Tím octli jsme se úplně na stanovisku pohanském. Zde platí
jen právo silnějšího proti slabšímu, právo oekonomicky lépe situovaného
proti tomu, kdo s ním nestojí na rovni. Každý, komu hospodářské
poměry to dovolují, může drııhéhok jenž se proti jeho operacím ne~
může chrániti, vykořisťovati jak chce, a sice až k jeho záhubě a.
netřeba mu činiti si nad tím nějaké vrtochy: neboť v národo-
hospodářském životě nerozhoduje nic jiného než osobní prospěch.
Toť obnovené pěstní právo, v němž nevítězí zručnosť a umělosť,
nýbrž moc a síla peněžní. Kdo dobře jest obrněn, kdo dosti má
prostředků, překoná jistě toho, kdo nemá zbraně neb zbraň jen
nedokonalou. Praktický následek volné konkurrence jest tedy:
pohlcení, zničení slabých silnými. „Schrankenlose Con“

I) Périn, „Nationalökonomie“
2) Ň/Veiss, „Apolog`ie des Uhr.“ IV, 193.
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cuˇrrenz: gevvahren heiss'tWaffenlose oder Schlechtbewafliíeste Cregnern
in Hande treibcn, die bis an die Záhne bevvaffnet sind.“ 1)

Nelze upříti, že Smith v soustavě své postupuje důsledně. Prvním
principem Svým: ,,V životě oekonomickém rozhoduje pud egoismu“
prohlásil vládu osobního zájmu; druhým -- svobodou, volnou kon-
kurrencí -- ukázal pole, na kterém osobní zájem praktický se má
osvědčovati a vládu svou prováděti. Však egoismus, jako jsme ukázali,
nutně vede k dissoluci společnosti; odlučuje od sebe jednotlivce stavě
je proti sobě; proto jest volná konkurrence, jako praktický projev
egoismu zároveň“ praktickým povedením té atomisace, k níž osobní.
zájem vede. „Die schrankenlose Concurrenz ist: eines und dasselbe
mit Auflösung der. Standeverfassung.“ 2)  1
= Kterak v jednotlivých stavech tafl atomisace z volné soutěže
plyne, o tom promluvíme později. Zde chceme jen ještě poukázati
Oz) na nutný předpoklad, na němž Smith tuto zásadu zbudoval,
aji) na praktický důsledek pro nıoc zákonnou z toho plynoucí.

i Oz) Duch isolování ovládal Smithai tak, že jej sledovati můžeme
v každém článku jeho nauky. Již předpoklad, na němž principy
staví, jeví ráz ten jasně. „Zilť tento otec moderní vědy národo-
hospodářské v domnění, že bude moci tím jasneji  určiti zákony
řádu hmotného, bude-li odezírati od zákonů mravouky a prostudujeli
povahu a příčiny bohatství bez ohledu na vyšší povinnosti,
člověka v životě duševním zavazují.“ 3) A to jciítpčrcov fjıeüöcçí jeho
nauky, blud filosofický, který však pro praktický život má za následek
ony principy, jež společnost uvádějí v mocsobectví aindividualismu.

i Blud ten netřeba asiidlouho vyvraceti. Neníť na světě jasnější,
rozumu přístupnější pravdy, než že řád hmotný s řádem ınravním
těsným poutem jest spojen. Lidská osobnosť spočívá ve své bytnosti
na principu podstatné jednoty, tak že nemožno jest odlučovati od
sebe věci, které stvořeny jsou, by žily v těsné, vespolné jednotě.
Může sice vědecká analyse každý, z 'těch dílů pozorovati O sobě,
zvlášť studovati každou z těch sil, jichž spolupůsobení lidskou bytost
tvoří. Než jedná-li se o živou skutečnost, jde-li O to, by poznaly se
zákony, dle nichž má člověk užívati Svých schopností, by došel svého
určení, pak nutno pozorovati lidskou přirozenost' v její celistvosti.
Zkoumati jednu její čásť a druhé, která má na ni mocný vliv,
nedbati, ba vylučovati, jest jednostranné, bludné. . .

I zku š enosť patrným jest toho dokladem. Podivno, že Smith,
jenž až úzkostlivě vždy se snažil říditi se methodou pozorování,
moment mravní z oekonomie se odvážil "vyloučiti. Vždyť mohlo jej
jen poněkud důkladnější pozorování kulturního života národů poučiti
s dostatek, jak nerozlučně jest spojen moment mravní a národofl

1) Weiss ibid. IV, 546.
2) Weiss ìbìd. IV. 547.
3) Périn op. cit. 173.

VT“

nv

i

5 ,

É

3



V j ...,„~.,._._~_,..__, .

hospodářský, jak ruku v ruce kráčí úpadek oekonomický s úpadkem
mravním. Zákony morální jsou to, které každé lidské činnosti, i řádu
oekonomickému jsou normou a pravidlem. Spočivá-li morálka na
pravdě, kterou Bůh dal světu svými zjevením a svou církví, má-li
ona znak pevnosti, pak plyne z ní jednota činnosti, důslednosť lidského
jednání jak v řádu mravním tak hmotnéın. Spočívá-li však morálka
na názorech, které od pravdy se odchylují a. bludy jsou pomíšeny,
stává se veškeren řád oekonomicky V té míře, v které ,morálka od
pravdy se odchyluje, bludným. Taktěsně S nísouvisí. To ostatně
dokazuje Smith sá.m: Sestavilť svou nauku hospodářskou naichybných
principech morálních; rozhodující činitel mravouky --flfl pud -- stal
se osudným i oekonomii jeho. --4-  “ i
jí ,(3) Nezná~li však moderní oekonomie mravouky, pak připadá
moci zákonné úkol velmi důležitý. Co ona stanoví, má platnosť práva.
Jak velká zodpovědnost, jak těžká úloha jí nastává! Mnohé, co by
při normálním stavu mravním, při správných křesťanských zásadách
morálních a živém svědomí mohla ponechati svobodné vůli' jednotlivcově,
má zde spravovati svou autoritou. Tak jest také její povinností tento
všeobecně, prohlášený boj konkurrence říditi spravedlivými zákony
a položiti nepřekročitelné meze, které by zhoubným jeho následkům
bránily. í ` p ” ' 9

W Než Smith a na něm spočívající liberální oekonomie nejenže
této povinnosti neukládá, nýbrž upírá jí i právo na ni. „Jest jí
zakázáno,“ píše Stuart Mill, ,,zasahovati v život, leč aby zabránila.
škoditi někomu třetímu.“ Tak zakazuje se státu i nevyhnutelně
řízení toho, čeho udržení dobrých mravův ia ochrana; slabých žádá,
tím zavrhují se i všecka ochranná opatření, .jichž v jistých případech
(na př. v tomto) zachování společnosti jest nezbytně třeba. ˇ

Správné by ovšem bylo toto mínění Smithovo, kdyby skutečně
všecko. jednání oekonomické přirozenými zákony bylo řízeno, kdyby
se i při nejvolnější soutěži vše nutností zákonů přírodních ke zdaru
společnosti vyvíje“lo, jak Smith Sám naznačil _a zvlášť Bastiat v díle
„C oekonomických harmoniích“ dokázati se pokusil. „Nechme lidi
pracovati, učiti, sdružovati se, obchodovati a navzájem se potírati;
vždyť dle úradků prozřetelnosti může vzejíti z jich rozumné samo-
volnosti (!) jen pořádek, harmonie, pokrok k dobrému, nejlepšímu,
nejlepšímu až do nekonečná.“ 1) Tak soudí Bastiat. „Harmonie zájmů“
-~ jak krásná to trase! Jak blaze bylo by společnosti, kdyby byla.
pravdiva! Než ~«- na neštěstí -- jest to pouhá irase, kterou z nepravdy
viní všecka skutečnost Za-ponıíná se tu, že v nitru lidském jsou
žádostivosti, které jsou následkem hříchu prvotního, a jež neodvratně
vnitřní rozpor přenášejí v život vnější, nejsou-li. na úzdě drženy
mocí, která vládu svou vykonává. na základě principu vyššího, nad
člověkem stojícího. Bez této moci mění se v praxi celá ta harmonie

1) Cit. u Périna ,,op. cit.“ 130. .
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v nejhor disharmonii, rušivý nepořádek, ba mnohdy v krvavou
anarchii. -- s Í 1

„Smith jest původcem té atomisace, která naši spoločnosť ničí,“
tak řekli jsme v úvodě, to pokusili jsme se v prvé části objasniti.
Ukázali jsme, proč musí národohospodářská soustava Smithova k atomi-
saci vésti i: poněvadž základní její principy prohlašujípv národohospodář-
ském životě individualismus,který jest s atomisací' totožný; naznačili
jsme krátce, jak jednotlivé principy k“ ní vedou; zbývá, bychom
přihlédli, kterak principy ty rozvinuty a applikovány na základech
Smithem již položených. školou liberální a. pozorovali, jak atomisace
společnosti ve skutečnosti pokračuje. A  i t 1 hh

ČR‹ Q-iw

B. ..  
Í Lidská sp.olečnoSť jest organický celek. Lidé neexistují v mecha-

nickém rozdvrobení vedle sebe, nýbrž každý úd společnosti jest na
Ostatní odkázán, v ukojování svých potřeb od nich závislý, podobně
jako v přírodním i organismu každýúd v životní své existenci a
působnosti: ostatními je .podmíněn a na nich závislý. Však je-li lidská.
spoločnosť mravní organismus, pak musí také zákon organismu
všude a ve všem pronikati a ovládati, t. lidská spoločnosť musí býti
organicky rozčleněna, tak že v ní nikde není mechanické „vedle
`sebe“, nýbrž všude ráz organismu. . “ .

. Toto organické rozčlenění Ispolečnosti provedeno jest na prvém
místě rozčleněním stavů. Nutnost dělení práce jestten princip, na
němž členění stavů spočívá. Všichni nemohou všecky práce konati
sami, proto převezmou jedni tu, í druzí onu práci ai doplňují se tak
navzájem. Tak vznikají různé stavy, jež právě tou růzností práce
se od sebe liší. 9 e i i ~ ˇ t

r Než mají-li stavy repraesentovati či organickou členitosť celku
lidské společnosti či mají-li býti pravými Stavy, Inusí v nich samých
opět zákon organického rozčlenění býti proveden. Neboť: je-li jisto,
že lidská společnost' 'jest orgçanický celek, tedy. nemohou ani její
části býti beziorganického rozčlenění, naopak musí toto jak celek,
tak i všecky části jeho ovládati. A proto nemohou osobnosti, které
k jednomu stavu náležejí, tvořiti pouhý mechanický agglomerat,
nýbrž musejí opět navzájem' býti v poměru organickém a to jest
možno jenv korporací. z A ˇ

Tak pojímá spoločnosť filosofie křesťanská, a toto pojetí jest
jediné správné. Však Smith principy svýıni tuto ideu v nár hospo~
dářství úplně pohřbil. Moderní oekonomie vstupujíc v jeho šlépěje
nepředstavuje si spoločnosť jako organismus, nýbrž spíše, jak vhodně
dí Weiss, jako pytel písku, kde každé .zrnko pískové jest jçden
člověk, od ostatních úplně isolovaný. 1) Vracejí se nám doby Ríma

*) Apøıøgiøáøfl ohv. Iv. 581.  
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zaiAug`usta a Nerona. Dnes není skoro žádné společnosti více jako
jí tehdy nebylo-. A právě tato podobnost vede nás na stopu pravého
důvodu smutného toho 'zjevu. Tenkrát nebylo a nemohlo býti společ-
nosti, poněvadž mezi státem a s jednotlivcem nic nebylo uprostřed.
Antìcký člověk stál S celkem státním přímo ve spojení bez spojných
členů středních. A tyto poměry zavládly i u nás. , I u nás střední
členy zmizely -~ neníť .žádných stavů více, zničen a pohlcen téměř
ıľjplně spojný most mezi kapitálem a proletariátemzl maloživnostnictvo.
Cim dospěli jsme k tak smutnýın koncům? K těm dovedla nás
liberální oekonomie, důsledně provádějící principy Šmithovy již ne
S ťınıyslemrdobrýın, jako onto činil, by prospěla společnosti, nýbrž
by prospěla sobě, třeba tím i společnost zničila. Svoboda, volnost,
řízená egoisniem, prohlášena ve všech oborech a řádí ve všech
zhoubně. Svoboda živnosti, obchodu, svoboda majetku pozemkového,
svoboda práce, svoboda kapitálu -- tak znějí hesla školy l\/.[anche-
strovské. a  p i

Přihlédněme k niınblíže!

 r Svoboda živností.  v j
Svohodou živnosti rozumí liberální oekonomie dle Sınitha

neomezenou volnost, s níž každý svou živnost' provozovati al dle
libosti kterékoli jiné se věnovati může a negativně řečeno: odstra-
nění těch pout, jimiž živnostnictvo svíral středověk aa, doba jeho
duchem ještě ovládaná. Těmi pouty míní cechy. Bychom tedy po-
chopili dosah svobody živnosti, 'jest nám především zřetel obrátiti
k tomu, cojejí jest protivou -- k cechům.« “
L Původně náležela práce řemeslnická téměř výhradně městům
a. byla S městským zřízením V nerozlučném svazku. Každé město
,tvořilojjakési samostatné, V „sobě uzavřené společenstvo, v němž
všichni byli jako jedna velká rodina, o jejíž blaho městu stejně se
bylo starati jako otci o členy své rodiny. V tomto velkém celku
utvořila se společenstva menší, jednotlivá řemesla spojila se v korpo-
race: cechy. Každý cech měl v čele cechmistra, jemuž k ruce byli
mistři. By kdo mistrem se stal, musil podati důkaz způsobilosti:
dílo mistrovské. Zboží zhotovené podléhalo dozoru cechovní správy,
zhotovování a prodej zboží špatného stíháno přísnými tresty. (Známe,
jak byli trestáni nepoctiví pekaři, řezníci.) Poměry konkurrence
přesně byly zregulovány, mzda a cena zbožíurčena a tak hájeny
zájmyjvšech. A e ~ v .

í Však společenstva tato měla vyšší ještě význaın než ochranu
živnosti. Bylat' to zároveň íbratrstva náboženská. Každý cech měl
svého patrona, jehož svátek oslavoval »službami Božími a průvody,
V kostele míval své obrazyneb oltář neb i svou kapli. Toto spojení
s náboženstvím dávalo řemeslu vyšší jakés posvěcení a práci zvláštní
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útěchu. rZ něho plynula i vzájemnápodpora jednotlivých členův a
péče až úzkostlivá o čest' cechu. Tovaryši a učeníci patřili k rodině
ınfljistrově, kterému nad nimi bylo bdíti. Zároveň byl cech společenstvem
právním, které samo vyřizovalo spory svých udů. ---.Tak tvořilo
obyvatelstvo měst, jež řemesla provádělo,lhierarchicky rozčleněny
organismus, který vlastním zřízením, vlastním pořádkem se spravoval,
však s ostatnímizase v těsném byl spojení. ,  ř

Z Ze dařilo se tehdy řemeslům znaınenitě, toho zajímavé doklady
podává nám kulturní. historie. Naše ,,řemeslo má zlaté dno“ jest, ø . . V V øjednim Z nemnoha zbytku krasnych tech casu. ..

Však nezapomínejme, že co činilo cechy živými korporacemi
as je na výši jich úlohy udržovalo, byl duch křesťanský. V tom
okaınžiku, kdy tento duch z cechů vymizel, staly se tělem bez
duše. Namísto jeho nastoupil duch sobectví a egoismu, který dusil
rozvoj až rozkvět průmyslu. Doba učební proměuilasev otroctví,
tovaryši mnohdy vůbec nedosáhli stupně mistrovského pro řevnivosť
mistrů, zákony cechovní bez rozumu a mezírozmnožované staly se
pouty, zdržujícími pokrok, přehnané, kastovnické odloučenířemesel
zdržovalo zavedeníi těch nejjednodušších vynálezů, privilegie stavů
byly často příčinou, že zboží nemírně zdraženo, konsumenti špatným
zbožím odbýváni. a . P .

Zřízení cechovní zabočilo tak na dráhu, byla pravým
opakem té, kterou se bralo prvotně. Bylo třeba opravy. Však
moudrá politika učinila reformu příliš radikální -- zrušila je úplně.
Pro chyby, lidskou slabosti a zlobou zavedené, zavrhla princip samý.
Ve Francii učinil to Ludvík XVI., jeho příkladu následovali ostatní.
Liberální oekonomie pak postavila princip nový, onomu právě
protivný. Po nuceném zřízení cechovním r nastupuje
svoboda, volná konkurrenc__e jednotlivých proti jednotlivým.
Tot' přec jen trochu náhlý přechod! -“-- I
P „Svobodnou konkurrenzcí dosáhne. se cen co nejmenších, zboží
nejlepšího, umělosti vv práci, P řádného rozdělení pracovních sil
v různých oborech, poměrného vyrovnání nabídky a poptávky,
nejvyšší výrobnosti práce, povznesení průmyslu, zkrátka: největšího
zdaru všech,“ tak vynáší liberální oekonomie svůj princip., Než
volná soutěž má ještě jiný následek, který však mnoho neodpo-
ručuje a jejž protoliberalismus chytře zamlčuje, ač mu na něm as
nejvíce záleží: Samostatné řemeslnictvo v ní ponenáhlu
mizí. Každý má volnost provozovati živnost kteroukoli; je-li vyučen,
má-żli způsobilost' k ní, po tom se ho nikdo nesmí tázati, jen když
řádně zaplatí daň ze živnosti. Chce-li pv té. volné konkurrenci vy~
niknou-ti a se udržeti, snižuje cenu zboží, mnohdy až pod náklad
výrobní; aby však při tom mohl živnost udržeti, pomůže si jinak:
bud' si zjedná nějak větší kapitál (na př. chytře promyšleným
úpadkem) nebo hotoví zboží špatnější, aby je mohl dávati laciněji.

ý Tak svobodná konkurrence živnostnictvo z nemravňu e.
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Poctivost' jest tu téměř abnormalitou. Co také s ní, když tu jest
jen na škodu? Kč čemu vynakládati na práci tolik péčea píle,
když se nejbližší šlendriácká práce vyhodí za faktu a řádnou, ale
dražší tak vytlačí `z pole? Ze řádná práce vždy dostane vrch? Není
pravda! „Jak nyní svět jest, vyplácí se řádnost' pramálo; každý
chválí, ale nikdo vnezaplatí. Nabídne-li někdo za mořem své daremné
zboží O haléř laciněji, vezme se raději odtud, a poctivý sousedudusí
se ve vlastním pelechu.“ 1) Sarkastické Weissovo: „Lieber betrogen
von einem fremden Hausierer als gut bedient von einem bekannten
Meister“ jest smutnou, ale nynější poměry správně karakterisující
pravdou. Staré naše přísloví: ,,S poctivostí nejdál dojdeš“ mohlo
by dnes mnohem větším právem zníti: „S nepoctivostí nejdál dojdeš,
jen dovedeš-li ji dobře skrýti.“ Lze pak se tu diviti, když i nejtrpělivěj-
šímu přejde trpělivost, když i nejpilnějšímu znechutí se práce,
nejpoctivějšímu poctivosť? -- A kdo přece setrvá při „zastaralých
zásadách“ mravnosti, nedávaje se svésti Ý prospěchem časným, ten
klesá ponenáhlu vražednému, bezohlednému boji za oběť.

Tak vítězí ve volné konkurrienciií chytrosť, nepo-
ctivosť, nikoli vycvičenosť, zručnosť v řemesle, tak
zneuctívá se, nikoli řpovznáší práce, tak pracuje druh
O zhoubě druha přímo neb nepřímo. P tí r

,Však ještě jiný jest tuífaktor, jenž v soutěži průmyslové má
velký, ba. -- neváháme to říci --S největší význam: „Jest to
kapitál. Kdo má řádný kapitál, může při svobodě průmyslu začíti
živnost, třeba by jí sám ani za mák nerozuměl, ve velkém, najme
dělníky, ustanoví dozorce, kteří jsou věci znali, pracuje stro
Stroj má ve výrobě obrovský význam, jím nahrazuje se práce
rukou lidských Se strojem nemůže nikdo konkurrovati :stroj pracuje
bez únavy ve dne v noci, netoliko silou lidskou, nýbrž mnohými
silami koňskými. Proto kdo má stroj, překonal tím již všecky,
kteří nejsou s to, by si jej opatřili.“ 2) Však stroj má jen kapitalista,
jen ten může také obstarati si velké to množství surovin, jichž třeba,
by stroj stále v běhu se udržoval. Výroba přijde mu pak ovšem
mnohem laciněji, i může také laciněji prodávati zboží. Maloživnostník
není S to, by s ním konkurroval, třeba by napjal ivšecky síly své,
klesá ponenáhlu, pozbývá samostatnosti a stává se dělníkem továrním.
„Slabší podléhá silnějšíınu, řemeslník jest poražen strojem, řemeslo
mizí, továrny se stavějí a rostou jako houby po dešti. Zrovna jako
vojskofozbrojené opakovačkami poraziti musí střelce ozbrojené staro-
dávným lukem, tak padá řemeslník pod soutěží se strojem.“ 3)
Nejlepším dokladem tˇoho jest up nás řemeslo soukenické. Cech
soukenický, býval v Cechách a na Moravě jedním z nejbohatších,

1) Weiss, Apologie des Ohr. IV., 783. - `
_ 2) Stöckl, „Lehrbuch der Phil.“ III., 294. i

R. Vrba, „Dělnictvo v bojí za svá práva“ 130,
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výrobky jeho, do ciziny posýlané, všude se těšily nejlepší pověsti.
Dnes jsou Z něho žalostné zříceniny, Ostatní zaujaly továrny v Brně
a. Liberci, jichž majitelé jsou z 900/0 židé. -- A téže záhubě kráčí

ˇíc řemeslo krejčovské, které ničí konfekce, a obuvnické, jež jen
venkov, továrnám nedůvěřující, na živě udržuje. --- Tak V Anglii

vzalo za své řemeslo bavlnářských tkalců, jichž :tu bylo na 800.000
a kteří zavedením parního tkacího stroje r. 1838.. všichni přišli
O chléb. - Stolařství nevede se lépe.

54 s=~U»'Cı2<<;'Í

' V praktické skutečnosti zvrací se ,tedy svoboda živnosti v pravý
opak. Místo aby všichni na poli hospodářském mohli konkurrovati,
činí _ se konkurrence velkého množství živnostnictva nemožnou, na
místo hospodářské svobody nastupuje proně hospodářské
otroctví pod absolutní vládou kapitálu. 1) j

Moderní oekonomie k. následkům těmto nehledí. Důvod toho
netřeba dlouho hledati. Jí nejedná se více o blaho všech, a když to
tvrdí, není to než farizejství, jemuž věřiti velice jest těžko, ba za
našich poměrů nemožno; jí jde právě od prospěch kapitálu, na němž
závisí. A proto volnou soutěž tak vynáší a vše vynakládá, by ji
co možná nejvíce uvolnila. Proto provolává takésvobodu stěhování
se (Fıvšiztìgigkeit), která každému, ať náleží kterékoliv obci, zemi,
národu, dává právo usaditi a zdržovati se v kterémkoli místě a
tam kteroukoli živnost' provozovati. Následek toho? Volná konkurrence
se tím zostřuje, nejistota ,roste -- svoboda živnosti jest tím ovšem
řádně doplněna. Q . b 1

j Svoboda živnosti a volná konkurrence neprospěje malému
průmyslu; jí získá jenvelkoprůmysl --. kapitál. Kdo poněkud jen
pozoruje skutečné poměry, nemůže 'toho upříti. Kapitál šíří vládu
svou vždy dále a strhuje na sebe, co dříve menší,však.samostatné
průmyslové závody konaly. Místo zdravého rozdělení činnosti prů-
myslové nastoupila nyní nepřirozená tendence centralisační, která
k tomu cíli, by všecky menší, v obvodu roztroušené závody po-
hlceny byly velkoprůmyslem, který se v několika málo rukách
soustředil. Tak směřuje liberální oekonomicky Systém pod štítem
volné konkurrence přirozeně ok tomu, že .konečně ve společnosti'
nejsou než 2 třídy: bohatá, vladnoucı bourgeoisie a nemajetní, na
ní uplně závislí dělníci. ` Ă  

Ostatně liberální oekbnomie ví tom neshledává žádné chyby.
Stojíc úplně na stanovisku Smithově prohlašuje cílem hospodářského
snažení rozmnožení blahobytu obecného či bohatství vůbec. Na jakém

1) .Nelze ji věru případněji karakterisovati, než to učinil princ Alois
Liechtenstein jako generální řečník S-oc. odboru na sjezdu katolíků moon. rak.
au pravil: ' z ' - V z

' ,,Das.Wort Gewerbefreiheit ist nur ein beschönigender Sprachgebrauch, um
den Begı`ifl` der Gewerbeanarchíe und die Herrsçhaft des Stárkeren
zu verlıíì,.llen,“i (Verhandlungen 227.) . › j  “
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stupni blahobytu se ten aneb onen národ nalézá, to určuje dle poměru
mezi množstvím nabytého bohatství a počtem obyvatelstva;  Jen
zvýšiti množství výrobků práce národní, sesíliti výrobní moc národa
-- toť jejím účelem. K jednotlivcům,-í k rozdělení bohatství nepřihlíží,
to zdá se jí lhostejným, poněvadž celku zůstane to bohatství vždy,
ať jest v rukách kohokoliv., Nežjto jest osudný blud, spočívající
na chybném pojetí lidské společnosti. Nelze vhodněji jej vyvrátiti
než to činí Weisszł) i -

,,To bylo by správno, kdyby celá společnosť byla nespořádaný
souhrn jednotlivých dílů. Jest-li hromada kamení tak neb onak
srovnána, jest-li kameny jsou celé neb rozdrobené, to ovšem: pro
celek není mnoho rozdílno. Nepravíme, že je to lhostejno, však
rozdíl je tu jen quantitativní.. Však jest to jedno, jest-li v živém
těle se nalézající šťávy všecky. V několika údech se spojí nebo dle
poměru potřeb a účelu na všecky údy přiměřeně se rozdělí? Na-
hromadí-li se šťávy nadměrně v jednom dílu ia z ostatních ustoupí,
může to býti nebezpečnozdraví, ,ba životu.“ A takovým živým
tělem, živým organismem jest lidská společnost; proto ani v ní
nesmějí se šťávy, bohatství, shromážditi na údech několika »a
z ostatních ustoupiti., Než tak právě to lvypadá, stojí-li na jedné
straně všemocnýkapitál se svým velkoprůmyslem a na druhé“ zcela
nemajetní dělníci, kteří ve službách jsou .kapitálu a žíti musejí
Z řdrobtů, jež se stolu jeho padají. Tato trhlina v nitru společnosti
jest příliš nebezpečná než aby trvání a zdravý. vývoj společnosti
možny byly, bude-li ona se dále šířiti. Nepřirozené odpory ty jsou
skutečně ,,znamením napjetí a rozervanosti . -- jsou předzvěstí
rozpadnutí společnosti““_2) . P

Střední stav jest v organismu nutný; protoi střední stav
průmyslový: In al o ž i v n o s t n i e k ke zdaru společnostijest nezbytný.
Svoboda živnosti 'eb' vrhá v ro asť --jak strašná to zásluhalJJ P P J

A z těchže důvodů, tímž postupem ničí moderní oekonomie
malý obchod svobodou obchodu. Co platí O oné, platí mutatis
mutandis i o této. Nebudeme se proto déle j zabývati, raději
obrátíme hned zřetel na druhý pilíř, na němž střední stav spočívati
má, na stav Selský. - .  Qpøkønčęni pi-išta)

---ae---

Š-do
F-is

l Í _ř___ Í ˇ

1) Apologie des Clir., IV., 536.
2) Weiss, „Apologie des Chr.,“ IV., 496.
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Nebes blaženosť.
(Jindřich Skopec.) _

Da, Pater, augustaın menti eonscendeıe sedem,
Da fontem lustrare bonì, da luce repeıta
In te conspicuos animi defigerevisus

' Disjicc terrenae ncbulas .et pondera molıs,
z Atquc tuo sple11do1'e mica: 'lunamque serhnum,

Tu requìes tranquìlla_piiS,_ tu cerncre nnıs,
Pıiicipium, vector, (lnx, seınìta, .ntcımınus ıdem

v (Boetius, do consol. philos. 1. 3. metr 9 v 22 --28)

své celle prostičké, kde lampy matný svit
stín plaší černavý --- to pozdní doby zvěsť,
.u stolu nachýlen mnich sedí nčenec -- b -

.__-‹.v‹..-_.,,,..._„v__.,.,,,,.„.._‹›,..ø„--flvvflv

-~v-_„._Ý

115 Č)2<Leb kryje šedý vlas, jejž stálá práce sp
než stáří postříbřila; čelo klenuté -
ohloubce ducha dí i ušlechtilá tv
i temné oko, z ,něhož nadšení plá 2"*

Kdy jiným spánek v zemdlená víčka kles
a sen jim prchavý si v myslipohrává -- í
mnich stále ještě bdí. 0 _ . '

e í S. . L  ‹ , Je VŠ dumy ponoıcn
Díl práce dokonán, plod velký mnoha let,
ku Boží oslavě a věrných- posile ú '
i k zahanbení těm, kdož' víře odpadli ---
v klam jejich, blud a lež Slov, jeho tepe -moc
a jako ostry mec je ničı, potirá. __

J

Duch stále síly pln dál činným býti chce,
dál v nové práci ted se chystá jíti zas,
čím rád se obíral, nač dávno těšil se: ,

Co nebes říše jest, v čem její blaženosť?
A co lze člověku zde v žití pochopit, Z A
co měl by k potěše, kdy srdce svírástrasť?
To středem myšlének. . I

t “  V těch Innich_ je -pohřížen

A malým vidí se, kdy zlatý dětský věk
ho ještě objímal, kdy neznal světa běd,
kdy pro něj bušilo dvé srdci milených,
to matky laskavě i otce drahého, _
a v teple lásky jich ten vábnýprožil čas ---
To dávno bylo již, však milou vzpomínku
si dosud uchoval, jí dosud těší Se. ---p .

b To blaho tehdejší zda tomu rovná se,
co Bůh těm uchystal, kdož jemu věrni jsou?
Ach, jak ta myšlénka je prosta, podivna!

“š*E`ę_r

`ä“§7T'çč3""'ł“33“
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A dále vzpomínkou mnich kráčí pouti tou,
jež z jara života jej vedla k podzimu._ í fl  

Den zří tu v duši své, kdy Božím po hlase
v zdi vstoupil klášterní, by Pánu byl jen živ.
I prolet' život ten, tak blahý, pokojný, _,
až přišel onen den, až přišla hodina,   , - .
kdyžon, - kněz mladičký ,--- k oltáři vstupoval,
by oběť přesvatou vznes' Pánu poprvé --
kdy celý přeslastnou byl bázní proniknut,
kdy hlasem rozchvělým pěl vroucí modlitby, ,

p Beránka Božího kdy prvně v rukou měl,
_kdy dlaň se třesoucí pak S blahým pláčem klad'
na hlavu matčinu, by z duše .žehnal jí. . .

Tu zastavil se zas -- slasť kněžství Kristova --
zda vnebi může být", .zda rajská již to slast? .

A Srdce svědčilo - vždyť Kristus je tu týž,
jenž svojim oddaným tak rskytá milosti, í
jenž slyší prosící, je sílí, podpírá -- -
On stánek -uínás máj- však Svatí budou přec P -
tam přímo, vždy mu tváří ve tvář pohlížet;
duch prostý chápe Jej --- nás tělo tíží tu, -
to brání .člověku se cele k Pánu vznést t
a Stále, vždy -- jsme lidé i kněz člověk jen ---
jsme k zeıni poutáni, jež plna strasti jest.: 0
Tam v říši blažených přec bude jiná.če . . . I

í i Zas ve svéduši pak té vzpomněl blahosti,
již nad svou první prací ducha pocítil, L
kdy Bohu vzdával dík, že v rozum světlo lil . . .

í Než všechna štěstí ta-Zda nebe naplní? -----_
Děl Páně apoštol: ni oko nezřelo, ,
ni Sluch to neslyšel, »ni V srdce nepřišlo, i

b co v ráji připravil svým Svatým Hospodin, »-
Ne, co tu pozemské, to nebi nestačí . . . .

' A v duchu líčit jal' siľBoží slávu sám -- »-
. Zřel kraje překrásné a vyvolené v nich,
tu svatých :kněží Páně nepřehledný sbor,
zde tiara se skvěla, mitra skvostná-tam
a mezi nimi opět prostý, kněžský háv ---
A všichnifpospolu _a všichni přešt'astni,
jak jenom každý mohl býti nejvíce --- --~

' N>>MuSeum<<. - ~ “ Ů
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A vedle nesmírný byl jiných svatých dav
tu král i vojín prostý, pán i služebník, _
tu Stařec, statný muž i jinoch mladistvý,
tu matky, panen sbor, to Krista snoubenek --~ ---~
tu všichni pospolu a všichnipřešťastni, I  _
jak jenom každý mohl býti nejvíce . . . v

V jich středu Máti Boží, Panna milostná,
as se svatými všemi kůry andělů
dík pěli Hospodinu, slávu, chválu, česť ---
a všichni pospolu a všichni' přešťastni,
jak jenom každý mohl býti nejvíce . . .

Mnich péra chopil se .a psal, co přemítal ---
_  Však ne, to není tak -- zda to snad vyznačí, ř

co děl vše apoštol o slávě nebeské? V il
Ach, vše tak matné zří, vše je tak po lidsku!
I. ustal ítruchlivý; -- jak člověk .slabý jest!
Co nebe v pravdě jest, zda mysl postihne?

I Co mysl postihne, zda péro vypíše? --- -

íMnich péro odložil a vstal fla k lůžku klek', '
zrak upřel na stěnu, kde Kristus na kříži,
a ve vřelou se :cele vnořil modlitbu. č  
Jí posilněn zas kl jiné práci sáhnout chtěl --- .
však ne, tak nerad jen v tom díle ustal by,

 jež těšilo ho tak --- “ j

. ˇ -Duch znova vzlétá v
a znova. toužený si obraz kouzlit chce . . .

'š<„ SZK

I VI vidi zase ---ř plesá -- jasněj' vidí již ---
a v zlaté, blahé sny se noří víc a víc --

jx ,pa vidí jasněji a zase --- jaká slast! . . j

A náhle teď -- jak blesk by jasný proletěl,
až srdce zachvělo se ne však zděšením, .
to slasti nesmírné byl náhlý, prudký ráz ----

, duch jeho lpokorou se plnil nejhlubší ---

Va hle, blesk šířil se, tu rousku trhaje, ~
jež duchu lidskému je v žití stavena --
on ji ted pronikal --- hle, světlo, světlovíc -- --
zrak lidský oslep' v něm;hle jásot, zpěvy, slyš,
tak čarovné ---sluch lidský jich ııechápal; --~ ---
tak volno bylo tu, tak jemne, -bezvzdušno ---

Š
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tu dýchat přestával a šťasten byl vždy“ víc -- -- -
 to, to ono jest, co Pavel říci chtěl, _

to, to již ono jest -- ne --- to jest ještě víc =--r --
a stále ještě víc a víc vše vzrůstalo --

tělo nestačí --- duch jenom chápat moh' P _ --
P A v ráz tu viděl vše -- ,,ó Bože, Božel“ vzkřik' --

Trůn Nejvyššího před ním náhle zaskvěl se . .

A duch tu blažený se vznášel Z těla výš, j
tam -- výše, výše tam ---ij kam. nyní dohlédl,
V _tom světle Zářil též, v ty zpěvy vpadnul též. i
„O Svatý! Svatýl“ -pěl tak šťasten, přešťasten

n ““ Q.. " -v v 4 _ ~ ;__- ' ~ ~ i

ač L* et

Do celly bratří vešli tiše s opatem --~'
již nový venku den se zemi ukázal. »

Tu cella prostičká a lampy matný svit í  
kol těkal ještě, [slábnul před paprsky víc,
jež oknem vysokým sem v jizbu vnikaly .

Mnich učený tu klečel opřen o lůžko,
zrak zavřen byl a v tváři výraz blažený . .

 A tělo bez ducha -- a dílo na stole
již nedopsané více: ,,Nebes_ blaženosť.“

;__ ___ ý____ŇÍ__ _ __ __, __* _____~ .>---.---1. . _

Příroda, rodina a Bůh v písní lidové.
_ (Alex. Průcha.) _

. . . . a jsi jim jako hudebná píseň, kteráž
. líbezným a sladkým zvukem zpívána bývá.

_ , (Ezejc/L. 33, -32.)

Pozorujeme-li bedlivým okem národy indoevropské, jejich život
společenský a výtvary ducha, seznáme, že každý Z nich v jiném
oboru vstal se mistrem, že každý z nich dospěl. v jiném umění
k vrcholu dokonalosti a ne-li k vrcholu, -tedy alespoň ke stupni,
kteréhožádný z ostatních nedosáhl. Tak proslavil seInd budovami
obrovských chrámův, Epypťan pyramidami,obelisky a tajemnými
labyrinty překvapující velikosti, -jimž podivuje se oko lidské, Bek
vytvořil množství překrásných soch, Románové vtiskli myšlénky
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ducha svého v čarovné malby, Germánové vynikli v dojemné hudbě
a Slovan, nejmladší bratr jejich, obrátil pozornost ostatního světa
na sebe písní. , b .

U všech národů setkáváme se s písněmi všeho druhu, nikde
však není jich takové. množství, nikde není v nich tolik krásy, jako
jest tomu u národaPSlovanského. Vše, co se duše jeho živěji dotklo,
cokoliv Z dráhy každodenního života vyniklo, co -se nad všelikou
obecnosť povzneslo, to vše přechází u Slovana V píseň, a v písni,
ve zpěvu vyznívá tím vznešeněji, tím tklivěji, čím neobyčejnější
jsou výjevy, které ke zpěvu podnět daly. Vše, co žilo u ostatních
národův indoevropských V jejich dílech, to žije u Slovana v písních.
Písní mluvil Slovan k ostatnímu světu, v ní skládal všechny city
své, v ní Obrazil čistou duši i mysl svou. Nejsouť písně pouze odleskem
ducha básníkova, nýbrž ducha celého ,národa,jenž mu takřka péro
řídí, aby psal, co ve všech srdcích vře. Proto nelze se také diviti,
že klaždá opravdová píseň lidová stala se ihned obecným majetkem
celé o národa. . P P P ř í

V písních obráží se jako v zrcadle nejvěrněji duše lidu našeho,
zvláště ve svých nejdůležitějších vztazích: v poměru člověka, ke
přírodě, k rodině a k Bohu, vrcholu a cíli snažení, chtění a dychtění
svého. A to vše podáno jest v písních našich řečí prostou, nehledanou,
ale v pravdě, ípoetickou, která vyniká stručnosti a obrazností, v níž
vše jest živé, vše dýše prostou jednoduchosti, nic není zbytečno,
každé slovo na svém .místě a vždy co nejpřípadněji užito.

i Stopujme toto vše v lidové písni české a pmoravské, jichž
veliké množství uvedli ve svých sbírkách Kamaryt, Kollár, Erben,
Celakovský, Sušil a Bartoš. - i

Na prvním místě pozorujme tedy poměr člověka ke přírodě,
jak se jeví V těchto písních. ř  

Poměr ten jest nejupřímnější ia nejněžnější, jaký si jen lze
pomysliti. V písních jeví se člověk ne jako ,,vládce ai pánpřírody,“
nýbrž jako jejíupřímný druh, který se k ní utíká' jako se slabé a
útlé děcko tulí a vine ke drahé své ınatičce, u ní hledá i nalézá
rady a pomoci V „každé potřebě. Příroda jeví se tu jako nějaká
vyšší bytost, která se lidí dobrých, nespravedlivě pronásledovaných,
nebo práci jinak nemožnou podnikajících ujímá a jim pomáhá, lidi
zlé pak az nespravedlivě pokutuje a v záhubu uvrhuje. Tak vidíme
V písni, jak nejen zvířata, nýbrž .i slunce, měsíc, hvězdy, větrové,
stromy, řeka, moře, slovem celá příroda pomáhá člověku, když ped-
niká nějaký dobrý, bohumilý skutek. Zvláště tehdy ráda se ho
ujímá, když dobrotu svého srdce , a lásku svou osvědčil skutkem.
buď kní aneb k jejím tvorům, kteří jeho pomociprávě potřebovali.

a -Příroda jest v našich písních zrcadlem lidské duše. Náladu
své mysli přenáší tu člověk na přírodu .a není většího zármutku,

9
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jako ten, který ani příroda utišiti nemůže. Taková však neutěšená
nálada málokdy se objevuje v písních našeho lidu, Z pravidla z nich
vyznívá dětinná přítulnosť, srdečná láska k přírodě a čistá rozkoš
plynouciz .rozmanitých jejich zjevův a tvarů. Nebudu vypočitávati
vše, O čem se V písních těch zmínka činí, vytknu jen ty předměty,
k nimž náš dobrý lid zvláštní sympathii jeví, k nimž S láskou lne,
jimž zvláštní důvěru a přízeň věnuje. c

Slunce barvou svého světla zvěstuje matce osud syna na
vojně:   l l s p

í ' Která má matička '
na vojně synáčka, A
ta nech se podívá
Z rána do slunéčka.
Bude-li červený
je Synek raněný,
a bude-li bílý *

7 je Syneček zdravý. . . (Suš. 582.)

Je-li člověk nešfťasten, slunéčko pozbývá svého milého jasu a
zasmušuje se jako ta mysl lidská: í i i  

i Svítílo nám přejasný sluníčko j í p
'Ý s b už nebude, už je marno všecko, atd. _

K S každým člověkem. narodí se jeho hvězdička. Když člověk
umře, hvězdička jeho j zhasne nebo s nebe spadne. Je-li člověk
šťasten, hvězdička jeho svítí jasně, neštěstím jeho se zatemňuje:

' u Která. je ta hvězdička má? j
r . Je-li světlá nebo tmavá?

Vojín,_jenž vzdálen jest od domova sveho, nenalézá již' ani od
hvězdiček útěchy, jako tomu bylo doma, a proto si jim stěžuje:

Překrásné hvězdičky ˇ
i jak jste vy Inaličky!

' Což jste vy mne těšívaly V b ~
ty nociceličky. s . (Uelah, I., 15.)

Časté zmínky V našich písních dochází větřiček.
Větříček roznáší líbeznou vůni květin. Ztěch připomínají se

velice často v písních lidových rozmarina a slzičky P. Marie (dianthus
Silvestris). Jinoch žádá si, aby mu byla rozmarina na hrob vsazena,
aby mohl klidně, dobře a sladce dřímat: "

- Ked' jaumrem,
dobre mňa schovajte

_ a na muoj hrob `
rozmaryn nasaďte, . j ø í
nasaďte ho, aby se on ujal, l

 . abych pod Ínim dobre, Sladko, driemal. (Bar. 587.)

i A proto se také stará, by nevzalıynula, by bujně rostla, nemile
nesa, když o ni nikdo nepečuje, jak svědčí píseň: i
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Na tom panskěm mostě
rozmarina roste, .

V žádný ji tam nezalévá j
ona neporoste. (Erben, II., 213.)

Go se týče slziček P. Marie, vypravuje se, že Matka Páně
Syna svého k smrti provázejíc cestu i místo utrpení slzami skrápěla,
kam slza padla, vyrostlo kvítko posud nevídané, nesoucí na sobě
znamení slzìček. Odtud tedy asi ta častá zmínka O slzičkách
Královny květin. s  c  

Větříček „sráží jablíčko.“- Jablíčko vůbec v písních, po-
věstech a zvycích národních zaujímá místo důležité a dílem i tajemné,
nebot' jest poslem a znakem lásky. Staré pověsti vypravují zhusta
o jablkách kouzelných, které jsou mocí nadpřirozenou nadaný, *a
odtud vysvětluje se, jak praví Celakovský, krájení jablek na Stědrý
večer. Ze je jablíčko poslem lásky, dosvědčuje píseňzi . j  K

Plyn, jablíčko, kam ty ráčíš, K
jenom ať se nepomáčíš,

. plyň, jablíčko, po dolu, z s «
k me' Mařence do domu. i (E1ˇben, I. 11.)

Hory, háje, doliny, širá pole, lpuky, řeky, potoky, studánky
jsou velmi častým předmětem písní. Clověki vším tim jsa obklopen,
máje to vše před očima, jest mocně puzen, aby to písní opěvoval.

Ze živočišstva jest připomenoutí na prvním místě koně,
nejupřímnějšího a nejmilejšího druha člověkova; to jeví se hlavně
v písních moravských. Koně svého opatruje pacholek jako oko
v hlavě a nerad se s ním .loučí odcházeje do jiné služby:

í Mý koníčky vraný, lysý a _
zpomenete na mne kdysi,
zpomenete a já na vás,
že sem býval pacholek váš. (Sui. 644./.

a proto i oni žalostně řehtají, když se pacholek utopí, hledají ho
pod vodou a oznamují smutnou zprávu: ~ í

Brodil Janko koně
v Polanskej dolíně,
koníčky nad vodů
Janíček pod vodů.
Koníčky řehtaly, í
Janíčka hledaly,
koníčky řehtaly,
milej vědět daly. ˇ . .

Ve své prostotě rozmlouvá vojín s koníčkem, na němž jede:

V -Jen ty mně ikoníčku
pěkně nes, ` s A K
dostaneš ovíska
ještě dnes;
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o něho se stará., aby ani té nejmenšíbolesti neutrpěl a když po-
zoruje na něm,že je smutný, ihned táže se po příčině toho;   

P Můj koníčku hnědovraný, e .
co si Smutný, neveselý? P
Tlačí-li ťa zbroja moja,“

 v lebo šabla ocelová.. lv P /Suš. 173.)
1 Ptactvo, jež Zdánlivě až k nebi tak často zalétá a něžným

zpěvem svým pozornost' člověka na sebe obrací, nejvíce ze všeho
živočišstva poutá k sobě mysl našeho lidu a proto velmi zhusta
jest předmětem písní lidových. O čem člověk sám je přesvědčen,
tomu teprv nezvratně uvěří, když mu to ptáček za pravdu potvrdí:

První je soužení í “
dyž rodičů není, “
a to je ve světě '
největší ˇSoužení atd. /Sm". 504.)

. Pověz ty mně, pověz
ty ptáčínku malý,

p jaké je v tom světě 1
největší soužení?

__Člověk žalem stížený svolává soucitné ptáčky za účastníky
svého žalu: s

Vl Vy nebešti ptáckové _ ˇ _
nařikati 'ai kvíleti mi pomáhejte. (Suš. 194.) `

.a ptáčkové skutečně přílétajía ůtěchu přináš
l Chodí děvčátko po dvoře r

pláče a nařiče sobě.
Dvá 'ptáčkově ho těšili:

l Neplač dívča, jede milý.

K Mrtvý y hrobě těžce nese, že neslyší .líbezného zpěvu ptačího:
e j Ležím blízko kostela ~

a neslyším zvoněňa,
_ ani ptáčka zpívati, ' .

tej zezulky kukati. V /Šuč. 100.)

Kohout časně ráno Zvěstuje den, ,,a mladé ludi ze sna budí“
a rozveseluje svým zpěvem srdce zarınoucené:

ćš. llılvı

  l l Zpívéte Važanščí kohóti,
ať se me' srdečko nermôtì, p

“ zpivéte mně vesele K
' at' se mě srdéčko zasměje. (II, 190.)

I Z: drobných zpěvavých ptáčků nejmilejším našemu lidu jest
družná vlašťovička, vždyť jest to ptáček P. Marie a ve kterém
domě hnízdí, tam hrom neuhodí ani oheň neuškodí. Shodí-li kde
hnízdo vlašťovči, stane se neštěstí ve domě tom. Vlašťovka oznamuje
ráno, že již je den: ~  

, Vlašťovička litá, _ .
. P povídá, že svítá. c (..Erbe'n., I., 114.)

a roznáší poselství, jak vidíme z písně: '
P í  z. Přeletěla vlašťovička

K přes ten černý les.
A co mi ty lašťověnko ~
nového neseš? (Sui. 425.)
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Kukač ka Zase jest mezi ptactvem prorokem a počtem kukotů,
kdy byla poprvé z jara slyšena, zvěstuje lidem, za kolik let stane se
událost' očekávaná, radostná neb i žalostná. Když se dlouho nevraci,
volá k ní .lid náš: , u v

P Kdes, kukačko, kde jsi byla,  
 * že's tak dlouho nekukala?

1 Slavík svým klokotem utěšuje lidské srdce:

Zazpívej slavíčku
v zeleném hajíčku, _

_ učiřı potěšení
` 1 ınojemu srdéčku. .(Suš. 250.) 1

někdy jeinejen těšitelem, ale i užitečným poslíčkem: s
 _ A Když jsem plaval přes moře, í

I vyletěl tam Slavíček, '
pustil on mně ceduličku p P ` ˇ

' P a to za můj klobouček. (C'eZ., I., 44.) A

` Křepelka volá lid do práce: ,,Pojd”te žatl“ a po namáhavé
práci volá odpočinku. , s v _

Holub a holubička představuje v písních otce na matku_aneb
milého s milou. Jinde se k holubičce připodobňuje dívka opuštěná:

' í Ai já So tak vopuščená s
jako ta holubička, _

j kerá: ve dně, v noci litá l
3 . hledá Soběhnízdečkay I _ (Bar. 425.)

Ani h u sa nemá u našeho lidu, jako vůbec u Slovanů významu
opovržlivého, nýbrž naopak je ptákem básnickým, ba i mythickým.

. Bílé husy, bílé . .
vysoko letite,

flaıøızø viaitø. (da, II., 52.)
Divoké l husy, jež vysoko a daleko letí a tak krajinu celou

obzírati mohou, jsou nejpříhodnějšími poslyněmi.  .
Když myslivec kačenu střelil, vzpomíná tato ihned, že zde

'zanechává své mladé bez ochrany se žalem volajíc k` Bohu:
~ , Ach Bože, Otče můj!

_ už sem dolítala, .
. už sem moje děti

. í ' tady zanechala. (E72, II., 177.)

” Vůbec dobrosrdečný náš lid se živočichy nakládá, jako sflvne-
dospělými' dětmi a jednají-li dle své přirozenosti, nepřičítá jím to
za vinu, netrestá jich nikdy krutě a surově, třebas mu tím, ifškoda
vzešla. »Nic -není lidu našemu vikrásnémchrámu přírodním Ĺněmého,
i ty ryby odpovídají mu na. otážku jeho, i k nim obrací se člověk

ˇ ve““své pľostosrdečnosti a táže se jichco radu. í ” Í.-
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Příroda, svět zevnější, jest jen jedna stránka, s kterou člověk
co činitimá, a byt' i jakkoli obrazotvorností oživen byj, přece družení
se světa přírodního k člověku jest jen zdánlivé. Clověk potřebuje
i obcování s jinou stránkou světa, která cítí tak jako on, která
myslí tak jako on, ozvati, se může k němu v citech rovných, a to
výrazně a výslovně, která city a myšlénky své schopna jest skutky
projeviti, a tohoto obcování potřebuje zvláště národ náš, národ tak
cituplný, tak živý, _ .

Tato druhá stránka světa, duchová, jest člověčenstvo, s kterým
člověk hned do spojení vstupuje, jakmile S nejbližším člověkem
obcovati začíná. S člověčenstvem jako takovým arci žádnému člověku
obcovati nelze, avšak každý jednotlivec představuje je ve svém
způsobu. A takovým nejbližším spojením člověka skrze jednotlivce
s člověčenstvem vůbec jest rodina. .  

V rodině jest z polovice přirozenost, z polovice duch; příroda
tedy Slovanu každému tak milá jest v rodině- s duchem spojena.
Přirozeností jest v rodině totožnostkrve, duchem mrav rodinný, jest
láska živá, vzájemná, jest šetrnosť a ucta k starším údům jejím,
především ik rodičům, kteroužto lásku žádá od nás Bůh, lan praví:
Cti otce svého a matku svou . ., jest to starostlivostř, pečlivost
a obětavost těchto _k mladším rozencům. V tomto spojení jest 'nám
nejlépe, v něm cítíme se nejšťastnějšími, v lásce téčilé a živé,
která se těší ze štěstí a radosti jiného, která se obětuje za jiného
tak jako za sebe. ' ů

Naplněni tou láskou rodinnou, ježBohem požehnána
jest a posvěcena, s ošklivostí hledíme na snahyˇ zboříti a zničiti
život rodinný, základ každého života lidského. Ci bude snad ten.,
který i nejbližším svým lásku' svou utrhuje, umět dobře činiti
a býti člověkem mezi lidmi, když jím v pravém smyslu není
v prvním malém okresu domu svému? Zdaž nebude ten, jenž vine
se láskou k první společnosti naší, k rodině, způsobnějším k dokázání
lásky své i jiným? I . ˇ

A proto obráží se prostomílá vroucnost' ušlechtilého srdce, kterouž
náš lid lnul k přírodě živé i neživé, leskem nejjasnějším v poměru,
V jakém spolu žili jednotliví členové rodiny. P

, Nevyrovnaná něžnosť přeušlechtilé lásky m ateřské dýše Z pro-
stinkých slov písní našeho lidu. Matka, která má srdce citlivější a
přístupnější, jest důvěrnicí lásky dceřiny, jí svěřuje tato všechny
strasti i radosti své, u níhledá rady a pomoci. Když se tedy dcera
vdáti hodlá, největší starostí její jest, kdo jí bude opatrovati starou
matičku: P  z

Starám se já, starám, W j
stará `ınaÍm_.ěnk1ı. mám,
kdo mi opatři _

P až se jájim vydám. 72.)
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P Hodná dcera zasluhuje si také plnou měrou lásky matčiny,
vždyt' jest takřka její pravou rukou, _její pomocníci při práci domácí,
tak že pouhá její přítomnosťmatce dům rozveseluje; S dcerou
odchází všecka radost: ,

_ Veselý, ınaıněnko, -
:veselý dům máte,
pokud mne, maměnko,
pokud mne v něm máte. . (1., 19-)

Však nejen slabou, všeliké péče a ochrany potřebnou dceru
objímá matka něžnou láskou svou, dobré vychováni synovo jest
jí na starosti, což tento vděčně uznává a odcházeje z domova děkuje
matce své: 7 " _

v Nastokrát děkuju _
~ ' své zlaté mamince,

v že je mne chovala
“ _ V stı`akaté- peřince.

A vděčnosťta je tak přirozená, že nejeví-li syn, je-li nepo-
slušný a vzdorovitý, trestán bývá za nevděčnosť svou:

 . z Kdybys byl, Jeníčku, P
poslouchal matičku,
nebyl byv si nosil r
po straněxšavličku. Q . «(E1`., I., 145.)

Nyní pak na vojně často se mu zasteskne po nenahraditelné
lásce mateřské: P P  P

Už tych riıček neni, ˇ
už ony hnfiu v zemi,
co mě ínosívaly,

, k srdcu přitiskaly, ` l
dyž sem byl synek malý. . P (IIĹ, 366.)

_ Když vraci se syn z vojny ,,s hlavu porubanú,“ nepoznává ho
nikdo, lidé domácí, ani jeho milá, ba anij-ztatíček, avšak srdce
citlivé matky nedá se oklamati: e v .

- P P Dyž. sem přišel z vojny,
í poznat' mňa nemohli,

_  až mňa maıněrıka poznali,
“ P ja dyž mňa vychovali. . ˇ í v P

Matce tedy přidělena jest úloha vychovávati a zabývati se
s dětmi, otec jest zaměstknán -hospodářstvím, tráví většinu času
mimo dům. Dítky lnou proto více k matce než k otci. _Přecevšak
seznáváme z líčení písní nejkrásnější poměr otce k dítkám a
naopak. Syn uznává s bolestí, co ztratil ztrátou pečlivého otce a
vzdálen jsa od domova těžce to nese, že otce již nemá, že tatíček
jeho neví O tom, jak odveden byl k vojsku: .

V' _ _ P Ej: tatícku Jmuoj starý, 1
ej hluboko ležítě,
ej na vojnuìnňa vzali, z “
ej vy o tom něvítě. (Bar. 1016.)
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Též dědeček, jehož hlava pečlivá již sněhem šedin posypána
jest, v jehož čelo bouře starostí a namáhání Pvryla hluboké vrásky,
jest předmětem něžné, čisté lásky vnuků; dokud on ještě svou péčí
O vše se stará, dokud v domě hospodaří, dotud jest dobře, neboť
on dlouholetou“ zkušeností poučen všemu lépe rozumí, vše lépe
zařiditi dovede. O tom pěje jak- česká, tak i moravská píseň.
Moravská zni takto: A .

Staříčku starý náš
šedivů hlavu máš:
ešče dycky dobře S náma, i  
pokud si ty mezi náma, _ “ P

_ pokud si lıospodář. r P (Bar. 579.)

Láskou něžnou a dojemnou lnou k sobě bratr a sestra.
Sestra starostlivě pomáhá matce, když vypravuje bratra na vojnu,
a když se vojsko vrací, vyptává se ihned po něm, vrátil-li se šťastně.
(Suš.“173.) Iídyž se dívka nešťastně vdá, když muž týrá atbije,
tu S pevnou nadějí čeká, „že pride bratříček, siný sokolíček, ten
polutuje,“ a skutečně neklame se v naději:

P Bratříček ide, dvora otvírá,
na pana švagra ručenká kývá:
Ne tak, švagˇře, ne tak,
budeme se sekat, s

P to je sestra má. (II. 272.)

._ A sestra poznavši lásku bratrovu chce s ním raději zemříti,
než bez něho žíti, volajíc k vrahům bratrovým:

t Dyž ste bratra zabili,
oj zabijte nás oba, j _
ponese nás voděnka

í . ` oj kole Jarošová. (Bar. 835.)

“ Nic srdečnějšiho a tklivějšího nelze si pomysliti nad loučení
nevěstino s domovem v písních našich. Loučí se s dobrým
tatíčkem: v j í

P ,Bůh vás žehnej '
můj tatíčku, tenkrát . . . .

Ya taktéž s milou matičkou, pak děkuje oběma za vše:
, Děkuju vám v

za to vychování,
za vaše starosti

Ý od moji mladosti.

Tak loučí ses bratry a sestrami, loučí se s kamarádkou svou
nejmilejší, na kterou nikdy nezapomene:  

Poď mia vyprovodit
do našeho humna, .
abych na ťa skoro
zapomnět nemohla ˇ (IL, 224.)
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pak loučí se se svýmitaneěníky a hudebníky, louěí se s domácím
prahem, stoly, lavicemi, s těmi domácími kopci, kterých už nebude
Viděti, děkuje Všem za všecka dobrodiní, která od nich obdržela.

Avšak bolestnější jest, když nevěsta nemárodiěů, kteří by
svatbu vystrojili, kteří by jí svéhopožehnání dali a tak V ochranu
Boží poručili. Jaká síla tkví V překrásném obraze, jímž truchlivý
tento okamžik. jest znázorněn! V ›

Co je to za nebe bez hvězdičky?
Co je to za svaďba bez mamiěky?

p j Co je to za nebe bez měsíěka?
Ý Co je to za Svaďba bez tatíěka? (II, 260.)

_ Tak jako ělenovéjedné rodiny, tak žilai celá osada ve vzájemné
lásce a přátelské shodě. Všem, dospělým V dědině každý chlapec je
,,synkem,“ každá dívka ,,dcerkou.“ Jinoši jsou sobě dobrými a
věrnými kamarády, dívka dívce, žena ženě říká ,,sestro milá.“

ˇ' . ` z (Dokončení.)
L„ì___0_______Jızzz zz, , zı

ˇ 1

_ ı , ' ' .

O mechanickém momsmu jako moderním názoru
 c  světovém. V
(Řeč, kterou při akademii sv.-tomášské v alumnátě brněnském proslovil J. Šilhan.)

O sv. Antonínu poustevníkovi vypravuje legenda, že ho po»
koušívali zlí duchové: jednou V .podobě nestvůr, oheň sršících, jindy
V podobě nečistých zvířat, opět »jindy V podobě pitvornych skřıtkuą
pa když bylo Vše marno, a světec se přes jejich útokymodlil a žalmy
říkal, opiěilí se po něm, říkali žalmy a zpívali, až Se les rozléhal
sterou ozvěnou jejich hlasů. nepřítel, mění jen způsob boje. -9-
A touž povahu má odvěký boj mezi křesťanským a materialistickým
názorem světovým; pozorujme jen poslední období tohoto bojeza
posledních asi padesáte let; i Zde týž nepřítel mění jen Způsob boje,
jméno. Vidíme muže jako Feuerbacha, hčloleschotta, ani svolávají
proti dogmatu sílu hmoty, Straussa, theologa, který povznáší ma-
terialismus na velkolepé náboženství ivšehomíra, a dává tomu jméno
nová Víra. A V Berlíně vystupuje touž dobou „nevědomé“ a hlásá
o sobě: „Já jsem bohem budoucímu náboženství.“ A Z řady myslitelů
materialistických vystupuje jako obr Goliáš s nemalou smělostí
mechanický monismus a napadá nejelementárněj ší základy křesťanství:
zavrhuje dualismus ducha a -hmoty a podává vesmír ,,jednolitý.“

Boj uje se tedy O světový názor. Materialismus či spiritualismus,
materialismus či křesťanství, to jest ta velká otázka.. Není to po
prvé, co se hlásí názor materialistický ke slovu. Dějiny učí, že
Vůbec doby, ve kterých se celí národové nebo jednotlivé třídy sháněli
po statcích hmotných a požitcích smyslných a vyššími statky pohrdali,
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že tyto doby byly také nejurodnější půdou názoru materialistickěho
čili že materialismus „theoretický“ a ,,praktický“ jsou zjevysoučasné.
Důkazem toho jest materialismus starověký, francouzský ci nynější.

. ,Ve starověku byl názor materialistický, který popíral Boha a
nesmrtelnosť duše, nej více rozšířen V době úpadkustarověké vzdělanosti;
Škola Epikurova a ,báseň Lukretìia Cara ,,de rerum natura“ jsou
takto důstojnou signaturou .umírajícího starého věku. e

A Materialisticky jsou svojí podstatou všecky názory, ,které
stotožňují Boha a přírodu, ducha a svět, a tak bytost' specificky
duchovou popírají., Vystupují ve formě rozmanitých haeresí proti
křesťanství od jeho prvního vstupu na svět; i u nich, jako Grnostiků,
Manicheovců rozmanitých haeresí 13.. stol. vidíme, kterak ma-
terialismus theoretický a praktický, materialismus vědy a života
souvlsı. “ V V. . _

V 18. stol.byl tento antagonismus proti křesťanskému názoru
světovému vypěstován v úplnou soustavu. V prvním období jest jeho
vlasti Francie a představitelem tak zvaná šlechta, šlechta majetku
i ducha. Má :ráz ducha francouzského: jest frivolní, povrchní,
salonní. --

. Po revoluci převzali .V úlohu Němci. Otcem německého
materialismu jest Feuerbach, L, němž napsal kompetentní V tomto
vzhledě' soudce Moleschott, že provedl heraklovské dílo: zničil
„anthropomorfistickou fikci“ ve vědě víře a položil ,,lidský“_ základ
myšlení ,a názorům. On sám praví o sobě cynicky, že chtěl učiniti
člověka z theologa anthropologem, Z theofila filanthropem, z  kandidáta
onoho světa študentem tohoto, Z náboženského a politického sluhy
nebeské a zemské monarchie a aristokracie sebevědwomým občanem
této země. O rozšíření materialismu v širším obecenstvu mají nej-
větší zásluhu Moleschott: a Büchnerova kniha „Kraft und Stotf“;
hlavním sloupem hrubého materialismu naší doby jest jenský professor
Haeckel. Ý l  i  , _ "

_ Materialismus 19. stol. má ráz zmateného blouznění, jest
opravdo věj ší a důsledněji revoluční; jest to materialismus demagogicko-
socialistický. Faktum jest, že jeho. otec Feuerbach měl také syny
Engelsa a Marxa. t ø i

Jest pravda, že se proti hrubému materialismu jeví jistá reakce;
že k vymoženostem na př. Vogtovým, že jest myšlenka k mozku
V témž poměru jako žluě k játrám, nebo jistá. tekutina k ledvinám
--. k Vývodům Büchnerovým, který myslí, že potírá spiritualismus,
když deklamuje důrazně, že „postupující poznání lidské vytlačuje
krokza krokem. dětskou víru z jejich posicí, že hrom a blesk a
zatmění odňalo bohům a uvedlo tyto nástroje starých titánů ve
službu člověkovu“ a když jako poslední argument uvádí klassická

ĹĹ
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opravdu slova: ,,So ist's « einmal, erklart es, Wie ihr. Wollt , že
k těmto názorům se ani střízlivější stoupenci strany materialistické
nehlásí, že se jimzdá přece jen přílišno nad lidském duchu tolik
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sebezapření žádati; že se uvedené výroky uvádějí snad namnoze
jako kuriosum, ale myslím přece, že jest mnoho, napsalèli nedávno
jeden list, že sama věda odsoudila materialismus, že moderní Věda
nenímaterialistickou. Ba neodsoudila! Jméno snad i nemá dobrého
zvuku, ale věc odsouzena není; pod jzmenem mechanického monismu
jest materialismus názorem mezi vzdělanci nejrozšířenějším.  

t Nazývá se předně monismem; tento název má býti důkazem
oprávněnosti tohoto názoru. Jednotný výklad, Vůbec jednota jest
podstatnou potřebou ducha. Logika a aesthetika žádají uvedení
rozmanitosti na jednotu, a tomuto požadavku přichází Věda ku podivu
na pomoc. Dřívebývaly rozmanité zjevy přírodní přisuzovány různým
silám, ale věda ukázala, že električnost, magnetičnost, světlo a teplo
jsou jen rozličné formy téže síly, že jest síla jedna a tuže lze
redukovati na mechanický pohyb atomův a každý pokrok ve pří-
rodních vědách znamená zjednodušení přírodních zákonů a umožňuje
jednotnější pojímání všehomíra. - ~ i V

A proto se odsuzuje jménem" monismu všecek. ,,dualismus,“
t. nauka, která principy dva uznává: mimo hmotný ještě duchový.
Stačí jen nazvati protivné mínění dualistickým a má Vrytu na sobě
pečeť nevědeckosti, ne-li směšnosti. Dualismus jest a proto i nevědecké
trhati Veškerenstvo na svět až nadsvětového, transcendentního tvůrce,
nevědecké jest trhati člověka na tělo a na duši, rozeznávati svět
hmotný “a duchový, hmotu a život; pohyb hmoty působí všecky
zjevy organické i neorganické; všecky je lze uvésti na mechaniku
atomů. Monismus jest monismem nıechanickým. V i

ii I tento název má .mluviti pro výtečnost názoru. Ze Všech
věd jest mathematikaínejspolehlivější, nejjistější, má slovo rozhodné;
as mechanika jest právě mathematické pojednávání pohybu; a pak
jednota a názornost' mechanického výkladu. V astronomii dosažen
ideál jednotné, názorné, na pouhé mechanice založené vědy, a proto
ji Laplace nazývá prostě ,,l\/Iécanique céleste.“ Jest toho mínění a
Dubois Reymond mu dal poetický výraz, že by dostatečná intelligence
dovedla vyjádřiti běh světa' mathematickou formulí a z daného po-
stavení atomů vypočítati Stav všehoıníra. „Můžeme si mysliti tak
podrobnou známost O přírodě, že by bylo možná: vyjádřit-i všecky
její zjevy mathematìckým vzorcem, ze kterého by se mohlo V daném
případě stanoviti místo, pohyb, rychlost každého atomu ve všemmíru.
Právě tak, jako předpovídá astronom, kdy se jistá hvězda přijde
z nekonečného p prostoru _ukázat našim zrakům, s touž jistotou by
bylo možno čísti V oné' mathematické rovnici, kdy zaujme řecký
kříž opět svoje místo na kopuli sv. Sofie anebo kdy spálí Anglie
poslední kousek svého uhlí,“ tak zní jeho smělá slova. - V J

i A když materialismus takto uvedl vše na atomy a jejich pobyb,
nestará se příliš o to, kde se atomy vzaly, ani o původ pohybu.
Věda podává důkaz, že hmota nově nevzniká, existující že nezanikár,
a zákon o zachování i energie, základ nové přírodovědy, učí, že
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nezaniká ani nevzniká nová síla. Ve světě jest tedy konstantní
quantum hmoty a pohybu a žádná. cizí síla -- na př. Bůh, svoboda
lidská -~ nemůže tohoto začarovaného kruhu překročiti; táž základní
síla ăš jeví ov rozmanitýep) . ppdobăıch, jako boájetčný Proteäs. I „Ke
přıro nemuzeme .mc prı raı o ni nıc u raı a o je me, co
V prozkoumání fysıkálnich praifd provésti můžeme, jest: rozložiti
složky neměnícího se celku. Zákon zachování sil vylučuje přísně
obojí: stvoření i zničení. . . . . Proud síly je věčně týž, plyne jako
hudba všemi věky - a všechna energie pozemská, hra rozmanitých
úkazův i projevy života -- Ý jsou jen modulacemi jeho rhythmuíí,
praví Tyndall básnickým slohem. Tedy jest hmota nestvořena, nutna,
nekonečná.  . j  i

A na tomto, „analysí skutečnosti“ získaném základě se sestavuje
svět podle mechanických zákonův ustavičným vývojem ze stavu
ınéně dokonalého k dokonalejším. V J `

Názor světový, tak jak jej materíalismus hlásá, obsahuje tyto
hlavní zásady. V ~

Hmota jest věčna a nekonečná.  A _
Byla bud' od věčnosti V pohybu, aneb ho nabyla náhodou. V

h b Svłet atvšechen pořádek V něm vznikl pouhým mechanickým po-
y em mo y. V i Ý t ř

híechanickým pohybem vznikly z" látky neústrojné první
organismy. Ý Ý  V

Tyto první organismy se Vyvíjely na základě mechanických
sil a vytvořily ze sebe všechny druhy říše rostlinné a živočišné.

Nejvyšším tvarem vývoje živočišného jest člověk. . j
Neskládá seze dvou podstatněirůzných částí: z těla a duše,

nýbrž jest jen tělesem, právě jako každý jiný živočich, s tím toliko
rozdílem, že jeho :ústrojí jest mezi všemi živočichy nejdokonalejší.

. Člověk žije život jen tělesný, jenž právě jako u všech ,ostatních
zvířat záleží V součinu mechanických sil atomových. .

Ulověk nemá svobody, nýbrž jest ke všem .činnostem svým
právě jako každá přírodní bytost deterıninován. V  

Ve světě vládne jen fysický řád. na hmotě a jejím mechanickém
pohybu založený. 4 V _ V V

V Ve světě není ani mravního, ani právního řádu. Jako člověk
ze hmoty vžnikl, tak se ve hmotu hned rozpadne; to jest jeho
posledním cílem. u J i

_ Proto jest nynější společenský řád, který se aspoň ve své
podstatě opírá o řád mravní, odstraniti a nový dle principů ma-
terialistických založiti. . . Ý

A tento názor se nazývá vědeckým! Myslím, že není většího
zneužívání slova, než toto pojmenování. Názor není vědeckým;
jest apriorní nedokázanou spekulací,  která proto, že lze mnohé zjevy
fysického života vysvětliti z. mechanického pohybu hmoty, tvrdí, že
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stačí hmota a jejípohyb také vysvětlení metafysických záhad
o původu a vniterné povaze světa. ' i Ý V

Uznává křesťanská filosofie, že jest stanovisko materialistické
oprávněno -- ve přírodní vědě. Pokud by přírodní vědaľpřestávala
na tom, uváděti zjevy na pohyb a hmotu, zkrátka, pokud zůstává
přírodní vědou, jest nejvyšší kněžkou ve svém chrámu a nezasvěcenec
nemá práva mluviti do jejího zkoumání. Křesťanská filosofie uznává
mechanický pohybve všech činostech světových bytostí; Secchi se
podjal nikterak snadné úlohy provésti mechanický výklad ve všech
oborech přírodních zjevů, a nikdo se ani neozval. Chyba jest tehdy,
opouští-li materialismus pole empirické, přestává-li býti vědou a pře-
chází ve Ýfilosoískou spekulací. J .

.  Z toho, že jest V přírodním životě všude mechanický pohyb,
neplyne ještě, že by tento život byl výplodem jen mechanického
pohybu, že by byl vznikl jen působením mechanických zákonů.
Vidím-li V činnosti parnístroj, jest nade vši pochybnost? jisto, že tu
jsou mechanické zákony V úplné platnosti; ale proto se nebude
nikdo domnívati, že by byl stroj povstal pouhou součinnosti me-
chanických zákonů, jimž podléhá železo a pára! .  V

A právě. tak laciným, ale také tak slabým. důvodem jest,
dovolává-li se materialismus jednotnosti svého názoru jako přednosti.
Ovšenı jednota jest. přirozeným požadavkem ducha, ale výšejnež
požadavek jednoty jest požadavek pravdy; jednota jest žádoucna,
ale pravda jest nutna; lepší jest soubor poznatků nespořádaných,
než .nejkrásnější soustava Smyšlenek. ;

 Jest zajímavo dále pozorovati, jakých hrozných logických hříchů
se .nıaterialismus dopouští. O . .

V Hlavním jeho hříchem a největším, jehož se kdy myslící rozum
dopustil, jest jeho výlučně stanovisko. Proti Všem rozumným důvodům
se definuje a priori, že reální byt přísluší jen hmotné přírodě, pokud
jest přístupna smyslovému poznání a zavrhuje se chladným srdcem
transcendence jako poblouzení ducha. Poblouzenírn ducha jest uznávati
Boha, nesmyslem věřiti ve stvoření; poblouzením domnívati se, j_ako,Vby
měl člověk duši, jako by byl podroben nezměnitelnému řádu mravnímu.
Není takového řádu, který by byl povýšen nad jeho libovůli a
určoval jeho poměr k Tvůrci, jemu samému, bližnímu; řád právní
jest výsledkem součinnosti týchž fysických sil, které působí V Ostatní
přírodě. V Ý

Touto negativní činností není ovšem úkol materialismu u konce.
Duch lidský má vrozený. pud, zkoumati poslední příčiny věcí;
ptáti se: odkud, čím, k čemu věci jsou. A tudíž se musí ınaterialismus,
má-li dostáti své úloze. jako výlučný světový názor, chopiti i těchto
otázek. Ale kterak se jich. chopí? , '  í

. Ý Tyto otázky se svojí povahou] vymykají z oboru empirie
jsouce transcendentní, dají, se řešiti jen i filosofskou spekulací... Ale
Inaterialismus jest spekulace Vhorribile. dictu.. V Pomáhá si -- slovy.

C

__"ˇ _______ˇ*~ˇ- - -V . ,.z_„...-._ _.._... _.. ..._._~...._.-._..___.__...__ ._ .............. _ , nn... ._

'Ä

Š,

í`».

Ě
Š

Ě
ší,.z„„
3!Š.
za-_

572'-*

5

-fl-ť”.*~ż':ťg*'ø-‹‹ą‹‹›w.-:‹.:~=vffl:-r:

úz.5;
n:

lš
.;.

êz-

s

J

Ť;›„
jřť
v.-„

„z

.šżg

51



__. 39 __

Prohlašuje 'otázky zaľ*`přírodoVědecké,”' které ...prýýlze jenfmethodtou
a principy přírodovědeckými řešiti. Ale poněvadž věda“Vpřese .Vše
ujišťování Vodpovědijrna něÝnedává',*uchyluje se "přece jen"-- ke
spVe`kulaci,› 'sestavuje fíhypothese a Vívydává přes očividnou jejich
absurdnosť z.aÍ»Vym'oženosVť vědy. V V " Ý V t Ý L 5

. „Na doklad toho. pozorujme Ý dvě hypothese, d”vě,ˇaby”chŤtakV řekl,
základní dogrnata Inaterialistickáfz" 'že hmota jest Věčna že zjevy
dušeVÝníhlo.,život,a li*dÝského› povstávají pohybem mozkové hmoty.

. V_Jaký .důkaz má. materialisinus pro tvrzení prvé.?iUvedl. jsem
-“vV”V3"I . _"0 ” I J " ıVr r“V vľf vr 'i 0r'V`jiz Ývyrok Tyndalluv: ,,ZÝakÝon ,,zachovani-s1ly_ Vylucuje prısně obojız
igstvořeníl i_ zničení.“ Jaká V tom logika? VDokazuje-li empirický
zákon,`Ý;že .V existující přírodě nevznikájani nezaniká hmota ani síla,
jest tími jen dokázáno, žejest stvoření a zničení vyloučeno jen
V VeÝÝXi.stující přírodě, že jestnemožno silamipřirozenými; ale
více nic ls „ V . ~ ,  _ . Í .

Ý Ý VA jaký ,důkaz má pro tvrzení ,druhé?Ýz . Současnost' duševních
zjevů s pohybem mozkové hmoty. A„logika,tohoto soudu nenío nic
horší, aletaké o nic lepší než vpřípadě prvém.. . . . Í , _ j

Jsou-li dva zjevy souěasny, jest bud 1. jedenVúčin.em druhého,
nebVo“_jest 2;;p.odmínVěn, nebo jest možno“3., Vže mezi-:nimi není
souvislosti a shoda jestnahodila. Materialismus se beze všelıe
rfozhoduje1.pr.o případ první, tedy zcela nelogicky, poněvadž jsou
ještě dvě jiné možnosti aiımımo to dokazují .smyslové pocity, že
jejich siiıbjejtkteni jest nezbytně princip jednotný, a činnost'[vůleťdoêfl
kazuje přese .Vše opačné-tvrzení, -že Vsulojektem: jest pVrincip/na
hmotě nezávislý, svobodný! V V - .V V `
 Materialismus těší své stoupence, co jest posud V soustavě
nepochopitelno, že příští věda objasní;` Těšme se!

Proti tomuto názoru stojí příkře spiritualistický názor křesťanský,
který praví: V z . . ' Ý

Odipvěčnosti existuje Bůh,jbytosť osobní, nekonečně dokojnalá,
.všem,ouÝdÝrát a všemocnál. J í V j V V V V

Stýořilsvět V čase z ničeho podle Vodvěčných aVV uvedl ho
silami jemu Vštípenými .do"V'pořádku, vněmžého nyní“ nalézáme.

Ý Stvo`Vřil”tělo člověka z zhlíny zeměia ˇVdechl muduši. V  . V
Duše, jsouc obrazem božím,““jest `bytost'duchová, nesmrtelnê'ı.,

obdařená rozumem a svobodnouvůlí. 'V i  V V
Smrti zaniká jen?tělo,VV ale Vdušeižije život “ posmrtný, V němž

se dostává odměny za zásluhy, trestu za hříchy. _, Ý_ .
Bůh tak miloval člověka/žre ho povznesl kcíli Vnadpřirozenému,

a nad padlým člověkem “VseV smiloval. V V O f V- V
Kristus seStoupil.ísVnebe, VVykou'p,ilVÝÝlidstvo zporoby hříchu

a založil „království boží“ nadvou Velkých Vpřikázáních: „Milovati
budeš Boha nade Všecko,"milovati`budeš=Ťbli;žního'jaikoˇsebe.“

Tento zákon jest na věky nezměnitelnounormou“ pro veškerou
›>híuS8I1m.‹< _ I 7
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život lidský: soukromý i veřejný. Čím věrněji se lidstvo tímto
zákonem řídí, tím jest šťastnější. ` V

Mezi ,obojím .názorem jsou protivy nesrovnatelně; smír jest
nemožný, Vznikl tedy přirozeně boj, kterýrozděluje Všechno lidstvo
čím dál tím více ve dva tábory. Tento boj jest rozdílný ode všech
dřívějších podobných zápasů. V  

Ý .Dříve býval protivný názor omezen na jisté území, jistou třídu.
Zásluhou moderních Vymožeností, rychlé dopravy a výměny myšlének
tiskem, ve spolcích tomu tak není.. Názor materialistický má své
íilosofy a učence, ale má též své básníky a romanopisce, populární
řečníky a novináře po celém světě. Filosof materialista dospívá
ksoudu, že myšlénka Boha jest, poblouzením ducha; a demagog volá.
tímž duchem : „Zádáme na poli, jemuž se říkalo theologické, atheismus“,
a lid odpovíd jedním slovem: „Ani Boha, ani pána.“ Ba slyšeli
jsme i „muže činu,“ jenž se hájil před soudem takto: „Pokládáim
za dobré vysvětliti, že skutek byl jen logickým důsledkem mé
filosofie a důsledkem názorů, které mají myslitelé: Büchner, Darwin,
Letourneau.“ A V tom jest nebezpečí, že lid oloupený ovíru V život
posmrtný, chápe se těchto odpadků, se stolu vědy sobě hozených,
a nepřestávaje na filosofování, snaží, se je provésti.

n A tento boj rozhodne o tom, podrží-li křesťanští národové svoji
osvětu na .základě křestanském, či Vzdají-li se křesťanství a S ním
i své vzdělanosti. Jako tlupy barbarův uvedly v porobu tělesnou i
duševní křesťanské národy, kteří V prvýchstoletích Vynikali životem
křesťanským i. vzdělanosti, aobrátil úrodné nivy V poušť, tak učiní
materialismus národům nynějším, podaří-li se mu je odtrhnouti od
živého pramene Kristovy pravdy a lásky. Ý `

ga

_ A _ ___ _ 'ì__.Ö_...._..JV4 I 1

z OÝ Vzhuru ! . V V j
J ' Et eduxit eos e tenebrìs. (PS. 106. 14.)

‹"L'\,~

, t sypte na cestu a vonná. palte světla, V  V  
Ě pfì, . zpěv V ústa Vítězný, a V ruce palmy;

pézvâg, kříž Kristův V před! Noc, nás jež dlouho, dlouho hnětlaì,
ted' končíse. O pějte Bohu žalmy! Ý Ý  

Ě; Z Dnes s caesarem i pohan čelo Ý
 (9, . a úctu vzdává Kristu V Jeho
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ÝTak biskup. Věřícím se slzy V oku chvěly,
a k zemi skloněni, ji Ýlíbaj' svatou, Ý

~ hroby, sarkofagy S Vmuěedníků těly,
Ý ÝV jež útrap číši VVpiliVVVrchoVatou, Ý

 aphroby otců, .príbuznýclı a bratrí, Ý
_ jež v nebi teď, a odtud na ně patří.
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Již Vzhůru kráčí. Dřív co tajné bylo, sk
co hrobkou, Vsvatyní .a božím domem, Ý:

ted' opustí .. . . Tma roste, šum se zvolnatiší .
„tu V podzemí, Však Venku zní to hromcm,

. jak V slastném rozechvění, z duše celé `
„Při východu“, lid zpívá, „"Israele“V. J

"'$K4. Cl2<V xıbvüw

.A jásá Řím, již celý Vyznávaje Krista,
a k nebi vstupuje ted' Víra stkvělá,

jak mučedníků krev, jíž Veškerá tu místa
V jspu zkropena, dřív vznášela se Vřelá,

a s Rímem křesťanský svět pěje díky -VV  
f Tak z katakomb jde Oírkev --V V basiliky. A V

V V J V J Aut. Thein.
v`______o____.J `

Kníže-arcibìskupský seminář V O1omouci.1)
Ý   (J. V.) V í

V Dlouho před tím, než zařízena při biskupském sídle V Olomouci
Vysoká škola, byly již V-naší zemi Vzdělávací ústavy.  Kláštery,
které zakládány na Moravěflod polovice 11. století, pečovaly nejen
o obdělávání půdy, nýbrž i o vzdělání mládeže. Ku vzdělání kněžstva
na Moravě zřízeny byly školy při hlavních chrámech V Olomouci
a V Brně; Prvým biskupským ústavem byla škola u sv. Petra, neboť
hned po obnovení moravského biskupství vV!OlomVouciir. 1064. činí
se V dějinách chrámu oloınouckého zmínka aolomouckém scholastiku
Hagenovi. Když pak za biskupa Jindřicha II. Zdíka (1126--1jl:".')0)i
připojena dómská V škola od sv. J Petra ku nynčjšímu chrámu
sv. Václava (1131) a při něm založena nová kapitola, jest mezi
dómským kněìžstvem scholastikus jako správce dómské školy, mimo
to učitel a žactvo. 2) V V  J V  
i Biskup Bruno z Schaumburg-Holsteinu (1245-V-1281) nově izorga-
nisoval dómskou školu definitivně potvrdiv scholistika a Ýodlšázal
závětíľz r. 1267. přisluhujícím scholarům při mši sv., sloužené naden
svého úmrtí každoročně hřívnu stříbra. V Ý V Ý Ý

'ÝÝ”,Biskup Jan V., Haly zvaný, rozmnožil dle zprávy ddto.
Olomucz VII. Ý Oal. Martii 1306. příjmy scholastika Výtěžkem ze
_ V

. 1) Prameny: Z díla Dr. Hermann Zschokke: „Die theologìschen Studien
und Ainstalten . .`.`“' zvláště pojednání od vdp. Dra. J. Kaclıníka. -- Dr. M. E.
Sturm: Fiírsterzbischöflì'ches Seminarìum in Olınütz M41. Ý-I. Christian d”Elvert:
Geschichte der Studien-, Scbul-V und Erziehungs-Anstalten in Mähren und Oesterr.V-V
Schlesien. Sectionsschriften X. Moıˇavia: Zeitschrift, Jahrg. 1840 und 1841. V-VV-V
Dr. Řehoř Volný: „Kirchliche Topografie von Máhren.“ Bd.`I.

Dudík, dějiny Moravy III. 61;' ` V ' V ._
Ý  7*
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statku šlapanického a ustanovil na vždy, aby biskup scholastikem
jmenoval jen člena olomoucké kapitoly. Povinnosti tohoto bylo
udržovati školní budovu v pořádku, zaopatřovati žáky a nad nimi
bdíti, jakož i uhrazovati všechny . výlohy dómské školy. Markrabě
Karel osvobodil r. 13.35. magistra scholae všech zemských poplatků
a papež.AleXandr VI. povýšil olomouckou školu bullou dto. Romae
VII. Cal. Sept. 1492. do čtvrté třídy dle hodnosti. B1452. potvrdil
král Ladislav olomoucké* kapitole privilej, že žádné 1 jiné školy
v Olomouci býti nesmí. Skola však zanikla začátkem století 16.

ř Teprve biskup Markus .~Kìuen (1553-1565).;pomýŠlel na její
znovuzřízení. .Daroval 500 kop grošůi „na vyzdvyženj novy školy,
kteruž sme S nemalyrn nakladem postaviti daly na tumie V Olomuci,

se myfstři a gynijspravcove a víčytelove k vezenyçja czyczeny
dijtek, ao ginych osob ke czty ai chvale Božy vychovavati mohli. 1)
Vyučovali v ní 4 učitelé: ludimagister, baccalaureus, locatus a auditor,
k jichž zaopatření určena 'jistina 300021. 0 ~ s 1

Skola tato však nevyhovovala požadavkům koncilu trident-
ského, pročež pomýšlela kapitola dómskâ na zřízení kněžského semi-
nařei dle přání koncilia a při volbě nového biskupa určeno bylo, že
zvolený biskup založiti má. ústav přiměřený. Zvolen Vilém Prusinovský
z.„Víčl‹ova, jenž Zaujal sídlo biskupské od r. 1565--1572. 1 .

.V . tehdejší doběbyl velký nedostatek kněžstva, nad čím biskup
ˇ stěžuje slovy: „O hodne knězý na sve vlastný -statky a Fary

nemalu starost a pečý mame a gychidostavati nemužeme.“ 2) .Zvykem
bylo. udíleti fary často na jeden rok, neb od sv. Jiřího do sv. Va.c.lava
téhož roku dle vůle patronsovy neb farníků, čímž vznikaly velké
nepořádky. rozmnož.il počet kněžstva Založil učcný tento biskup
kn.ěžský_seminář. Dvě léta po svém zvolení na biskupskou stolici
v((Í)lomouci uchýlil se biskup Vilém s prosbouk cisa.ři.l\/Iaximilianovi II.,
by směl povolati do Olomouce Tovaryšstvo “Ježíše.vO,_což jemu dne
2i5.j.října r.1567. povoleno a již r.1570. odevzdal seminář s universitou
a. .šlecbtickýmvzdělávacím ustavení Jesuitům. Všechny ústavy umístěny
v budově bývalého kláštera františkánského (v nynější. kasárně
jesuitské`)j a zvány prostě konviktenı. Jesuitské koleji určen příjem
2000 . zl. yze statku vyškovského.„Všechjny nadace .potvrzeny byly
pap“ežem“Rehořem XIII. dne ledna 1572 a císařem Rudolfem II.
22. března 1581.  i j L

.Ku zmíněnýnıyústavům přidružen Zde r. 1579. p.apežský.=senıinař,
jejž založil papež Rehoř XIII. pro alumny. Z. Norvéžska, Švédska,
Dánska, Prùska, Estonska, Livonska, Ruska a Uher. Alumnove
navratili se podokončených theologických studiích do své vlasti, by
hajili 'učení katolického proti učení protestantskému. Koncem__,r. 1579..
bylo v semináři 10 Svédůj 3 Rusové,„2 Porýňanéz a '6 Madíarů.

. ' . , ›_ v' _.

' 1) dto. v Kroměř. d. proměn. Kı`ySta.IÍana . . . f 1 I »ˇ '
2) Koresp. X. dto. na Vkvald d. promien Krista.
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3-  7 Biskup Stanislav Pavlovský. (1579--1598) ,,cujus iepisicopatlls
in eXu~lceı`ata temporaincidit“ ačkoliv jakž dí: „in calamitoso st_atu
(ipse) religioque catholica in hoc 'Marchionatu in tantal ,haeresuın
varietate summaque Catholicorum' penuria constitutus“ 1) věnoval přece
všemožnou" péči ústavům. R. 1579. koupil od města Ulomoucce dva
domy přiléhající ke koleji jesuitské pro seminář, podporoval chovance
peněžitými prostředky a mnohé vydržoval na vlastní útraty. Nástupce
jeho, kardinál Fr. hrabě Ditrichstein (1599--1636), rozmnožil základní
fond seminářel000 rýnskými tolary ku vydržování 16 alumnů,
a daroval později témuž účelu ještě6000 er. tol. . 7 j

Krásné toto dílo korunoval císař Ferdinand II.“(1624.) darovav
ústavům panstvíNovojičínsk:é na iMoravě, Z jehož" ročních příjmů
vydržováni a vestudiu podporováni měšťanští jakož i šlechtičtí jinoši
k službě Boží a státu. Dle této nadace obdržel“ ústav název ,,c. k.
Ferdinandův konvikt.“ ,,Císařští“i alumnové byli oddělení od ostatních
a obdrželi od papeže Urbana VIII. privilej,že mohli býti vysvěceni
i mimo obvyklou dobu od kteréhokoliv biskupa. 7 f

  Dva olomoučtí proboštové, Martin z G-reifenthalu a Jan Z Gobaru,
odkázali chovancům kněžským v konviktě jdohromady 22.000 zl.,

něž koupen později statek Rymnice u Holešova. 7 A
Arcivévoda Leopold Vilém, knížebiskup olomoucký, (1637-6--166.2),

rozmnožil počet alumnů O 6 takf, že přijato r. 1667. do nově vy-
stavěného k-onviktu 80 klerikův a mnoho šlechtických kleriků kteří./ 7

se dělili na biskupské, šlechtické, císařské apapežské, tvoříce družstvo
s vlastním chrámem. Roku 1758. měl konvikt jmění 45.979 zl.,
roční příjmy obnášely 15.326 zl. s ,

Leopold Bedřich, hraběz Egkhu, jenž dvě léta byl biskupem,
umínil sí zříditi „domum presbyterorum,“ v němž by se ,chovanci
učili církevním obřadům a nabyli náležité mravní výchovy. Slechetný
muž ten tuše blízkou ,smrt ustanovil seminář universálním svým
dědicem a generálního vikáře Max. Hamiltonavykonavatelem poslední
vůle.” Po odečtení různýchcpjvýloh a mnohých dobročinných odkazů
zůstalo z pozůstalosti 46188921,, k založení semináře 54.606 zl.,
které do roku 1777. vzrostly na 92.717 Zl. je

7 Císařovna Marie Teresie čnařídila, aby zřízen byl samostatný
kněžský seminář oddělený od konviktu šlechtického. 2) Určila k tomu:
Z nadace Egkhovy 80ti tisíců zl., Z jichž úroků per 3200 zl. lze za-
opatřiti 16, chovanců ;~ Z ročního důchodu statku vyškovského 758 zl.
20 kr. vydržováno 6 alumnů, z nadace císaře Ferdinanda obnášející
5000 zl. pětadvacet chovanců, výtěžek z panství rymnického
ročních 4000 zl. a ze dvora hejčínského 438 zl. určen kvydržování
22 chovanců, panství však jnovojičínského dostalo se c. k. terezianské
akademii ve Vídni. 1 ` _ 9 9 9 ~ I

J _ 7 Í. _

pl) Koresp. XVI. f. 14. . . . . Volný I. 78.
2) .Dvorní dekrét ze dne 10. listop. 17754
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Tímže dekretem zvýšen počet chovanců Z 69 na 80 a k témuž
účelu určena z fondu po Jesuitech roční suma 3000 zl. tak, že
zbývajících 800 zl.. zároveňs 12.000 ,ušetřenými z nadace Egkhovy

âepoužití ku vnitřní úpravě semináře a na příště ku vydržování
pře stavených. _ p . Ă .

 Do semináře přijati jen kandidáti, kteří odbyli rok theologického
studia; za tříletého pobytu v něm pokračovali ve studiích na olomoucké
universitě. .K vůli mnohým šlechticům vyučováno též frančině. Pro
každéhoalumna určeno vydání na 200 zl.

Nařízením ze -dne 8. března 1776 odevzdán byl j semináři
chrám Panny Marie Sněžné i s ročním příjmem 1600 zl.,.z kteréž
sumy též se vyplácelo služné představeným. Prvému představenéınu
dáno 500,zl., druhému 400 zl., spirituálovi a praefektovi po 350 zl.

Roku 1778. přeložen seminář pro ,pruskou válku do Brna,
kdež rozmnožen byl fond nadací Hamiltonovou 4000 zlatými. Z tohoto
fondu zakoupeno k návrhu tehdejšího“ superiora Semináře Karla
Kašpara za 2000 zl. knih pro domácí knihovnu (1-779.).

Počátkem r. 1783.“ navrátila se universita se seminářem do
Olomouce a seminář umístěn byl zatím v zrušeném klášteře Klarisek.

Poněvadž universitní budova proměněna v kasárnu, seminář ve
vojenskou nemocnici, upravilo se lyceum ze zrušeného kláštera
Kartuziánův. Poněvadž však klášter pojati mohl jen theologickou,
právnickou a medicinskou fakultu, určil císař Josef II. za své pří-
toınnosti v Olomouci seminární jesuitskou budovu pro všechny fakulty
a V klášterním chrámu Klarisek umístiti dal knihovnu.

\ .

_ Dekrétem ze 30. března 1783 zrušena biskupská ,semeniště
a pro Moravu a Slezsko zřízen byl seminář generální. Veškeré příjmy
a nadace kněžského semináře vydány byly správě státní. Ač určil
císař původně klášter Klarisek pro generální seminář, přece nařídil
upraviti k účelu tomu“ budovu Praemonstrátů hradiských. 1) Klášter
upraven nákladem 25.793 zl. 01 kr. a počet chovancův určen na 163.
Roku 1785. dne 21. září otevřen g'enerál'ní seminář. hradiský, na
jehož budově stkvěl se nápis: Instructioni Oleri Religionis firmamento
vovit Josephus II.  MDOOLXXXV. Rozkazem císařskýın zařízeno
pětileté theologické  studium jako na universitách a rok určen pobytu
v semináři. Avšak správa semináře gener. nebyla právě nejlepší, neb
r. 1787. vyslán byl dvorní rada Zippe, by vyšetřil různé stížnosti;
i shledal kázeň zvláště studijní ochablou, přesvědčilse, že v knihovně
není potřebných knih a vůbec že zaopatřeni a strava je chatrná.
Oísař nařídil po té odstraniti všechny nedostatky a ustanovil, aby
oni kandidáti stavu duchovního, kteří stěží mohou studovati na své
útraty, bezplatně byli zaopatřeni až do konce studií; rovněž zakoupil
náboženský fond z rozkazu císařova hudební nástroje pro hudební
vzdělání kandidátů v bohosloví. Na místo rektora Peri-nga ustanoven

1) Lìstem ze dne 8. září 1784, 6 7
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byl bývalý vicerektor štyrsko-hradeckého semináře Petr Basulko,
s ročním služným 1200 zl. Po něm stal se ředitelem Josef Dobrovský,
který v úřadě svém byl tak horlivý, že biskup brněnský ho žádal,
aby slabších chovanců příliš ,prací nepřetěžoval.  Nejvýtečnější žáky
sám vyučoval, přednášeje jim též příběhy z dějin vlasteneckých.

Po zařízení generálního semináře dáno kněžskému semináři
75.000 zl. z ereınitního fondu a bývalý klášter dominikánský. 1), Než
generální semináře zrušeny byly 4. července 1790 a řízení kněžských
vzdělávacích ústavů svěřeno opět biskupům, jimž i seminární jmění
vráceno, avšak S těmi změnami v Olomouci, že 1600 zl. fondu chrámu
P. Marie Sněžné kleslo na 1300 zl. a Z Rymnice koupeny Marií
Barborou. hraběnkou z Erdödi, paní na Holešově, za 7 7.000”zl.
a hejčínský dvůr týmž časem dán v dědičný nájem za ročních
820pzl. Pro Olomouc. převzal nadace Splnomocněný zástupce kn.
arcib. JUDr. Fr.Stiepan. Jmění v hotovosti bylo 5714 zl. 48 kr.
a dlužních úpisech 148.407 zl. 30 kr. Klášter hradiský měl secpro-
najati nebo prodati. V A 7

Pro biskupský seminář. zvolen "bývalý klášter u fary sv. Michala, 2)
který opustili Dominikáni r. 1784. přesídlivše do prázdného bernar-1
dinského kláštera. ˇ 9 ` ' s

Když byl generální seminář rušen, dlelo v něm jen 21 alumnů.
R. 1793. bylo V Olomouckém kněžském' semináři 60 stipendií
z náboženské matice. Mimo tato stipendia bylo založeno 135 stipendií
Z fondu Sarkandrova, u fary sv. Michala, po 100 zl. ročně (5 pro
brněnské, 8 pro olomoucké alumny). O 11 let později rozmohla_se
stipendia na 183 po 100 zl. z náboženské matice, kterýž počet
zmenšen ar. 1805. na 156 Za příčinou známého finančního patentu.
Z těchto posledníchstipendistů vydržováni 'byli 103 náboženským
fondem, 44 fondem seminárním, 8 Sarkandrovým a jeden stipendiem
soukromým. Když počátkem r. 1808. zřídil brněnský biskup vlastní
seminář, odevzdáno jemu ze základního . jmění 90.607 zl. 30 kr. a ze
Sarkandrova fondu 11.130 zl. 30 kr., měl tedy olomoucký Seminář
roku následujícího základního jmění 109.684 zl. 3/4 kr. as ročních
příjmů S alumnatikem15.388 zl. 4.2 kr.  

3 Budova semináře u sv. Michala zakusila během časů rozmanitých
osudů. Spojena jest s chrámem, Q němž činí se zmínka již r. 1136.
O 100 let později dovolil papež Rehoř IX. v chrámu tomto kázati
Dominikánům, kteří brzy na to jali se zde pomocí krále Václava I.
stavěti klášter. Roku 1393. a 1404. navštíven klášter požárem,
avšak brzy stědrými příspěvky znova vystavěn. Ježto však byl příliš
těsným, nutno bylo jej zvětšiti, cožse stalo r. 1473. Do roku 1483.
stavba byla provedena, O čemž svědčí asi' letopočet na zazděném
kamenu při chrámovém portálu v pravo. , 1

1) Dekrét ze dne 14. března 1785.
2) Dekrét ze dne 21. března' 71806. "
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Í Za vzpoury české donuceni byli Dom_inikáni› prohlásizti Bedřicha
falckého vr chrámě králem, „načež byli s Františkány ,a jinými duchov-
nímizajati, po 20 dnech sice propuštění, avšak přísně.střeženi.żDn«.e
24. června [r. 1620. vypuzeni bylibratří z kláštera, pv němž zvláště
knihovnaˇhanebně zpustošena. 1) V .30leté. válce stihal je tentýž;
osud ,odi Svédů, kteří použili íkjláštera za sokladiště. -listopadu
r. 1698. .dlel v klášteře po 14 dní Jakub, nejstarší syn zemřelého
krále polského, Jana Soběského,.ž. doufaje, .že zvolen .żbude “ králem
polským; když však zvěděl o volbě Bedřicha Augusta ...saského,
odejels družinou Z Olomouce. R. 1z706_.„stavěn nový chrám, avšak
ještě nedokončen stal se r. 1709. spolu s klášterem obětí plamenů.
Ve francouzských válkách r. 1805. a 1806.použito budovy za vojenskou
nemocnici a vyletech 1809. a 1810. proměněna v kasárn-u. 2

s Poněvadž' zrušením klášterů. za císaře Josefa II. odňato bylo
na Moravě 23 beneficií a proměněno .ve farnosti a_ místo dřívějšízch
misií zařízeno 158 duchovních správ a potřebným kně,žstvem opatřeno,
jevila se v arcidiecési potřeba 193 kněží. Dle úmrtních zpráv bylo
potřebíročně ,asi 30 kněží, pročež přijati nutno bylo 120-v-125
chovanců. Avšaknedostatek místa a ztenčené dotace nedovolovaly
přijati všech rchovanců dobudovy seminární, a proto podělenabyla
velká část stipendiemi a bydlela vměstských bytech. Pomýšlelo se
tedy na to, jak by bylo lze ústav rozšířiti. Již kardinál arcivévoda
Rudolf Jan (1819--1831) vyjednával O věcité na vyšších místech;
až teprve Ferdinand Maria, hrabě Ohotek (1831-1836) vyzval
stavitele Arche, by budovu u sv. Michala příhodněrozšířil aupravil;
Mnoho plánů bylo navrženo a zvolený. předložen vyšším úřadům
a schválen. Dříve .však než velkolepý záměr provésti se mohl, povolán
kníže-.arcibiskup na věčnosti' 6 j 0 1 6

, Jeho důstojný. nástupce kardinál Maxmilián Josef, svob. pán
ze Sommerau Beeckh (1836--1853) porozuměl úp'lně důležitosti
pospolitého života a výchovy čekatelů stavu duchovního, a proto jal
se ihned. po svém nastolení stavbu podporovati, značnýmii obnosy
peněžitými. Po čas stavby semináře pronajal bývalou nemocnici
u Ducha Sv. (nynější trestnici) a opatřil alumny představenstvem,
praefekty a služebnictvem. Zároveň postaráno- o světlo, otop a 18
chudých chovanců dostávalo od té doby zaopatřeni v kníže-arci
biskupské residenci. Mezi tím dokončená stavba semináře stala se
první Z architektonických ozdob města. Roku 1841. voleno vyobrazení
budovy na novoročních přáních. V 'Stranu průčelní zdobí toskánský
prostyl s 12 sloupy. Ve vlysu psáno zlatými literami:  1

EE des Olero Pie Instituendo Sacratas Aere proprio Ampliari
Et Exornari Fecit-Maxmilianus Josephus Princ. Archiepisc. Anno
MDOOOXL. -- Nad prostylem jest rodinný znak knížete arcibiskupa,
svob. pána ze Sommerau Beeckh. Přestavení .a úprava semináře

Á) Dudík: Mähr. Geschichtsquellen I. .j 3-27,í,_flg. ~ V . “
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patří k nejobtížnějšinı-.Í;z_z pracím- -ve stav‹itels.tvzí,.1i Většina “ŠZđzÍf` byla
stržena. tak, ęgže mimo hlavní klenutou „chodbu_upotřeb.eno jen
hlavních ”°zdíĹíiŤStávitel Árche 'inenován za zá.sílúžnou.Qtu.to .I`ácikniže~
arcibiskupským stavitelem, následkem čehožsvěřovány inutìznameniê
lıejsi st8.V»by. . . V 1 s

Z “inístností,` jež rbylýľf r. 1841. =seminářiflurče~ny,^ na prvém
místě zasluhuje zmínky* kapileíˇseminární, oddělená od chrámu
Michala, zasvěcená, sv. Alexiu :, byla zbudována a nadána kol r.' 1380.
Václavem z Doloplaiz ke cti Matky Boží, pročež slula rnariánskou
kaplí do počátku 18; století, sv ífkterouž dobu r. 17.40. obdI`ž'ela-jméno
kaple ,,sv. Alerıia.“ R. 1393.“ zavázala se dómská kapitola, že bude
odváděti této kapli ročně 71/4 hřivny na anniversareza Václava
Z Doloplaz, jenž daroval kapitoleves Svisedlice, aíže stále udržováno
bude V kapli věčné světlo, což vše kapitola ještě jednou roku 1436“.
potvrdila.. 1) Město Olomouci) zavázalo se v letech 1401. a 71411., že
ročněí přispívati bude 5 thřivnaıni na opravu aa výzdobu kaple při
slavnostech. V těchto letech udělil pap_ež“Bonifác IX. jakés od-pustkfy
pro 5 ročních svátků. P. Marie a na, každé pondělí, kdy zde mše
sv. sloužena. 2) Některý čas kázalo se v kapli česky a vkonány v ní
boh“oslužby pro "české obyvatelstvo Olomouce, odtud slula též ,í,böhmisclıe
Oapelle.“” Dříve byla-7pod« kaplí hrobka rodiny Podstatských, pro
jichž duší klid Ohristofor Podstatský z Prusinovic nadalr. 1616. kapli
300 zlatými na 4 roční zádušní mše sv. 3) 7

53<: U1E9580“m< OI)_i\

Nejstarší syn Krištofův zde pohřben, čemuž nasvědčuje
náhrobní deska S vytesanýrni erby rodu Podst-atských, jež h

0 Georgius Valeria`nus Podstatsky l. b. de Prusinowiecz, Dominus
in Veselizko et Slavkov sac: caes:  regiaeq. Mtis consıliarius,
Oamerarius, iudic-iorum proviucialium assessor et pheudalium .I-udíevx.

Mirare viator omne trinum perfectum hoc marmore tegiet legi
studiosus aulicus et.,,,miles Ferd. II., Ferd. III. et Leopoldi augustorum
dapifer consiliarius, et actualis camerarius trium legionum locum
tenens colonel. „trium antistitum ' olomucensium Leopoldi, Oaroli
Josephi, et Oaroli de comitibus a Lichtenstein consiliarius et pheudorum
index. Natus viXi utjmorerer utinamt grato Deo tantum servivisscm
nunc jaceo. Licet jactura careat hic iactus abiet brevi secuturus
bene precare quia. licet sis cautus non“ vitabis' has cautes interim
ego universalem expectam resurectionem. ' j .

Z druhé desky, 3

BITGOT VOR MIOX -- JOANNES ---
I I

'i

tesán rytíř, nelze přečísti leč:v< 5 P-Is N‹ <1“<l

fl 1). dto. Oloın. fer.- VI. die S. Thomas.
2) đnø. 2 Já. Nøv., j j j
3) dto. na Veselíčku den naroz., KIT. JP. n
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Nade dveřmi kaple jest nápis s letopočtem: 3 V .
. DVM pobožnostl ke Otl božl a SWa.tého 1 rVženOe

nInI znoVVa Obn0WenI -- (1746). 1  7 . V P
Roku 1845. sřítilo se stare klenutí, poškodilo oltář, kazatelnu

a kůr, načež opravil r. 1852. náboženský fond dlažbuia kůr nákladem
1427 zl.;zkon.' m., oltář však a kazatelnu zakoupilidobrodinci, mezi
ıiimiíkněžstvo při prvých exerciciích za 160 zl. kon. lm. p. í

_ Jiné místnosti ustanoveny ry 1841. v budově: 1 knihovna,
1 konferenční sál, 1 jídelna, 1 sál pro zimní dobu, 2 světnice pro
inspektora, 6 -zvláštních světnic, 7 musejníků, 7 velkých a 4 malé
ložnice, hudebna, kancelář, 81 obydlí pro pány představené, 4 svět-
nice pro novokněze, 5 nemocnic, hovorna, vrátnice, 4 místnosti pro
sluhy a 2 v přízemí, kuchyně s komorami a sklepy, koupelna a prádelna.

-Téhož roku přesídlili bohoslovci do nové budovy. Pro nedostatek
kněžstva v arcidiecési zvýšen byl počet stipendistů z náb. fondu
opět na 183 na rakouským příslušníkům vratislavské díecése dáno
27 stipendií 1) a náklad na jednoho“ chovance vyměřen na 250 zl.
Paušální obnos na všeobecné výlohy ustanoven na 7500 zl., později
určenadotace pro jednoho 210 zl. a paušál8000 zl.2) Roční výlohy
v seminářiobnášejí as 52.310 zl., vlastních příjmů má as 26.500 zl,
Ostatní potřebné doplňuje nábüženská matice. í , 0

. ‹ , K* __/' ._ I , .V. .zz .

/tv Vľ V krıži . spása.
započıná tdrahájoběť kříže, ~--ˇ í `

2 _]1z prıbıt hiebv Kristus, lidstva spása,

V

(;`:';'7
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jız klonı hlavu k zemi níž a níže  
 a lidstvu blahá Slova spásy hlásá,

0 `Š ,,Ach, odpusť,“ volá bolně ky Otci svému,
.,,všeInlidem hříchy, zlobu, tresty, viny,

 as přived' všechny pod kříž, k srdci mému, 1
Ĺl A. by bratry mými, tvými byli syny.  

Tak, prosil Kristus Otce zasvět hříšný;
“ p tak velké trpěl muky, rány, strasti, ~

by vykoupen byl z hříchu člověk pyšný,
by navrácen byl rajské nebes“. vlasti.
Kříž, odznak Kristův, stal se dřevem spásy;

,kde odznak tento, --s prapor lásky vlaje,
_ kde věrně všichni pod kříž ten se hlásí,
Ĺtafm, blaze lidu, šťastné ony kraje.

_  _  Fr. Køøflø.
1) Mìnist. výnos ze 26/4 1869, 18/3 1886 a 41890.. 1 ' 7
2) ,Mìnist. výnos z r. 1,884, Č. 16.349.
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- wO životní filosofií A. V. Smílovského.
1 ` (Karel Herel.) 7  

4 V předvečer sv. Aloisia loňského roku bylo tomu právě 10 let,
co rozloučil se s tímto světem A. V. Smilovský strádav delší dobu
trvající trapnou nemocí. .Smutná rozlétla se zvěsť_ o smrti jehopo
starobylém městě Litomyšli“ a rozšířila se kvapem po všem českém
národě, kterýzalkal bolestně nad ztrátou horlivého vlastence, spisovatele
a vychovatele. Tělo jeho doprovázeli na poslední pouti k hrobu četní
zástupové, aby mu poslední skutek lásky a úcty prokázali. Toť bylo
výmluvné svědectví hlásající, koho jsme v Smilovském ztratili. Na
litomyšlském- hřbitově u sv. Anny: pronesl tehdejší děkan litomyšlský
Ant. Santa vzletnou řeč, vylíčil působení zesnulého a i poukázal
k tomu, jak kvíleti jest vlasti nad rakví slovutného spisovatele a
vlastence, jak kvíleti jest národu u mrtvoly nadšeného vychovatele, jak
lkáti rodině nad hrobem vzorné.ho manžela. a otce neocenitelného.

 Od té doby minulo již 10 let, 10 let již práchniví tělo Smilovského,
jeho myšlénky však, jeho názory žijí dosud..Pročítáme-liispisy jeho,
okřeje srdce naše a duch náš .povznese se Z klamu a trudu tohoto
pozemského života v kraje lepší. --‹- V naší- době měrou úžasnou
šíří se názory pessimistické do všechvrstev společnosti a jako zhoubný
jed otravují veškery poměry společenské; toť jestovoce pessimistické,
filosofie Schopenhauerovy a Hartmannovy, která tak otravně působí
také na literaturunaši a odtud v širší kruhy se rozšiřuje.:Dobrá
kniha zábavně-poučná jest skutečně- zvláštností, tak že podobně asi
jest nám ji hledati, jako hledal* kdysi Sokrates moudrého člověka.
Z básnické produkce zejena nás pessimismus a pantheismus, v= belletrii
rozšiřuje se Zolův naturalismus, lživý liberalismus, socialismus a max
terialismus nabývá půdyvíc a více. Vinu toho nese největší měrou
převrácené vychování a literatura. -. Učelem knihy zajisté má býti
vzdělávání a poučení v pravém smyslu. slova. V naší době však
knize podkládá se namnoze účel zcela převrácený., ač mnohdy neděje
se tak úmyslně. -- S radostí tedy sáhneme po knize, rádi odporučíme
takovou knihu, která podává pravdivý obraz života lidského, která
šíří názory pravé, která správnou dá nám odpověd' na otázku: ,,Jak
máme žVíti?“ A právě v této příčině nad jiné zamlouvají se spisy
A. V. Smilovského, podávající nám pravdivý obraz životalidského,
jaký by totiž býti měl. Veliký zajisté přinésti může užitek posouzení
a ocenění životní filosofie tohoto spisovatele, aproto dovoluji si alespoň
v hlavních rysech o ní pojednati, určiti její vztah k filosofii .v naší
době vládnoucí. a oceniti její prospěšnosť. ~

Smilovský maje příležitost' stýkati se ve svém povolání s lidmi
stavu velice rozmanitého a život lidský se všech stran pozorovati,
dospěl k názoru, že život člověka závisí většinou od povahy jeho,
mluviti pak o osudu že pošetilé jest. Názor tento dává Smilovský
najevo o Kmotru Rozumci, .kterýžto spis možno považovati, vůbec
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za konfessižÍživotní~moudrostiSmilovského. Pravípak tam: ,,O osudu
mi nemluvtez, to, co nás v životě potkává, nechci říci že dokonce,
ale jistě z největšího dílu koření se, klíči a vyrůstá z vlastní naší
.povahy._“i v »Parnassii čteme: 1 „Genius života. at' dobrý nebo zlý
ležítv člověku samém.“ Přihlédněmeponěkud blíže k ímyšlénce
této aa vizme, jaké :plynou zní mravní důsledky. Olověk, jenžneë
zlomně“ věří vi; moc osudu, nikdy se nedodělá pravého štěstí ia
spokojeıiosti, poněvadž potká-li jej něco nemilého, málomocně skládá
ruce vč klín, řekne si sám u sebe: „Hlavou zdi neprorazíš,~“proti
osudu vzpírati se nemožno,“ vzdává se vší plodné- práce a mnohdy
se stává, že ač bysmohl příčinlivostí svouselopět povznésti, poklesá
hloub ,a hloub nespokojen jsa sám s sebou a. všemu zklna zmar. -~
Naproti tomu, kdo přesvědčen jest, že „každý jest štěstí svého
strůjcem-,z“7 že příčinou toho, co nás v životě potkává, jsme my sami,
aľkdo vyznává s básníkem: „Ráj vábný, peklo děsné, to vše máš
v sobě sám“ (J. G. Whittieı“): ten člověk jest na dobré cestě. Snaží
se, aby =x:“siI>štěstí své zabezpečil přičiněním svým, potká-li jej nehoda,
pátrá, nebyl-li sám příčinou její,“ pečuje "oc nápravu apracuje dále.
Olověk “ takový dojde štěstínehledaje ho. „Z pilné jeho práce vyrostou
stromy, pokvetou a motýlové (t. štěstí) sami pak přiletí a usednou
si na nich.“[(Kmotr Rozˇumec.) c . 1

ii Názorvtento dává Smilovský na jevo ve všech spisech svých.
Proto, děj 1“`ománů svých vyvíjí, po většině z povah osob jednajících,
chtěje nakresliti spisy svými obraz skutečného života, což semu též
podařilo. Líčiti skutečnost ,co nejpravdivěji, toť bylo zásadou
Smilovského, kterou důsledně provádí ve všech svých, spisech.
Zmíniti se jest nám zde pouze o ději v Parnassii,kde se Smilovský
poněkud uchýlil na pole roınantismu avšak . to jen v Parnassii.
Ve všech ostatních spisech pohybuje) se v mezích skutečnosti- --
realismu. Při líčení svém nevzlétá obrazotvorností, svou v kraje
báječné, líčískutečnosť a jen tam tuto doplňuje fantasií svou, kde
toho byloˇsfnevyhnutelněv potřebí k dovršení' uměleckéhodíla. Předmět
ze života vzav odívá jej rouchem krásy,jak :praví v' jedné ze svých
básní: „Mně život pramen, z něhož podnět bera pod okem ,krásy
pravdu v :báji tkám.“ V 3“ V . .

po y Líčenímí tedy života skutečného chce Smilovský psoučovati,
nečiní však toho negativně, aby totiž líčil všeliké nepravosti, zločiny
a tak snad hleděl ošklivost' čtenáře před nimi buditi, jak toho chtějí
docíliti následovníci směru Zolova -- Smilovský poučuje positivně,
líčí totiž ušlechtilé charaktery a staví je kvnásledování. V pravdě
zlé povahy najdeme u Smilovského jen 2: jest to Josef v Starénı
varhaníku a` žid »Abrámek lv iMartinu Olivovi. A jako zdržuje se
povah úplně zkažených, tak i líče pěkné charakterycnezabíhá v zámezí,
což vyznává v* Setníku Dřevnickém pravě, „že se bojí mlhavin,
byť. .iíkmitala jim kol hlavy gloriola cideálnosti.“ Oharaktery své líčí
s v;elikOu ıidůkladností,; tak že přečtemeęli některý jeho. spis máme; v
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v; mysli úplný obraz osob“ jednajících, z každého pak-Jspisu :zcela
zřetelně vysvitne především. charakteristika- osoby hlavní, která se
kpnásledování vystavuje. ---_ Ooˇsetýče' 'I tohoto positivníżho? pľoučováni,
nemůžeme , než souhilçasiti se Smilovským. .Poučo,vání.i kladné' jest
zajisté účinnější, představováním charakterů dobrých zušlechtfujeýse
mysl, kdežto vystavování 1 zločinů často; místo co by znělo ipoučıtı,
činí "známými..nepravosti dosud; neznámé a. tak mívá. úÍčinelš.zcela.~
olürácený-` 3 9  ” z _; n
j 3 Tak vflysvětlujeme si, od životního názoruš Smilovskéhfo
0lTáZe_jíce, povahu spisů jeho. ~ x 3 “ ^ s . .zì

- ,Názorem svým, že „to," co nás v životě pot-ká-vá,, koření *se.,íí
l$l_íčí,a,vyrfůstá na největším díle z vlastni naši ;p.ovahy.,“.Jp`řichází
Smilovský v boj-zejména S tak řečeným. d,eterminisĹmem,.j.enž 'považuje
člověka za nevyhnutelně určeného k jistému konání, va. s.pantheism_emg.
Blud tento uče, že svět atedy i člověk-s jest výron- nebo jeví. aneb
určení (determinace) neurčité, absolutní bytosti? -.- Bohía, dává na
jevo, á že nemá člověka za osobu atím i„pop`írá . veškeroi svobodné
jednání. Jak zhoubně působí učení takové na mravné jednání člověka,
jest samozřejme a výsledky potvrzeno, Jaká enevyhnutelnězznastala
by zkáza ve společnosti lidské na základětohoto názoru pantheistického !
Veškera příčetnosť skutků lidských vzala by za své. aztímìızbyvvpod-
vr_áceny bylyvšecky právní, základy sociální. Kdo rozšiřuje .takové
názory, podkopává chtě neb nechtěl, veš-kerý “řá_d~od*ízák,ladů jeho
počínaje. A bohuželnemůžeme říci, že Senyní takineděj-e..Smilovský
naproti tomu drží se správnéhonázoru o' svobodě lids,_ké,°že povaha
naše, že vůle jnaše sama určuje své jednání.‹łSlušÍ .však dodati,
podle nauky katolickéivůle naše vždy má hleděti. k“:.tomI1~, , aby jednala
v souhlase s vůlí božskou, čímž se ovšem svoboda 'nikterak neruší.

c « Smilovský poˇZírá na život okem poněkudtpessirnistickým, jiınaje
na myslijnesčetné ty bídy, svízele .a potyčky, v které -,každý člověk
nasvětě upadá. Vizme, jakým spůsobem“ se vyjadřuje o ížiľvotě lidském.
„Suchopar života“ čtemej ve Starohorském-filosofovi ~ .tamže na
jiném místě: „disharrnofnie světová,“ v:Kmotrovi Rozuınci `p`ak..,,noc
života,“ „pachtění a lopocení se lidí“ v“ kratičké pìrostoře jim vyl`‹,ázaiı.é,.:
kterou nazývají: životem,“ a jinde praví* Smiloviskýk. „Věru :lépe
v zeminež na zemi; _v ni. mír, na ní vřava,ív níž jen :ten sevyzná.
a nezbloudí, kdo vetkl v dušimravní sílu,dobré=svědomí.*í V Parnas*sii
pak čteıne tuto myšlenku: „Růže při-trní serodí, vk-vete na krÍát=ko,
trní jen zůstává jak rok dlouhý.“„ -- Zkrátka: Smilovský] pojímá
tento pozemský, život spůsobem .úpl;nÍězkřestžanským. ťV.ždyť*křest`anu
skutečně tento, život není ničími. jiným„znežŤ bojem, k4t*erý.:é dobře' jsa
loojován zjednávác člověku přístup „do Íradosti neskonalé; .Uplně tak
Smilovský též smýšlí, i nenalézáľí jiné pomoci, ,:nc`žŤ-aby. .člověk ,ve
„flvřavě tohoto života“. pevně stál ve„.Ísvém povolání`i,a:..konal..,povinnosti
své mužně, neboť jak praví Shakespear. ,,víceì*tí-ží =bo:l,)když:ľÍÍz,ří,`“ že
málomyslně snášíme,“ a Smilés v:íž“,,PoV.innosti.“ .pod'obný;ináz.or
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projevuje slovy: „Stojíme-li pevně ve své těžké hodině, pevnost ta
dodá klidu mysli naší, kteráž vždycky cítiti bude jakési dostiučinění
jednajíc dle povinnosti.“ Jiného vstupu Z tohoto labyrintu světa v ráj
srdce Smilovský nezná, než aby člověk vetkl v duši mravní sílu,
nenáviděl zlo, miloval dobro, jak praví sám v Parnassii.

Clověk nemá “ však povinností kt sobě pouze, ,,nežije sobě
saméímu, žije práyě takidobru cizímu jako dobru vlastnímu.“ Myšlénku
tuto staví náın Smilovský před oči téměř ve všech povídkách svých
jak slovy, tak příklady. V Kmotrovi Rozumci čteme: „Nic není
krásnějšího v životě, jako když S prací naší jest spojeno blaho
jiných,“ .a „žádný lépe neodpočívá než ten, koho cit pro všeobecné
národní blaho ukonejšuje.“ Smilovský líčí » charaktery osob lidumilných,
které své vědomosti, svou práci, své srdce rády věnují prospěchu
trpícího Spľolubratra. „Vždyť povinností rozumného člověka jest, aby
ze svých zkušeností nejen pro sebe poučení vybíral, ale i pro ty,
kteří jsou blízcí a drazí jeho srdci,“,. hlásá Smilovský lv povídce
Cervenýe deštník, a jakýmsi praktickým příkladem osvětlujícím tuto
větu jest Kmotr Rozumec, který o bohaté své zkušenosti s obětavostí
a ochotou se sdílí se svými spolubratry. Velmi podobné charaktery
jsou Starohorský filosof Z obětavé lásky napomáhající blahu jiných,
Krupař Kleofáš, Setník Dřevnieký a Ovšem že působení těchto
osob vztahuje se na kruhčlověčenstva více méně omezený, avšak
ie ten, kdo síly své věnuje nejbližšímu okolí svému, dosti vykonal.
Víme dosti příkladů, že ,lidé v odloučenosti od světa žijící lidstvu
velmi mnoho prospěli, ale svět O nich nevěděl, neví O nich dosud --
zvěst' O dobrých činech odešlasnimi do hrobu., - U věci té však
nynější dobou panuje názor velice pochybený. Mluví se mnoho
o lásce ke vlasti, o lásce k národu a tomu „drahému českému lidu.“
Řeči protkané vlasteneckými a nadšenými úslovímíi 'slýchati lze každé
chvíle. Lid. jásá, hřmotná pochvala se ozývá, každý patří jenna.
dojem okamžitý- a na vzrušení spůsobenéi okázalou řečí -_- avšak
pozíráme-li dále a stopujeme~li v praktickém životě jednání těchto
tak mnohých  řečníků za blaho lidstva horujících, poznáváme, že
nadšenými slovy končí se činnosťjejich. Toť našedobahtak provádí
se od mnohých vlastenectví. Zde platí znamenitéslovo Smilovského:
„Hezky se to mluví, ale všecko mluvenía rozumování jest poněkud
mlhavé; jen strom života samého zdárně se zelená.“ ~--.Pozorujeme
to v kruzích širších i v menších společnostech. Fráze ovládlavšeoky
vrstvy lidu. .Slova platí a ne skutky. s s s l

Prací však va ne mluvením povzneseme národ: takové má
smýšlení A, V. Smilovský a sním zajisté každý pravý vlastenec;
Prací vytrvalou dobude si národ jmění, které jest Základem hmotného
blahobytu národního, prací .Získá si in vzdělanost a mravnosť, „kteréžto
dvě věci vpovznášejí národ vi ohledu duševním a zabezpečují mu
vynikající místo v 'řadě kulturních národův. K povznesení národa.
každý přispěti může, byť i zvláštního postavení nezaujímal ve spo-
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lečnosti lidské. Koná-li jen pilně svou povinnost, kteroupmu. stav jeho
ukládá, má-li srdce šlechetné, sklání~li Vse soucitně k bližnímu svému,
aby mu v bídě pomohl, dosti, vykonal pro národ, byť. žil v zátiší
a jen málokdo o něm v_ěděl,^aneb třebas nikdo. s _ , r

V Tímto spůsobem buduje Šmilovský bránu vedoucí nás z bludiště
pozemského života v .blažený kraj spokojenosti. Smilovský. vychází
od názoru pessimisľtického, avšak uspokojujícím a povznášejícím jej
dovršuje povzbuzením: Zijme ctnostně a pracujme profjjiné 2 Ĺ

Modou jest v naší době pessiınistický názor světový. Buddhistické
učení o nirváně -- nicotě, v nížto teprvecelý svět dojde klidu svého,
svého posledního cíle --»á buddhistický tento názor v dávnověkosti
předkřestˇalnskése vyskytnuvší dávno byl odsouzena zamítnut --
a hle! nejnovější filosofie vytasí se sním jako s noyou moudrosti.
.Tak pokračuje duch lidský jsa sobě ponechán. Jeden"šifilosof odepře
mu možnosť skoro veškerého poznání, pochybuje o všem, čeho takořka
nelze jvzíti do ruky --- a druhý obdaří jej již od narození veškerým
poznáním metafysickým a všemi ideami. Pravda bývá uprostřed a tak
jest i zde. Kdo rozumu svému“ příliš důvěřuje,zbloudí, kdose v ničeın
na sebe nespolehne a vše odjinud očekává, zbloudí, a tak si vy-
světlujeme neblahé ty výsledky bádání filosofického. Tak“ si to vy-
světlujeme ise soufstavou pessimistickou. Vychází z počátku dobrého
poukazujíc nabídy ve světě: toho nikdo popírati nemůže; avšak
zlo světa tohoto přehání, vidí zlo všude, tvrdí,*že snahy nic
neprospsějí, že vše jest nejhorší,“ jediný konec vyrovnávací může býti
všeobecné zničení. K této veliké moudrosti přišli vi stol. po
Kristu svou tak řečenou přísnou logikou v Německu Schopenhauer
a Hartmann, zde kulminuje 'bádání ducha lidského.

i Považmeinásledky takovýchto a podobných názorův, uvažme
je. in Specie v poměru k našemu českému životu. Jsme ohrožení se
všech stran, co se týče náboženství, národnosti, postavení sociálního
a politického. Může náhled pessimistický, který vidí cíl poslední
v nicotě, může ,tento náhled sploditi nadšené bojovníky za pravdu
v některém iz vytčených oborů? Může považován býti za lidumila,
za vlastence ten, kdo názory takov' . ˇ . ` t či

.Šmilovský vychází také zpessimismu, pozorování životalidskélıo
jest mu podnětem trpkých o žití pozemském výrokův --- ale kam
vše to čelí? Výslednicí jest pthresloz hledej nápravu! š_Za.počni sebou
samým, zdokonaluj se ai žij ctnostně sám, I pak zdokonaluj jiné a
prospívej ,spolubřatru svému. Toť také pessimismus, ale jak zcela jiný
výsledek, výsledek oblažující a povznášející! Pessimismus Smilovského
k činnosti vybízí, charaktery rodí. Vždyť ,,ne za lahodného Slunce,
za bouře a deště otvírá se krásné jaro: ne za blahého pohodlí,
za zápasu a nehod rodí se statečný muž.“ (Za ra.nníchčervánků.)
Bez bolu a strasti lidstvo iv činnosti by ustalo a ochablo, nouze
k ěinnostivybízí, tlak budí protitlak-  5 t .
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‹ “. Vitornż“-.rvidín“IeŠ hláývšníůepřednosťitživfortní filo;soìFi1eŤAê1”V.ˇiŠŤiIiilovskélio~,
V . jìfevhon praktickìém ˇÍaì .iblahodatníém .rozřešenít životního ukolu lidského.
A“ívÍ_ıyìpátrati to,fjakÉ=má včlověçk život svůjè speřádátiž, aby, žil ”nábož'ensky-
mravně, může býti pouze pravý fa jediný úkol filosofiegk tomu pouze
mìá.,-'směřovajti rozufmové ìbádáníf. MůžemeĹp_-tedy nazvatiżtilosofięí na př.
epikureism_ıiS,.› . jenž hlavní životní v“i'dí_jvłŤpožíváníf“rozkoší,.. ma-á
tIerialismL1s,.1;.j.enžzjsystememsvým. vede ke všeobeenému, zzznemravnění,
pantheisrÍhL1s,í§ jenž člověka „činí Jtakořka nástrojem, pessimiS_mus,. jenž
1š0nBčHýgCíl;nVš.e.ho spatřuję ve ıvšeobeçném;zničeníe?, Systerny tyto
.ìiiŠ01i...p0íiżęí,}Í›ří1<1àđłf›ifi1..kam až ‹ì0Sı;›.ë.j‹->,í,ĹđLi0hi'li‹1S1<ý, Sipoléhàl-li úplně

Sélüë- Í..Kàmi byjøhiöm  .měli íđržiüzflo jifihn vidíme, již, 1'1yI1i. afl .rěø
Stále 3. stále by, se r,ozboršovala.i 0.b.I,'a.tu_ jest;nevyhnutelně pot_řBl)i,

_., _, x' . . ~ 'ø “ _ _. _^ “› _, , › _ý › „ _. __, _›` _ .

i .;=F_ilosofioké náhledy .pravdě křesťanské, odporné _; rozšiřují, se četbou.
do; .VŠ-6CI1....Yrstev společnosti,„lidské as ,náısledkyif seíl jevı. n Ná,pra.vu
možno učiniti jen rpoukázánírn ja flrozzšfiřolváním. četb.y;,,ušlech1Šì1Bjší.
Ażìtakovoıı js_ou, v.p1*a.Vdě_ spisy.ŤA.. V.. ,Smilovskéh_o,'~nektere z;v.láště_í se
hodí.;i.širším žkruhů_m čĹ.€:nářstva,,, pobaví. .pravdpivýmìp líčením pživotasa
ut_vIid_í v. správnýceh Ťnářzorech.-zI nemohu: než so,uhlasiti.s.;iD1`ejin.,osefem
Notvá_kenı,~_ekterý praví nv úvaze n“své_„_;,,() .životě a „liter,árni činnosti
A. V. Smijlovského“ 1) takto: ,,,Zd,á_ seŤnám,f`zže nei1í_pj.nikdy.zbytečno
upozo1“ňovati“na. činnost zemřelýtch básníkův, učenců," vlastˇenců,
p,obízeti,z aby}.nár0,ďna_novo ipohroužil seve..výtvory,„ježQzůstaly

nejkıfásnějšímšdědictvím, aby znova poznával, ekteı“ak.duchÍz;rnizelý
..miloval,,'~jemu rozuměl.“ -~-~±r Šmilovseký miloval vskutečněnárod

s.vůj,ë stafraje se no fpravé -jeho povznesení a_Ťvzdělání.,,Byl -,vlástienfce.m
v.z.„p.ravdě čistým, fdokázal Ăvlastenectvífsvé skutky, -Šrnilovský pbylj;
a 'est dosud vychoY”atele„m ,lidu českého y dat .značí let uplynulo.l _ J  _ .l _ j __ V

té _doby,,co jpředešelnpnpásp v kraje._věčnost1, sloyo jeho žije, dosud.
,,k'nihal,jest živoucí hlas. ,Je tofduch po pjtvjáři _ze_mě kráčející.

tu-vál ifl1‹øživ0Lf‹>i myšlènkà ‹›‹110flč‹*zn .i‹=ž‹›‹1
prioˇstoriem ap časemflp Lidé pomíjejí pomnígkyzse drobí v Co

ia,_,tj`vá,__jest myšlenka lidská.“, Tak žije' též ,dosud
m išlénika 'Smilovskéhoi na po něm.za'is'té _ latí v míře vrcliovaté slovo
anglického básníka Longfellowazp j , A _  t ' í

Í v . e „Když dobrý muž;k1esz'_v^"hrob› ˇ 4
,_ a stichla __o__ něm zvěst, ,i , “ ~
ˇ zář' dobra 'poiiıěm mnoho dfob ,'

1 je"Ťlıvězt1ouľ7 'lidských ' cest. “' “
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' Cerstvé rovy.  
7 “ r e   “ “ Z Brna.i

1 Dne 6. ledna t. r. povolán na věčnosť milý druh náš, bohoslovec
II. ročníku Vojtěch Ruber. Narodil se v Tuřanechr. 1872.,
studia gymnasìjní konal v Brně ,na c. k. českém vyšším gymnasiu,
kde se podrobil, r. 1891. zkoušce maturitní si dobrým prospěchem.
(Od V. tř. počínajíc byl chovancem bisk. chlapeckého semináře.)
Po té vstoupil do bisk. bohosloveckého ústavu, kde setrval až do
vánoc r. 1891. Po vánocích vystoupil a odebral se do Prahy, by
studovalpráva. Než pražský vzduch munesvědčil, poznal záhy, že
nenašel v Praze toho, čeho tam hledal -~ proto zatoužil opět po
klidném ,životě alumnátském a po prázdninách r. 1892. spatřujeme
jej opět na ústavě bohosloveckém v Brně. Než červ nemoci hlodal
útlé -jeho zdraví. Ač" churav, věnoval se přece s láskou studiu boho-
vědnému, až v listopadur. 1893. nucen byl pro chorobu stále
větší vyžádati si dovolenou až to i-- na vždy. Nenadál se, když nám
dával. ,,s Bohem,“ že nespatří druhů svých, 'k nimžlnul láskou
bratrskou.  1 in p Í

Vyrván námsmrtí neúprosnou v květu mládí --- ve věku
22 let -.- milý druh, nadějný pracovník. na vinici Páně. Dne
8. ledna t. r. ,doprovodili jsme _i jej na hřbitov i Tuřanský a uložili
V chladný hrob. _ i

Kéž P. Maria Tuřanská, jsi, druhu milený, V posledním
života 1 svého vzdecliu tak vroucně vzýval, vyprosí ti tam nad hvězdami
věčný byt!  e ` A 1 V V P s

` 1 Dřímej tedy V země lůnu,
~ ,diˇímej sobě krásný sen -

tam u Ježíšova trůnu ˇ _
kéž nám vzejde věčný den! 1

z

R. I. P. _J,iS,K_

j s š e Z Hradce Král. s
Naše Lit. a řeč. Jednota ztratila dne 1. března1894,v_jednolıo

ze svých nadějných členů, ct. p. Ja,naůSimáka, alumna I. roku.
Budiž mu věnováno několik slov. , o t V

é Zesnulý narodil se r. 1870. v Přepychách u Chlumce. Studoval
v Bydžově s výtečným prospěchem (samé výborné 1). Ale již ku konci
studií gymn. schvátil ho prsní' neduh - avšak přes to byl přijat do
semináře v Hradci Král. - Jeho jediným přáním bylo, aby dočkal
se toho štěstí, a mohla přinášeti Bohu oběť nejčistší, aby žehnajíci
rucejeho spočinuly na hlavě těžce zkoušené mateře. -- Nedočkal se
tohol Začátkem prosince odejel a více se nevrátil. Milovaný v Pánu
zeS1fíI1'lý kollega náš byl vtë*lená dobrota. -Ä- Poukáži toliko na
_jedi.ný rys jeho -povahy: zbožnosť, zvláštní dětinná ucta k blah.
Panně. Marii". K slzáın jsme byli pohnuti -- když slyšeli jsme z úst

- »Museum .‹< “ 3

K

1

l

..____=
Ž-J'
.Ä

z .ıľ

ıìzvxx

J

l 1

l'.1

lfl

x .
I

Ĺ ŠÍŠ
Š ,Ill

‹`›:

`=;fl
l‹.
Jill„,,_

Í

j l

_“.
I E

fllfl
lt Á.NÍ

.nn-_.-_.
:._..,__:._5,11%

.ıˇj

:ı'l

.‹ˇ.

.4
.jiilł
f ťa“5 ìfiìiżéíj

L

1r;;.;"ız.........„-.“.“

' l

i

~Ă'Ě.



Q

--1()6---

dp. duchovního správce, jak na smrť se připravoval. Devět dní před
pohřbem začal konati novenu ku cti blah. Panny Marie lúrdské,
kterou dokončil ---pv nebi --- V den pohřbu právě byl poslední den
jeho devítidenní pobožnosti.

Seminář ,ztrácí V Pánu zesnulém nadějného kněze. Jednota želí
v něm zdárného syna -- --- Requiescat in pace.  L . V e

v . V  r e H. K. + V10.

“ „/3 ' Š*“L`°;“`“Ĺ=?}7“J-1.0)“-L 088;*-LÖJ`Ž”L°)““”-L<>iÍ“ˇ19J_7*L 5143-1 iÓJ4Í`L§r'{<ÍÍ"'ı 5 :Í-ı°É3"i“‹” 5'I`““( °)*““Ĺ2,i“`“L°)Í` '_;f\\@Šfií ii É 0 ˇ " ; f Í T .Z kruhu hohosloveckych.
7íøì...‹šLT(5'a_:±‹fšìfšä1„„‹§L_{_‹'§\,__(š}.7_'I5L:r51_z__r§L _‹eýeę_;f1_ý_(<7ı_._rEı._._A‹'{šì.__‹@...re‹še1;.,.Ií>_ł.» _

Z Brna
ˇ V druhém období činnosti 'naší „Růže“ jest pozorovatì značnýpokrok.

Schůzí nedělních konali jsme deset přes to, že o Vánocích a. o půlročních prázdnin
nách několik neděl ztracené. Naschůzich dílem čteny dílem z paměti pi'e“dneseny
tyto práce: fl1. Člověk V genealogivcké spojitosti vs živočišstvem“ (kol. Strouhal
z II. r., ve 2 pi'-e‹ln.).. ` 2. progre›ssisınu“p(kol. Chládek z III.. r., ve 2 předu).

. „Jak se psalo o Renanoviä (kol. Ign. Kolísek z III. r., ve 2 předn.). 4. „Bplläímy
a jeho utopie“ (kol. J. Sed ák ze IV. r. ve 2 pi`edn.). 5. „O spiritismu o.
Korejzl Z III. r., ve-3 pře“d›n.). 6. „Názorý sv. Tomáše Aquinskëho o státěřtlšol.
Synek ze IV. r., ve 3 p.ředn.). 7. „Válka V pr-“ávu.meziná.rodním a theorie věčného
míru“ (kol._ Staněk z III. r_., posud V 1 pi`edn.). --›- o M

K vůli oživení našich schůzí usnesli jsme se V posledni době pořádati občas
volné rozhovory o praktických a časových otázkách, které by buď svými všeobecně
kulturním významem nebo sřpecíelní“ pro "ıı-šs “ dřůiežitosltí Vzbuditi mohly obecný
zájem .a žÍiv*‹›u debattu. Počátek učiněn rozzhovo-1`em„0 siovanské vzájemııestif,“
Ve kterém prfiiıeseny stesky do ochabující u nás činnosti v .oboru vzájem.IıoSti
slovanské a za všeobecného živého souhlasu- vysfloveno -přání, bychom následujíce
svých předchůdcův opět čileji se zabývali jazyky slovanskými. Ustanoveno:
0:.) ,udržovati trvale styk officielní a pokud možno i soukromý S jednotaıni
jihoslo vanskými; b) pěstovati řeči sl .vanské V t.- zv. slovanských kroužcíclı
(Kroužek .polský se již ustaVil); O) odbííržıti Slovinský časopis. „Rimski katolik.“
-p Než sotva uplynul týden, přesvědčil nás kol. Synek svou pěknou, chorvatsky
podanou přednáškou Probudjenje Hrvatá,“ že slovanským jazykům bylau nás
snad větší péče věnoiiána než jsme ,se ,j_doınní_,Vali.” Kol. Synek -- ač samouk --
přednesl svoji řeč Z paměti, plynné a V tak čisté a jadrné chorvatštině, jako by
byl rodilým Ohorvateın. Jest to sice posud ojedinělý zjev V našich jednotách, ale
dá Bůh, že najde kol. Synek V brzku ,hojně nzásledflfcvníkůi _- j _i

V den sv. Tomáše Aquinského (7“. března), pořádána V našem ás~ta`“vě› velko-
Ièpá akademie na oslavu Andělského ıíčiteìe. A'l‹adeın_Íii poctil svou vzácnou ııávštěvozu
mimo mnoho jiných vynikajících hostí, kněží i laiků, také .Íícho âřłilost' náš Nejdp.
biskup dr. F'-r.. Slagl. B«aıaeı`..i Prog`r~amm byl“p~ěve=cÍl1o-i`ečnický. Říìzenínı našeho osvědče-
ného sbormistra kol.. 'Všetečky zzapěııy .krásné Sbż-›ıˇy ,„Coıı.fir1na hoc De-us“ od
Jak. Irłanvdla, symfonie „Miserere“ od --O.ı`=l. Lassa a symfonie “„Improperia'“ od
J. P. Al. Palestriny. ~Pí`ednášky vlšonányľtí-i:` _,,ˇ0 monismu mechanickém jakožto
m“oderním názoru sV~ětové.m`“ (kol. Siliıapn), ,,ÍNáfzoı` kře`st'a-nský O povaze Spol“ečn~o~sti
lidské“ (kol. Sedlák) a .Jak působily, na Pailestrinu, ihu*‹1ební7 id-eee doby před-
chozí“ (koìlø. Kobza“. --» e ~ ' I

i Ý Na konec jest se nám též zmínitì O nfenahraditelné ztrátě, -která -stihla
vposledııí dohěnaši „Růíži“ tím, že byl nás _v-vdp. regions dr. Jos. Pospíšil., vzácný
příznivıec aZpoji1Jjp,1`voV:ı"tel ěšnah naší jšdııotyá jmenoyáni, kanovníkìmı krájšl ił±šı'a“gi"ftˇoly

rnens še. hrst a si nevi jrnenovavıı p. íˇan+‹áVní~ za své mnoáflnfleté va `o` arné
čiznnosti V alu-mnzágtě neocenitelnzýflch ,zásluh io „Růži Sušiłovu“ aëfánı vždy
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upřímııýın rádcem a povzbuzovatelem ku zdárně práci. Bůh“ Všeınohoucí budiž
mu za ti odplatitelern a račiž mu uděliti Svého pořelınání a síly, aby i na nové
dráze pracovati mohl na poli kí`est`anské vědy ku cti a chvále Boží, ve prospěclı
církve, vlasti a národa! f-- ~ “ “ Vý{;0,~_

í .  Z Olomouce.
Od poslední zprávy měli jsme čtyři schůze. Více jsme míti nemohli, p‹ˇ›«

ııěvadž byly svátky a pak skoro 'celý únor zaměstnání jsme byli- přípra-von ke
zkouškám. V prvých dvou četli své práce p. Liška Z II. r. „O manně biblické“
a p. Pleva Z III. r. překlad' ze Chateanbriandova „Ducha křesťanství“. P. Dovrtěl
Z I. r. seznamil nás S rııchem literáı`ním mezi Slovinci. P. Svozil pak Z II. r.
kritickým nožíkťm probral naše novédčjepisné knihy. ,Básně četli v prvé schůzi
p. Tauber (Z III. r.) a v druhé p. baron Utterırodt (II. r.l. Od sclıůze letos sedmé
zavedli jsme do schůzi opět zpěv a hudbu, jež přičinčním kapelníka našeho? vlp.
Jannštíka vábí do schůzí skoro všechny bohoslovce našeho semináře. V sedmé
schůzi četl vzletné akrásné básně své vp. Karel Dostál, Složiv průvod ku smntečnimn
pochodu Beethovenovu a dvě překrásııé' legendy. P. Myslivec přednášel o ,,prazje~
veni mezi národy.“ Osmá schůze věnována byla oslavě sv. Tomáše Aquìnského.
Zpěváci zapěli „O doctor optime,“ vlp. Dostál přednesl Svůj latinský phymnus,
který složil k' oslavě téhož světce. Na to přednesl p. f Karel Petrpvzletnou řeč ,,Sv.
Tomáš učitelem lidstva.“ ìDva hudební kusy dodávaly schůzi slavnostního rázu.

í j Celkem jeví se činnost' u nás: značná, jen by si bylo přáti, aby ııeochabovala,
nýbrž stoupala. Sůčastıˇıujeıne se všech skoro podniků literárních a odebírá se do
české knihovny, pokul možno, nejvíce časopisů. I ”

Knihoven jsme založili a ıˇozmnožilì pět. Celkem rozdali jsme na 300 knih.
Letoší loterie na venkovské knihovny, již uspořádali o ostatcích páni Z II. ročníku,
vynesla na 200 zl. í I I

Kéž neklesá, nikdy ruch .literární zv našem semináři, aby to semínko, jež
naši předchůdcové zaseli, vyrostlo ve strom, ' jenž ponese ovoce vytrvalé 'snahy a
prăüe literárrıí. É '

i „Zdar Bůh“ volá všem' bratrským Jednotám a Růžím 4 s ' I
, ' I _  Výbor Literární Jednoty." -

p  ˇ Z G. Budějovic. i
S radostí béřu péro do ruky, abych nastínil činnost* jednoty naší vs druhém

období; pp. členové všemožně přičiňovali se, aby pracovali ke zdaru a prospěchu
jejímu. Jen SV-orné dále ku pì"edu!` r i

‹ Co jsme tedy vykonali? Měli jsme v druhém období 7 liter. schůzí. V 1.
schůzi předneslo hudební kvartetto ze IV. vr. rozkošné melodické „Andante gratioso“
z 73. Haydnova. Quartetta. Připravili nám páni hudebníci pěkný požitek. Ještě dnes
jak bych slyšel. dojemné tóny, které S procítěním vyluzovány byly z těch libozvnkých
nástrojů. Potom čten byl veršova-ný roman „Dobré srdce,“ který napsal p. A. d_..V.,
a jenž rozšířil se ì na 2. a 3. schůzi. Ovšem nehodí se tak verš do románu,
nicméně však setkali jsme se tu s pí`ekı`ás;nými místy, obrazy a lícněmi, které
dobře prozrazují, že p. básník skutečně nadání básnické má . . . Nechť jen
vzdělává se dále, a brzy objeví se postava jeho na čes. Parnassu.

Schůze 4. byla zároveň valnou hromadou. Předseda podal přehled činnosti
za první čtvrtletí a slovy ůčinlivými vybízel ku práci další. Pan Valenta (III. r.)
rozh‹›voì"íl se „O národopisném ruchu,“ vybízeje všechny členy, aby horlivými byli
ve sbírání a .vyhledávání různých památek umění zlidového, pověstí, pověr aid.
atd. a tak .přřspíiˇali k poznání českého lidu našeho. Svátky Vánoční (bylať
schůze ' ta .právě před Vánocemi) dávají k tomu první příležitost. -ż~ Po
svátcích přineseno i bylo hojnosť podobného materiálu, z něhož různé ukázky také
ve 'sehůzícěh byly podávány. Kéž děje se tak pi O jiných svátcích; pole činnosti
podobné jest dosti Široké. ~ I ._ Ă 8*
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V 5. schůzi přednesl p. Vaněk (II. r.) obrázek Z vesnice ,,Uštván.'í» ˇ
. Něco nového uslyšeli jsme ve schůzi- 6.. Pan Holeček (IV. r.) přečetl svou

důkladnou literární studii ,,O povaze díla uměleckého.“ Nevíın, zda byl bych s to,
abych ji dostatečně ocenil, proto povím pouze, že jest to práce výborná. P. Holeček
vyzná se dobře ve směru tomto a ukáže jednou moderní lžikritiace, v čem pravá
kritika spočívá, a jak počínati má si kritik objektivný. Přejeme mu ve studiích
těch mnoho sil a zdaru. A

Ve vděčně stále paměti chová jednota velikého biskupa vlastence Jana
_Va.leı“iana Jirsíka. Jako nezapomněli jsme lıo v den Dušiček, kdy položili jsme
na prostý kámen hrobky jehoskvostný věnec Z národních navštívenek, tak i vděčnou
vzpomínku věnovali jsme památce jeho v předvečer .dne jeho úmrtí (23. 1'moı`a).
Odpoledne odebrali jsme se na hřbitov,- kde“ O S olečné modlitbě Zapěli bodří
pěvci naši dva sbory: ,,Již úkol dokonán“ dil Jglena a „Animas fidelium“ od
Horáka. U 'večer pak samý svolána byla slavnostní schůze -- fl7. Když zapěl
pěvecký oktet ˇnadšené J. Pauknera ,,Vlasti" a bouřlivý potlesk uticlıl, přednesl
předseda (Jos. Simek) promluvu svou: „Lidumil na českém jihu,“ vníž _vyol.`zraZil.
požehnanou lidumilnou činnost Zvěčnělého biskupa a zakončil taktoif „Kéž objeví
se jednou při nás aspoň slabý, matný odstín té ušlechtilé činnosti", jíž Jìrsík se
zde stkvěl a již mu Ten, jenž zná srdce i ledví. člověka, jistě odměnil v říši nadfl
hvězdné, kéž stane Se, abychom řídili Se' heslem jeho: ,,-Bůh, Církev, Vlast,“ jakož
i tim, které zvolila si naše jednota: „Pro kříž, jazyk, pro lva velebného obětujme
ducha, sílu, krev,“ za Základ majíce svaté přikázání: ,,Miluj bližniho Svého“ .` . .
Členové přislíbili před obrazem biskupovým, že tak učiní vždy. ~

Tak dojernného večera nezažili jsme dosud. Zbožná nálada a nadšení na-
plfıovalo srdce i mysli všech až do konce . . . . j

' Odbor knihovní (odvětví liter. jedn.) daroval Zdejšimu spolku sv. Vincence
větší počet zábavných aa poučných knih. ' V .

P Zvláštním příznivcem jednoty naší jest vdp. Spiritual Jak. Sponar. Býval
přítomen při všech schůzích, daroval -knihovně naší kolik cenných knih a před-
platil jednotě časopis „Rozlżiledy po lidumilství.“ Budiž mu za to vřelý dik! ---

- Nynější poměry naše nedovolují nám, abychom tak často se Scházeli, jak
by snad možným bylo, za to však byly Schůze' tim srdečnější, snaha tím upřímfl
nějši.... ,_ .

Toť obrázek působnosti naší nynější. Kěž obrázek ten čim dále, tím více
jest docelován, zdokonalován a dokrášlován, aby každý se zalíbením a S uspokojenim
mohl na něm zrakem svým spočinouti Bůh žehnej! Výbo,-_ .

O i i í i Z Prahy.
Činnost* v naší Růži byla i v tomto obdobíèpotěšující; čile a horlivě po~

kračováno pv započaté práci; Pracovníků bylo hojně, práce jejich dobré, některé
velice svědomitě a pilně pracované. ~ Ještě před svátky vánočními byla schů/.e
(čtvrtá v tomto roce), v níž p. Jind. Skopec přednesl báseň .svou ,,Domů,“ a p. Fr.
Hrubík ukázku Z práce své O“ dějiııách pražského Semináře: „První rektorové
semináře pražského.“ č 1 . í V l I

ząV páté schůzi, po svátcích,-přednesl hudebníkroııžek,jejž letos řídí p. E.
Mareš, Millöckerovo duetto z operetty „Zebravý student“ a Chopinův ,,Brillantní
valčík,“ a p. Stránský (III. r.) četl Zajímavou apoučnou práci Svou: „Osculnm
pacis v liturgii.“ Ve schůzi té jednáno bylo 'o došlých žádostech za knihovny.
Po krátké debattě usneseno založiti 'dvě knihovny a přijat návrh výboru kroužku
knihovního, aby -založena byla jedna knihovna ve Svatém. Poli .u Dobříše (80 knih),
druhá pak v”Rovném u Roudnice pod Řípem (60 knih). » ›

Z ^ Schı°1ze“šestá a sedmá věnována byla památce 300letého úmrtí slavného
Palestriny. Četl tu p.íJ. Krchov práci svou „Palestrina a. jeho nejslavnějšídílo,“
kdež pout-avým spůsobem pojednal to tom, proč Palestrina napsal skladby své, a
proč jednu zi nejlepších: „Missa papae Marcelli“ věnoval králi španělskému
lž`i1ippuII`. Ve schůzi šesté, kdy člena prvá část' práce této,-.přednesl p. H. Skopec
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báseň svou' ,,.Nebes blaženost',ř*; ve schůzi sedmé pak, “ při druhé-. části té práce,
zahrál hudební kroužek.Andante ze .Symfonie od .F. .H. Rosetti-ho a Scherzo
z Capriccia od F. Meııdelssohn-Bartholdy--ho. ˇ . ˇ A

Q .V osmé schůzi p. Jar. 'Rouček přednesl ze sbírky svých básní ,,Stiny.a
hroby“ .dvě dojemné básně: „Nad .opuštěným hrobem“ a ,,Misereınini,*ř načež
p. Alexf Průcha četl ukázky Ťz delší své velmi pilně sebriané práce:. ',,Příroda,
ı`odina, Bůh vnárodních písních.“ 'í ' í i ` ` . .

ť Schůze těšily- se opět vřelé pozornosti vdpp. představených, zvlášť .vsdp.
řvzditele, jenž každé schůze se súčastnil. U členů jednoty však tu a tam nesplnila
se naše přání v příčině .ııáštěv-y schůzíe. Byla sice návštěva vždy dostatečná, někdy
i dosti četná. ale proto přece vyznati jest, že mnozí schůzí se neúčastni. Nežtim
doufáme, že nedají 'se zastrašiti členové -ostatnía že naopakv lıorlivě se budou
snžflžiti, aby jednota naše stále .větších a větších úspěchůse dodělati mohla.. Dejž
tí) ' “ ' _ `. fi _ 8 - J J A J ..

- Slušno.-též zmíniti se, že byla pořádána dne I8.“prosiızces 1893 vseıniııáfři
našem akademie na oslavu výroěního dne konsekrace J. Em. nejdůst. pana
kardinála našeho, při níž též ('21enové~Rů_že činnč .vystoupili básněmi a zpěvem.
Básně své tu přednesli: p Fr. Láska: ,',Ave . . ˇ. .!,“ p; V-ácsl. Šarboch: „Památce
mistra Palestriny' a p. Ant. Tlıein: ,,Vzhůru!“ (0 akademii .té viz „Čech“ ze dne
19 'proSinc`e 81893.) -- J . ' [

_ Končice zprávu ,svou o naší jednotě přejeme 'všem jednotam bratrským
lıojnosťzzdaru a požehnání Božího k nadšené práci a horlivému bojipza naši sv.
víru amilenou vlasť., Pomoz Bůh a Svatí naši patronové! . ‹ - - .

" : -. `

ve Ť Z ,Jiterární sa řečnické Jednoty v Hradci Králové.“
I Drazi bratři! ---` Pamatuji se, že ve schůzi delegátů na posvátném Velehradě
přijat byl návrh, aby zprávy O činnosti jednot našich byly co možno nejobšírnější,
abychom“ se tímvíce mezi sebou poznali. Pamětliv jsa toho podávám' ,úplný obraz
naší milé Jednoty ode dne 1. pros. r. m. . v .“

Jednota naše, čítající původně 118 členů, ztratila 3 členy pp.. bohoslovce
z I._ roku;~2 vystioupilia jeden člen, ct. p. Jan Šìmák, zemřel, Schvácen jsa prsním
neduhem, po 3_měsíčním pobytu ve svém domově dne 1. března 1894. (RL. i." p.)
V náhradu za zemřelého přistonpildo Jednoty ct. p. Nejínann, bohoslovec ročníku I.
--- Cítá tedy Jednota _116 členů.` I V  i p

` 1Vnitřní život Jednoty naší jest- v pravdě utěšený. a to opět -- musíme
přiznati -- zásluhou ˇLiteı`ár'niho. kroužku,“ který" čítá nyní .20 členů vnitřních a
7 venkovských, kteří již ııa vinici Páně působí. .-- .Téměř přikaždé valné hromadě
v letech minulých Stěžoval si předseda do jakési nečinnosti a liknavosti pp. členů,
naříkáno bylo stále nanedostatek nadšení a zápalu pro činnosť, práci, ačkoliv při tom
ovšem všeobecně seuznávala obětavosť členů, kteří neskrblili grošem na jakýkoliv
podnik vlastenecký a náboženský. Ale ten vnitřní život pokulhával. Ažľtu loni
založen byl v Jednotě kroužek, který v původní své irlei měl býti sdružením několika
jen bóhoslovců, již cítí v sobě povolání k spisovatelství; ti měli se vzájemně cvičiti
a vzdělávati a tak péro své brousiti. Ale účel kroužku byl rozšířen - a, to zcela
přirozeně“. -- Do kroužku přihlásilo se členů více (přes 20), a účelem jeho kromě
ı'ı_čelu základního t. j. připraviti členy na pole literární stalo se prakticky prováděti
to, co vlastně účelem naší',,l iterární a_řečnické Jednoty“ jest, totiž: přednášky,
udržování styků S Jednotami bohoslovců českomoravs~l‹ý‹-h, literární vzdělání členů
četbou a kritikou. ' . I ~ ' > . . J r .

Literární práce přináší vždy 15. den každého měSíce`,,Sboı`ník"liter.vkroužku,“
o jehož I. svazku jsem již referoval. Ode dne 15. prosince in. r. do 15. Ĺınora
vyšly 3 sešity další. Obsahem jvjich jest: II. Svazek dne 15. prosince =-- čítá
44 stran: K štědrémn večeru. Báseň. (H K -l- A. Štěpina IV. r.) - Hierarchie za
císaře Joseťa II. Hist. studie. (H K -I-“ A.“ Adam IV." r.) -- -O realismu, formalismu
a nomìna1isınu.=StudieÍ z dějin scholastické filosofie (pokr.) (H K + J; Snížek III.)
-zz- Svatoıniknlášské vzpomínky. Upomínky Z mládí (H K -l- Jan Černý ,IV.z). 5-
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Jak lid náš oslavuje rozličné slavnosti a svátky roku. cíıfkevniho (pokrač.) (H K -ł-
Fr. Kratochvil IV. r.) __- »Veršovaná .legenda lidová o sv. Kateřině (H. K + Fr.
Kratochvíl IV.) -- Kozí svatba. Prostonárodní lidové epos zvířecí (týž). -- Kulturni
historie a její důležitosť`pro' všeobecné vzdělání (dokonč.) (H K + V. Kaska IV. r.)
--- Salamoun,>Epická báseň .Z cyklu: ,,,Bił›lické profily“ (H KČ-ł-z Jan Černý. IV.)
±-- Svazek III. dne 15. lednančítá 52 stran. -- O životní filosofii A. V. Smilovského
(H K -I- K. Herel II. - Písně (1--10) (H 'K -l- E. Novák III.) -- O nominaiismu,
forınalismu a realismu. Studie Z dějin. filosofie scholast. (dok.) (I-I K + J. Snížek III.)
-- Matičce I. Chvilka v žití. Sirota. Básně (H.Ka-+4 J. Jaškai I.) -- (Lidové pověsti
z okoli Nebovid O původu Nebovid. II. Vlčí jáma. III. Radášek. (H K ±+ Fr.
Kratochv sl IV.) -- Odsouzení Mistra Jana7Husi. Ifíìstorická- studie. (Hi K + Fr;
Beran IV.) -- I. Dopis. II. * * 'I' III. Opuštěná. IV. V neštěstí. Básně (I-I K _+
Jan Cerný IV.) y--1 i Co souditi o větě: Poctivec nemění svého neáboženství (H K +
Vojt. Lebduška IV.) - Svazek IV. 15. “~\'ın‹›ra čítá 42 stran. -- Řeč Bohdana Záleského
nad hrobem Adama. Mickievvicze vilvíontmorenoy dne 21. ledna r.1856. Z polského
Caasu přeložil". (H K + Štěpánek  II.) - V myšłénkách (Kde cíl je náš? Příroda --z
život. Podzim, Co nám schází? Píseň o dubu. Dobrý přítel. Bůh). Básně (I-I K -l-
K. Here]-II.) -- Nena.pra.vitelný. Povídka dle skutečnosti. (H.K +Í“ A. Stěpina IV.)
3- .Matìěce.II. III.-Těm zdem. Eros. (lfl 4) Básně (H K + J. Jaška I.) I--~
Stědrovečerní obraz (H K + J Podhrázský I.) v-- Rodná víska. Báseň (H Kč +
J.`Josífko). .---V Odsouzení Mistra Jana Husí (pokr.) (H K + Fr. Beran IV.)

S radostíkonstatujeme,že Sborník čím dále tím jestdokonalejší. Nyní pak
přijat byl návrh, aby pěstoˇána byla též kritika prací Ave Sborníku ve zvláštní
příloze. - Mimo to zvláštní rubrika vykázána jest recensím O knihách ačasopisech
pročltalıých 'českých i cizojazyčných; příspěvky Slovesné, jež hodí se pro národo-
pisııouvˇÍýštavu, budou též tvořili zvláštní rubriku. -- Dej Bůh, aby áöbornik víc
a více ise tříbil, aby co nejvíce přispivatelů vyzbrojile se k boji za viru a vlast
slovem a pérem. _ , ' . j .

.. Řada přednášek zahájena byla dne pres. m. r. v prvníneděli adventní
předsedou J. Černým, který předčítal svoji epickou _ báseň: Araspas. -- II. ned.
adv. due 10. prosl přednášelp. Václav Štěpán (IV.r.) Přemysl Otakar II. a Karel IV.
Pmalella. --.ˇ-`III. ned. adv. dne 17. pres. p. Karel Herel (I. r.): O životní filosofii
A. V. Smilovskěho. A

Hrubý cyklus přednášek počne po velikonocích. “ .
O-l~enoyé kroužku pročítají nové knihy české a cizojazyčné; pokud ovšem

jsou pí-ístupny. (Z něm. :. Kath; Mìssìonen. -.- Quartalsehrift. -r Zeitschrift für kath.
Tlıeolrıgie. -f~ Christliche Kunstanzeigen. --- Ołıı`istlich-pädag. Blätter. -- Lì'teraı`.
HandWeiQser.)“ Vhodné věci budou zasýlány do Museaˇ-. Členové o důležitějšiolı
událostech veřejných referují téže do novin katolických. (Ceský Východ. H K + -2;
Mír, Večerní Noviny. K -ł- 10), uveřejňuií práce své v časopisech (H K -l-Í
Vi. O.1Třebský v Blalıovčstu, Čecha., K + VI. Hornet v Ceském Východufatd).

«“ V kursu pro slovanské jazyky pěstována polština. .Přečetli a přeložili jsme
dosud cAdz~.×Mickie.wiore, Konrad Walenrod a čásť Z Pana Tadeusae. „

Kroužek koná každých 14 dní řádné schůze plenární, v nichž jedná se
o potřebácha organisaei jeho. ; . . ' '

« Tolikzo činnosti „Literárního kroužku“. a ~ _ i 1
" Co se 'týče života celé Jednoty, zmiňujise“ především O II.. valné hromadě,

ježfkonána byla dne 14. le‹lna,e1894. Předseda zahajuje schůzi v přítomnosti 84 členů.
Zmiňnjfe se o cinnosti kroužku, .vzdávaje díky všem pp., « kteří bud' přednáškami
buď liter. pracemi přičinilì se (› povznesení vnitřního života v Jednotě.“Vřelć díky vzdává
též pp. spěvárkůłíì jakož i těm pánům,“ kteří nás dranıatickým uměním svým o Cecilce
pobavilì. '-- Pochvaině zmiňuje se 0“ obětavosti. I. flročníkn, který ve všech sbírkách
vJednotě naapodniky rlastenecké a náboženské konané vždy na prvém místě stoji,
dále i pp. Z IIIQ roku, kteří sebraiì, mezi se“boıi(ovšem kromě ročníı-li příspěvků)
15 al. za ı`ůznýop příležitostí. Zvláštním příznivcem naší; Jednoty jest dp. vicerektor,
který činnost? její bedlivě stflpnje sa i hınotně na -.ni pamatuje, žliter.“ kroužku pak
ıáejvizelejší synıpathii vyslovil, . . . A. . , . r . . . K
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i ÍVí`elá tato -slova s 'nadšením přijata --`- a nepadla v -půdu neůrodˇnoııfl 'Vždyť
i v naši Jednotě většina členů spisy ‹Vrbovy;, Weissovy, .ˇDělnické Novinyľa j.`Ĺ při
nejmenším čte a Ĺmnozi i.-studiem sociální otázky se' zanášejí. »p v

l Na konec ještě připomiııám, že přijat byl návrh, aby Jednota
přispěla ku garančnimu fondu pro národopisnou výstavu česko-
slovenskou, a že již ivjediném I. ı`oce upsáno 32 zl. 50 kr 1) ve II. 28 zl., ve
III. 3-621..“ s ' ~ v _ `

Knihovna Jednoty má asi 1200 svazků (Spisy V.,B. Třebízského, J“irás“ko›vy všecky).
Knihovna literární ai řečnické Jednoty zaplatila za loňský. rok knihÍkup_ci (tedy
bez časopisů a knih od sběratelů zakoupených) na účet S 10°/0 Srážkou 104 zl- 7 kr.

Do Trutnova ia Hostonic zasláno na vánoční .stromek zl. 24“'85 Na Matici
dalších 100 zl. (celkem 900' zl.) “ ' l

t Tim končím poněkud obširnějši-zprávu O životě-a činnosti naši milé Jednoty!
O kéžiito nadšení, kéž ten blahý žár a zápal pro církev ak vlasť, pro nadsšenou a
neunavnou práci ke cti Boží a ku blahu loližnich rodákfı Likdy nevymiziz mladistvých
Srdci našich, ale kéž roste vždy víc a více, obětavosť čistá ideální snaha prospěti
bratřim, synům jedné ınatky=,§jedn'é vlasti. Nechceme, aby se O nás mluvilo, psalo.,
velebila naše obětavosľ, vždyť uvyklfì jsme právě opaku! víme dobře, že za všecky
ty dobré činy - skliťlime nevděk, žetoc nadšení a tu pravou lásku k vlasti ìbudoıı
uhásetì jedovatými' ˇvyllıanýınìˇ zprávami, jakož činili a činí, ale _;n1y pracujeme pro
vyšší cíl, ne pro chválu lìdSkou,“ná-sp vede zářná hvězda čistých ìdeálů, a od těch
nestrhne nás n'ìopot«upa, ni lež a mızká pomluva. Na to vše jsme zvykli!

i Aspoň mezi "sebou se poznejme, bratři, aspoň sobě upřimnì bnďme ”prozstí“e‹`l
těch bouřicíeh vln zuřiciho oceánu. p `“ VP,‹e'd38da_ˇ i

s l -1 r o- Z Masrìboru. r
Literární kroužek náš započal letos svoıı činnost valnou lıromadoıı i dne

15. října. K podanému návrhu .přijal kroužek nás název: ,,Lìteı`ární kroııžek
Slomšeık.“ -- Nese tudíž nyní kroužek náš V čele c“tlíÉlı.odné` jméno velikého bi~sku_pa
lavantské (1-naı`iboı~ské)l díecése, nadšeného vlastence a o zı`ıameıiitého spisovatele
slovinského, Slomšeka.pJelıo přikladevm a vzorem chceme se ve všemiidíti. Jesriť
Slomšek námi 'Slovincůrn tim, čím českému národu biskup Jirsík. l

i Kroužek nás koxšá s-chfizesvé každou ueděli.- V 1. pololetí (od 15. ì`ijııžı.
do 21. ledna) sešli jsme se celkem tiˇilnáctksrátel Výbor odbýval 5 schůzi. --
Fštfij zdekrátký nástin naši čimıosti_ v minulém pololetí. l l -

p Ifrvni schůzi zahájil kol. Zemljič (I. r) veršovaným prologenı.
Glen výboru _ko=l. Korošec (II. r.) četl lıumoristický spis „Studie o penězich“,

redaktor ,;Lìpi“ce“ p. Kokelj (IV. pŤi`edneSl básně: „Slovaııská lípa“ a „U rakve.“
_ V druhé a tì`etí 'schůzi' četl polšladnik kol; Gomìlšek (II. r.) ži`votopìs` slavného

biskupa Budějeovľickélao, Jana Val. Jirsiíka. p--» Ve čtvrté schůzi překdná-šfeì předseda
Kovačič =(iV=. 1*.) o eslvsýlch cestách po ~mad7ar^ském S]‹ovin'skn mezi t. zçv. Prekn”1uarei.
V páté schůzi ıčzlen výlooru !Z~e=mlìjič předneslp łwa=lla^du „Matčinıa prosba.“ Předseda

kračovalV p=i`edná*šce své. e “ p l ip - ~
i V Šesté schůzi četl kol. Gobec (II. r) spis: „Jak se ~srovná*v»á svobodná vůle

naše s loožskýan vědfěııím lpřišticclı našich pr`esłý-ch či-nův ?“ t'Pi`~edìseda Kolflvazčič po-
kračoval v eestopisu ~~svém. -_ sedmé “sch-ůzi četl kole 'Kiokelj povifdlku č „Marčina
smrtí,“ kol. Koroššec So‹*iol“ogi'c~ko~u práci: l,,ˇ`-V l‹í“e“sťżmstvi je- zá“eìn`azn“a“.»“ u V osmé
Sžclıůzli přednsıášel kol; Hoľlınec-s (1.) alofgetiëcký “spis “„Contra,“e Klo“vazči~č dokončil
svůj cestopis.“ Q V p e ~ i -

' V =.‹l=e“váo-té selıůzi měl kol. Jaxııžflekzoviě GV.) arehaeolzogickou pt-edneáŠ.ku ,,C'itezr“a
V Pismsěisvć“ »V desáté schůzi četl kol. Zemljič črtu „Hodina cv “žalái'i“““a přednesl
báseň „Osud“ -- Kol. Kovačič QII. uvedl v rozhovor otázku: „Je-'li' duehovnimıı
tí`cl_)a aesthetickélıo vzdělání ?*“ »M V jedenácté scłıeůzi lıÍo“vo`ì`il podpi`=edfseda Jan ežič
(Ill. oz sozcfiálni roilfııické otázce.“ Kořll. Sožmnelk -(IQ r__): Ĺ,,JeŤìk vpzlý-vá lzındba-

1_) Zpráva psánaldne 15. bí'ezıı`:ı 1894. l Ť L či M
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zdraví lidské 'Pl' V dvanácté' schůzi pokračoval! kol. Janežič v řeči své, vtřìnácté
schůzi četl kol. Bračiě`“(III.) biografii kard. =Bellarmina. ` s i .I

' Dne 7. ledna uspořádal náš kroužek 'srdečnou oslavu svému patronu, “ ne-.
zapomenutelnému Slomšeku. Nejm. pan kníže biskup 2 dr. Michael Napotnik poctil
náfsosvou vzácnou navštěvou. ˇ V i ` r

jj ' radostným srdcem' Vám, bratři, na vědomost' dfáváme, že kýžené Sdružení
všech çslovinských bohoslovců (v Lublani, Mariboru, Celovci a G-orici)“ se již
uskutečııilo, a činnost svou již započalo. . , 2 I 4. _ z . .

Ť 'Za příkladem Vaším chceme i. my podle sil svých pracovati ve prospěch
sv církve a národa našeho. Bůh nebeský žehnejž všendsnahánı Vašim a našim!

V _, S-tím uzavíráme zprávu svou a vzkazujeme Vám Srdečný bratrský pozdrav
ze Slovanského Jihu. ' 1 “ Výb07'.
v `v'\ ~ˇ _' `. - " 2

V I_Š0l10SI_0V(:i V Níëlılecku. ',,Aka”demi_sches, -»Taschenbuchj fiirfı kiatholìSche
Theologen,“ vydaný fdr. I-Iobergem na rok 1893/94 (Pad. ,Sclı“oniııg'lı)ipod:'ıvá
zajímavá data O theologických ústavech německých, sborech professorských, -počtu
studujících, přednáškách, spolcích atd. Dle něhoibylo v minulém roce studijním
na' 31 ústavech německých 3408 yposluchaěů. V “ . l V Ř

l Nejčetněji navštěvována theologická fakulta při královské akademii
Miìnsterské (268), pak fakulta ,Frýburská (235), 'lyceum Řezenské (228),
fakulta Vratislavská (222) a Bonnská (205). i V Í _ _ .

jl “Mezi přednáškami pro I. běh 1894 uvádíme jako zvláštnosti na
Miínsterské akademii dr. Fr. ~ Hitze, professor nár. hospodářství, přednášel
o thematech; “,,Dìe Arbeiterfrage und ihre Ursachen,“ „Ueber Wolılfahrtseinricht-
ungen zum Besten der Arbeiter,“ na kněžském ústavě Paderboı-nském prof.
morálky dr. Wilh Schneider: „Gesellschaftslehre“ I. Hălfte, na fakultě Rotten-
burské prof. Vogt: „Sociale Problems im. Lichte der Moral“n aj, na :fakultě
Kolinskié dr. Eng`lert, `prof.lfilosofie: „Das Problem des menschlichen Lebens
unter Kritik der socialistischen Theorie.“ .Potřeba vzdělání dorostu kněžského

e -e*

v Sociologii začínáse patrně již uznávati všude. _. [Ve .Francii poukazoval již
r. 1892. abbé Garnier přilgeuerálnim ,shromáždění „Jednoty katolických spolků
dělnických“. na' to, že vevšech velkých s_emìI_ıářífc,h sociální kursy jsou
zavedeny" a sociální konference konány; zvláště v Nantech,'Be`sançonu~, Versaillech
a semináři Saint Sulpì_ce.,1)]Í in Í  z V k „ « V _,

j Ze spolků .nejı`ozši'řenější ` jest ,,Bo'nifatius-Verein.“ Našim jednotám asi
praci a snahami svými podobna jsou sdružeuibohoslovců v S,tr_ass,b”u rku: Verein
fiìr Theologie, Verein für Philosophie, Verein 'für sociale 'Fragen V 'V ' V V '

Slovanské řeči. Bylo by snad zajímavo podati v naŠem.ěaSop`isĹe statistický
výkaz O tom, jak“ pěstují se nyní od českých bohoslovců jazyky. slovanské, vedle
toho pak pro Srovnání i-výkaz, O studiu jazyků -romanských a germanských (mimo
němčinu), Ať příznivý ať nepříznivý výsledek budiž pobídkou k tomu, abychom
po příkladu velikých Slovanů, kteří V únoru `t. r. odešli' v lepší vlas`t”, Ra čkiho
a Hôrnika, i_.mnohýcl_i českých kněží V době vzkřišení naší„litera`tury s láskou
se věnovali studiu jazyků, mateřštině nasi příbuzných. Tak osvojíme a udržíme si
vědomi slovanské ;i Slavussum, nihil slavící a me alienum puııo.

.Mohly by se ,snad »zakoupiti pro seminární knihovnyjvhodìné pomocné knihy
(mluvnice, slovníky atd.`), utvořiti kroužky pro Studium jednotlivých řečí, odebírati
slovanské" časopisy, .po případě i“ udržovati písemné styky S jinoslovanskými
semináři.”Zdař Bůhl2) . . r j -. Praha --~Ťd".“

'‰_..2___.._._J‹ - z r z 1 flz z 7, -_ _ ,, _›_: _ _ r--Ý É _, ˇ _

1) ,Vide Monatsschrift für clır. soc; Reform 1892, 369. _ , . . `
je » 2) Vítáme S radostí projev tento as doporučujeme jej bedlivě úvaze všech jednot. Toto pole

neleželo nikdy úplně ladenı, jen horlivější ho obděláváııí, jen všeobecııější účasti jest třeba,
a přinášeti bude ovoce hojné. Kroky -k tomu se již činí: toho dokladem zpráva našea králové-.
hra-dečka '-- jak jinde, nevíme. Zahájínıe o ,věci té dopisování a výsledky jeho udáme.v_ na-
vrhované statistice. ' - 2 2 .. . - - . _. ˇ 1
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   L  pDr. JosefPosp1'Ší1.   j
s Duch Sušilův u nás bohda nevymizí nikdy. Družina jeho,věrn„ě

k1`áčejíc ve šlépějícb velikého mistra svého, vždy znova probouzí a
oživuje ideje jím hlásané a odchovává Inu s nové a nové stoupence.
Jednomu Z družiny; té jest česlšá veřejnost* katolická Zvláštníspovinna
úctoua naše ,,Růže“Zvláštní vděěnostíj Jest to Dr..I os. Pospíšil,
Z jehož života a činnosti něco clicemepodat.i.1)  si 1 “
1 Dr. Jos. Pospíšil narodil sedne 7 května 1845 ve Velkém
l\“IeZiříčí Zl rodičů, živou vírou ja .nelíěenouj 'zbožnostivynikajících,
v panske službě* knížat Lobkoviců“ postavených. ”Prvvébo vzdělání
poskytla pod vedením důkladnéhoˇ učitele Frantý Šťastneho, otce
slavného našeho básníka Vladimíra Sťastné"ho,j farní škola národní
V Rudíkově; 2) pak normální, tehdy německá, škola ve Vel. Meziříčí.
',I`u„„ın„ěl již nastoupiti dráhu úřednickou na statku Velko-Meziříěskémg
ale zajisté »řízením "Božím ujal se nadaného lıocha tamější kaplan,
spanilomyslný a obětavý1nuž,dp. František Klinkáč, český spisovatel
a básník, (nsyní sfarář V“ Telnici), který -2 třídy gymnasijní jej ,vyž-
učoval“ ,privátně a dobře jej připraviv přivedl pak na studia do
Brna. Zde byl, podrobivflž se Zkoušce,[přijat do III. třídy tehdy
jediného německého gymnasiav Brně, Rozlfzıodující ,vliv mělitu naň
vlastenečtíi učitelé ,Šmídek,' VVittek a Zvláště Matěj Procházka,
pozdějidůvěrný jeho přítel-Ukončiv ,r.í[1866. studia gymnasijní vs pro-
spěehem výborným, vstoupil do ,bohosloví V Brně. v Vědáim three*
logickým věnoval se; s upřímnou láskou sa, horlivostí, takže nade
všecky vynikal.3) Na vnímavého ducha jeho působili jZvláště'Dr`. Zeibert,
tak, žefrprvotněfl círk. historii nad jiné  vědy si oblíbil, as paknejvlíce
náš ideál Frant. Šušil,“ jenž jej „Svýrni nadšenými sa ohnivými ,před-
náškami nadchnul co největší láskouf ke íKristu as jeho `nauce i I
k církvi sv. katolická 8 ˇ j  I - » Ť a

Í Byv ordinován za biskupského interregna od arcibiskupa
olomouckého Fürstenberga v Kroměříži r. 1870. byl »krátkou dobu
kaplanem ve "Starči už Třebíče, ale poěátkemr.s 1871. poslán jest
do Vídně na vyšší ústav sv. Augustina (Frintaneurn). ještě 1ie~
dokončil studií, již bylľpovolán (v II; běhu r. 1874.) na theologický
ústavy- brněnský Za professora dogmatiky a fundanıešntálky. Hledě

_,,r' j _ “ j > _ , __ ' _ - ˇ\

j 1  11)" Podrobnosti “váži1i jsme ze nzpráví jeho přátel, jimž tuto upřímně za ně
vzdáváme díky j ˇ < po , Ť .I 'v ' v Í, Í V“

2)eOtecíjel1o,Václa_v, jenž posudživ jestna odpočinku ve Vel.“ Meziříčí, byl
tehdy Šafářem V“ _()'Sla,vičce,* obci do Rudíkova pì'ifaí`eně.› 1 ~ 1 I _, Z I 1 í 1

I 1' -3) Professojryj jeho byli: Dr; Stára ze St. Zákona, Langer Z fundamentálky
~a theol. dogmatické, Sušil* Z “NQ Zákona,“ (Pospíšil byl jedním Z posledních jjelıoíí
žáků; Zemřelť Sušil 31.. května 1868 V Bystřicijpod Host.),>J.'Vojtěch Z mravovědy,
Dr. Zeibert Z historie cla právjża círk., Dr." Chme1íček.Z pastorálky“aeJak.“Pr,ochážka
'Zl vychovatelství a .ka.teclˇ1etiky; “regenten_'ı ústavu byl J. Schrefl, jenž -Sušilca za jeho
nemoci vn II. běhu zastupoval, Spírituále1nL.ÍKnopp, který- 'Svoje svěřence nejen, du-
fchovnějvedl, nýbrž též O časových otázkách a_potí`Ĺe'bách pouěoval. jj _  s
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odpomoci nedostatku, který, [sámijsa bohoslovcem trpce pociťoval,
zavedl ve školním roce 1874---7í).p›v I. ročníku filosofii, kterou,
přednášel nejprve dle učebnice Stöcklovy, potom dle j Eggerovy
-„Propaedeutiky“ a konečně dlejvýtečné knihy vlastní. , v c či

 R. 1885. učinil jej nejdp. biskup Dr. Fr. S. Bauer skutečným
radou (čestným byl od r. 1876.) a přísedícím biskupské kon-
sistořeí brněnské a ustanovil regentem valumnátu,ve kterémž úřadě
setrval, ponechavsi spolu professuru dogmatiky a filosofie,_až do
roku letošího, kdy byl (v den sv. Tomáše) jmenován ,kanovníkem
kapituly brněnské. v ” Ť, _ J ^ v . y Q ~ p

c Ĺlinnosť jeho jest všestranná.  1 ,I M s n
Co,vševykonal,pro mladý dorost kněžský v době dvacetileté

působnofsti učitelské! Filosofiejeho nebylopouhé suchopárné
hloubání, nýbrž vědaiživá a _ oživující. Když přirovnávalk ne~
zvratným principům filosofie andělského »učitele soustavy zmoderní, a
ukazoval na bludy a zhoubné následky jejich, když oidhaloval bídu
nynější a rozvíjel .před očima mladistvých posluchačů utěšený obraz
života* spořádaného dle zásad křesťanských,“ slovy pıˇˇesviědčivými,
nadšenými, aj, tu tál led srdci mnohýchai předsudky ustupovaly
před, pravdou jako-prchá, tma. před světlem, a nadšení vlévalo se
v nitro,` nadšení k práci vv duchu tom. 1 A í  

 A A ,dílo topaksbylo korunováno v dogmatice: vznešená nauka
katolická 'předkládána nejen theoreticky vp celé svékráse, nýbrž a
to zvláště -+ i V praktické působnosti své na život lidský. Kolikrát
se zdeteprv uskutečnilo: ,,í`ac, ut voceris“! _, . J ' 7
” í K této -j-I dle přesvědčení našeho .-- ncjzáslužnější činnosti
jehoítdruží seneuiínavná práce literární. Již jako bohoslovec
Stál ev popředí ruchu, který Sťastným a Klímou byv počat, čileji
tehdy,se rozproudil. ,,Miuseum“,* vv němž mladí litcráti ukládali
plodysvoje, svědčí o tom nejlépe. Clánky Pospíšilovy: Také něco
o Jesuitech, Má tužba*,1) Moje údolí*, Miloš Obilič a Vuklšrankovič*
(roč. I.); Jiří J. Strossmeyer, SV. Alois, Jesuitéve Francii, Dvě
íurie*,“Vyzvání*(roč..II.); Známky pravého náboženství, Z mého
denníku, Naebřehu Dunaje* (roč. III.):, Vražda a saiľnovražda, Ne-
změnnost' a pokrok v církvi, .Cesta do Mar. Cell, Nástin dějepisu
alumn., Slza kvítka* (roč. IV.), právem obracely na se pozornost
všech. Ale především úvahy: ,,Jsme juždostatečně připraveni?“
(roč. II,I.), poukazující na bídu nynějšía úkol- kněze v ní, dovozující
nutnost všestranného jeho “vzdělání, hlavně vzdělání A filosofického,
opravňovaly k velkým nadějím. A naděje. ty. jsousplněny plnou měrou.
1,1 1Dr.. Pospíšil jest naším největšíni katolickým
íiloso fe m. ÍNesoudíme tak jen my, tavk zní 1 jednohlasný usudek
všech. . . `T0 dokazují práce jeho vt „Casopise kat. duch.“:
,,0 spasné vůli božské“ (1879), ,,Duše lidská jest nesmrteIná,“. (1884),
.\__„._.i_.___i

Í D1) Články, hvězdičkami označené, jsouvbásně.  - 1_ j 1 -
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„Kritika moderního atomismu“. (15.-`85),o tom svědčí celářada důi-
kladných síilosofických článků V (),b`zor'u: Pravá vzdělanost, Co
jest pravda, Cíle na cestyzDarvinismu (18-78), Uvahy filosoíické,
Darvinismusa methodologie, SV. Otec Lev VXIII. j a filosofie[(1879),
Monismus materialistický a .křest`anskj'f. (1880), Význam filosoíie
scholastické (1881), Oj jkrásnu dle jnauky- scbolastické Vzhledem na
novou formOv_ou[aes`thetikp (1882), Učelnosť a moderní filosofie (1885),
Moderní psychismus aj /”filˇC*sofie křesťanská (1885), Pessimistický
pantheismus aˇnašedoba, Reč lidská vpyvracujeDarvinismusj(1898).

 i  5 lAle nejskvělejším dokladem toho jest jeho dílo : „File Sofie
pjodplejzásad. os Tomáše. Akvrinsk ého“ I. částí (B1`no,[BeI1.e-
diktinskáj ikniht; 1883).1)~ Andělský učitel ,nalezl tu sdůstojného
tlumočnika vznešenýchjpravd svých, jež podány jsou vątakt krásnérn
rouše českém (česká terminologie filosofická !.),v,s důkladností opravdu
vědeckou, ale çzároveň i nejobtížnější stati tak jasně, téměř průhledné,
s tak nepřìekonatelnou jistotou V argumentaci .a č Vyvracení Ísystemů
chybných, „že jest Vnkaždém ohledu nedostižnýmľ. (Kriti_ka” je
také poflzásluze. iMatě.j..Procbázka napsal. vor něm celé články
lv 0bZorue(1883) a Sborníku Velehradském (1883), všecky časopisy
Zmínily P se pod sněm, pochvalně aíjsáın, Masaryk,.jenž přece jest na
stanoviskunzcela protivném, 'vzd-al mu V Athenaeu povinnou chválu,
poctiv je ˇnázvem„ „jednohoj zs nejlepších. spisů české filosoíické
literatury Vůbec.“2) ,,Dílo mistrovské“ V ta slova .shrnul Procházka
celý úsudek O „Filosofii“ (Dra. Pospíšila. -- SV. „Otec přijal před-
loženoui sobě knihu s pochvalou a- vyznamenal autora darem skvostné
medaille památné. Z 7 Ĺ ~ , . ` o 5 o  1 I .

5 * ,ŇIuzniáníVynikající práce Vědecké byljmenován Dr. Pospíšil
14.ledna zì1.891 ,dopisujícím členemjkrál. čes. společnosti nauk a ve
.Valném shromáždění dne prosince1891 zvolen byl s dopisujícíın
členem I. třídy České Alšademiee/císaře. Františka Josefa pro *vědy,
eslovesnosť as umění.. 1 1 s 1 í V 7 S ˇ Í  .

s Při :tom Všem. byl Dr. .Josefv Pospíšil a jest vždy 'neúnavně
činnýıin i V živzotěi veřejném.  Súčastniljse téměř Všech. prací
vlasteneckých, jestpo 20 let dušívšech podniků “církeVních a
národních “(připomíná,me jen boj o školu konfessijnÍ,.ZÍaložení spolku

' ` ' , . ," ` _ `n - v „

"1)-.Rozebrána. Obsahuje materiální logiku, noëtìku, a metafysilšui..všeobecnou;
prváj část* metafysiky speciální: ,,K“os1nol_ogie“~ připravuje se k ,tiSku.” Z 1 I

v 2)' Příslušná části kritiky Masarykovy V Athenaeu 1885 zní: ,,Spisu dotčeného
_. 1.vážím sobě. j. . V. hlaxvnějpro- vnitrnou jeho .“hod_notu[.z Jevíťfse vˇněin veliká
znalost' ,předmětuj a_ důmysl sktitečněiilosofickeý; spis s jednoho hlediska důsledněje
propracovaný* ls' onou. opravdovostí Vznešeˇnou, která' úctu vzbuzuje ' nejen -'před
auktørem samým, ale i před věcí jím .obhajoVanou.~ Neméně lfilosofickou je věcnosť,
kterou spisovatel posuzuje ,se svého výlučného stanio"v`i'skaŤsousflt_avy pro'tiVné.f-Dodámevli
konečně, že ve spise } důslednýz pokus proveden jest o_.č'eské j názvosloví Vi filosofické,
pako smíme úhrnečný soud pronéstì.t_en, že Spis p. Pospíšilův je lskutečným obohacením
naší .literatuı-y,, zvláště, filosofické, as pokládáme. jej za .jedenijz nejlvepfších
spisů_ič7eské filosofické l'iteraturytv.ůbec. I * ~_ j , ˇ 1 _, ý

x,
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sv. Vincencc zl Paula V diecési brněnské, velkolepou oslavu kněž-
ského jubilea sV.*0tce r. (1888. a j.):, hnutí katolické, jež tak
utěšeně u nás se probouzí, má jemu mnoho děkovati. Pečovalť
O povznesení jeho četnými instruktivními článkyv ,,l`Ilasu“, o jehož
zvelebení a rozšíření jsa místo-předsedou družstva neocenitejlnýcli si
získal zásluh; vykonal pro ně mimojiné Velice mnoho si tím, že
jako místopředseda katolicko-politické jednoty brněnské po
15 let horlivě vedl k (cíli 1 vytčenému, s úchvatıiou svou .Vý-
tmluvností 1) časté aıdůkladné V ní konal přednášky ze všech oborův
as nejvíce se s přičinil o zřizování, šíření .ae mohutnění podobných
jednotpo: celé Moravě.. A nyní právě. účastní se co nejhorli\`ěji_
.prací o uskutečnění všeobecného katolického sjezdu českoslovanského.
Kéž i toto dílo, od něhož tolik doufáme pro uvědomění ducha-kaz
tolickéhove vlastech našich,,č_jcstkorunováno Výsledkem! J “

. ,1aVšak pro,n_á s bohoslovce má ještě zvláštní význam. Již jako
pořadatel (čtvrtého ročníku ,,Musea“ byl ideálním snahám bohoslovců
vůdcem, jako professor nové Vždy jim poskytoval látky, novévléval
nadšení pokračuje .zdárně V díle učitele svého Sušila, ia jsa před-
stavenýnı byl jim pravým otcem. Po celé desetiletí byl „Růži“
.brněnské vším. 1Přítomností svou při schůzích jejich povzbuzoval ke
stálé, činnosti, radil a napomínahjnešetře slov ani obětí. A nad
„Museem“ jakstále bděl! O jeho trvání, jehofrozšíření, jeho obsah
máiveliké zásluhy. j P V in 5 o j V o
FJ 5 Z kruhu našeho odchází. . Ale ne úplně. „Růže“ bude
vždy míti ve vděčně paměti, k němu budezpatřiti jako vzoru, k němu
se utíkat-i jako protektoru svému. . j 1 , g p  _

` l\la další dráze velečinného života jeho dejž mu Bůhbojného zdaru!
,,Multitudinevdierum repleat eum.“. (P8. P90, 16.) 5

' 5 ˇ ˇ , Poř.

__ Ĺ*-â--1". __:'-Tvá.

s Z Hymnus   5  
li in honorem S., Tl1OII1€l.8 AqL1Í'na1',íS, Ecclesiae Doctoris.

`_ì5;jquae profiuunt Aquıno
ebriantiores (Vino, je,el,
aquae“ sapientiae. S A _

j ` v Mundae.fluunt,.mundo manant, g
L ubı manant, vulnus sanant

arboris scientiae. ~ í P

1) ,Tu osvědčil i jako výborný kazatel při různých přiležitosteclıà zvláště
pak při postních kázaních na St. Brně, jež r. 1884.1- též tiskem Vydal: „Sestero
postních řečí.“ Napsal Dr. . . . (Brno, Ben. kniht) 1 j U

__ _ _ .
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Prior Thomas non credeloat, 5 s
Christi latuse inquirebat
digitis incredulus: Ĺ 5 5

5 Alter Thema in luminari
sicut sol splendoris clari
fidem docet sedulus. 5 ø

Mire Vates miri Panisl- .
O“`quamv dulce melos canis
fide Victis cordibusl t ~
Non distractus Verbis j vanis
novum canticumVarcanis „
hauris _. tu eX fontibusl* 5

A dum auraeidicis vale,
opus Tuum aeternale 5 5
putas 'esse paleas; 5
unum cupis, ut in coelo j
siné Dube, absqu5e Velo j
cernere Ipsum valeas. 1

Nunc quiıcoram .Patre sedes, *
sine nos ad Tuos pedes -
guttas marìs ,biberel 5 5
Angelum quem colit schola, ,
gloriae. queın ornatf stola,  
adsta proli miserae!

Antequam sunt alta facta
etabyssus patefacta,
erat Sapientia: “ ˇ5 p
Cui. trinae sanctae luci s
Sonet hominis caduci
laus et reverential

Í S - Amen. _ 5 5
‹ ;. D. Lutinov.
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  Kterak vede theorìe Smithova k atomísaci
veškerého životaspolečenského ajak jinárodo-

_ hospodarskásoustava provedla.  
(Jan sø‹11á.1<.)s5 _  r

5 _ ; j j V (Dokoncen1.) 5 . 5

j - Svoboda majetku pozemkového. ˇ g  
. 1 Z Jako »stav průniyslnický V pevnou cechovou organisaci se vy-

tvořil, tak jevil se ráz ,korporativní i ve stavu vselském. Dříve byla
dědina pevnou korporativní jednotou, která rozhodně hájila svých
právŤa.Ĺzájmů a cizíhovlivu nepřipouštěla. Nevolnictví V poměrech
těch ,změnilo ovšem mnoho, však ráz ten nevynıizelý Teprve 5ınoderní
system liberální přeměnil si jej dle své šablony. 5 Jsa protivníkem
Všelikého_[korporativního řádu zavedl i Zde místo něho princip
.sobeckého individualismu.55atímzasadil dědině jako“ uzavřené korpoıíaci
rolnické ránu smrtelnou. ,Půdu k tomupřipravil mu státní -bureau-
kratismusflvše centralisující, jenž obcím krok za. krokem odıˇıal
samosprávu a nahradilji správou státní, která nedbajíc zvláštních
zájmů jednotlivých Obcí, Vnutila všem stejná ,zřízení  Tak”ztrá;cel
se ponenáhlu V dědinách sınysl prozájmy společné, který jest duši
korporativního života, tím i život ten Vzal za své. 5 _ . 5,

  .Hospodářská politikaf pakpokročila dále 4- proti samému podè
kladu stavu selského: nedílnosti statku. Byloťvšeobecným dříve
obyčejem, že otec umíraje zanechával statek celý prvorozenému synıı,
ostatním pak dostalo se na statku výživy. Tak přecházelstatek
čistý, ničím“ neobtížený, s pokolení na pokolení a zůstával při tom
vn rodině. Tento znak pevnosti a stálosti nelíbil se liberalismu,
poněvadž byl naodpor hlavní jeho zásadě: ,,svobody veilvvšeın
životě“. I vystoupil pod rouškou humanity az spravedlnosti, které
příčío se odstrkování dítekdostatních, s heslem rovného .práva dědič“
ného pro všecky děti aj tím také pro volnou dělitelnost“ pozemků.
Svoboda ta povolena [nebo poručena((!)]5gzákonem. _ j 1 V 5 1

Novota vždycky láká, zvláště když předkládá se ve formě
Vábivé; a tak i toto nové heslo×5svedlo stav (Selský, jinaktak kon-
servativní, že počaljím se říditi. Následky V praxi musely se do-
staviti záhy. ŤStatek se rozdělí, V následující generaci V'/'dělení se
pokračuje dítek jpřibývávvíce ,než jmění otcovského, současně
s rozpadáním statku .kráčí ochuzení jeho, postavení konečně stává
se nesnesitelným, astatek vyhodí se po částkách za fatku .nějakému
špekulantovi. A tak zmocňuje se polního hospodářství
velkokflapitásl. 4 5 “  l 5 í 5` ._ r Ze- není postup, tento jen vymyšlen, toho nejlepším důkazem

jest skutečnost. e V1Anglii zmizelo od Smi-tha. 160.000 svobodných
majitelů pozemků, kteréprosměněny V latifundie; 116 majetníků má
1/2 zAnglic 5a (3/4 Skotska, as z 50, mil. arů orné půdy vůbec jest

_. j _ I p z . _,
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80 mil. V rukách jen 977 majitelů. Tak píše o poměrustavueselskélio
V Anglii HitZe1)_již r. 1880.; že odtél doby kapitál ještě. více se
zcentralisoval a tedy poměry zhoršily, lze snadno si domysliti. -
Francie, kolébka rovného dělení pozemků, jest tsalšřlšavzoreın
pr.olet'arisovaného stavu selského. Pozemky jsou tam tak rozkouskovány
jako země sama. Tím se také mohlo státi, že Pařížský Rothschild
téměř všecky znamenitější vinice dostal do svých ruk a ceny lepších
Vin dle své libosti může stanoviti. 2)Í- Příkladu5F_ran5eie `úplně5ná-
sledovala Belgie, kde r. (1846. bylo 738.512majitelů pozemků,
z nichž 517.492 měli ,ročních příjmů méně než" 7E)_franků a 1875.983
méně než 500.fr. Jak dlouho můžeodolê.ıti_ takový Sedlák převaze
kapitálu? --. V, Italii (bylo V době 7*let (1873-79) 35.074 lırodin
Vyhnáno ze svého majetkua íiskus sámj prodal ve dvou letech
13.258Statl<.ů.P*)  55   1 ” ~

_ ~ V Německu a.Rakousku jsou poměry poněkud lepší, poněvadž
zde seıllák nedává seà tak snadno zachvátiti proudem doby a od
svých obyčejů tak rychle sneupouští. iDčlení pozemků zde není tak
časté, a přece jest stav selský, poměrně k dobám dořivějšímína
mizině  Odkud to? Kapitaliisticlšá oekonomie zásadamisvýmidobře
se -o tož postaralral Svoboda konkurrence i zde rozvíjí zlıoubnou
svou. činnost“. Velkostateks stroji mn.ohem_ laciněji pořídí obdělávání
půdy,5\ sklizeň, mlácení atd., osbyčejnýírolník strojů si koupiti nc-
moha těžko: S ním může soutěžiti. --- Oizinaıužívajíc plnou měrou
svobody -obchodu přiváží tolik plodin, že ceny jejich na trhu. nutně
musejí klcsnouti.4) Ktomu přistupuje ještě umělé, podvodné
snižování cen kartely, rinky, skupovánímj obilí (pro
kıipujicí seovšem zase zvýšil), rozhodovánímo cenách plodi-
nových vbursách atd. atd. -- Svoboda stěhování odvádí stavıi
selskému“. nejlepší. síly pracovní _ do měst a ruší jeho korporativní
zřízení.“ Svoboda směnková, svoboda neobmezenélıo zadlužení statku
podporuje ještě neopatrnost' a nebospodárnosť. V _ 5  0 - . 5

_~ _ Jak často bylo V parlamentech poukazováno na bídné ty
.poměry a jich příčiny, stálé nářky a. steskyješt slyšeti, a přece se
nic necim. Státní moc nejen n e pr a c uj e p r o ti, 5 protoze n e sin í,
jsouc sama V rukách kapitálu. ibezmocnou hřičlšou, nýbrž přikládá
ještě nejtěžší břemeno, které stav Selský V propast strhuje 5---in e~
snesitelné daně. I)o těch stěžuje si dnes sice téměřkaždy, ale
stav Selský činí to největším právem. Ňľždyť daně nepřímé tíží
nejvíce avdaně pozemkovéčiní největší dil daní přímých. Sedlákovi
nelze pozemkyukryti jako .lçıpitalistovi státní papíry. B _  

_ _. . _

v 1) “,,-Kapitál und Arbeit“ 380. 5 ; Z _  A _ 5
 l 2). Stöekl: ,,Das~Christenthum und die grossen- Fragen der Gegernvart“ III, 365.

 Í3) \Veíss, ,,Apologì_e des Chr.“ IV, 507. ' Q 5 5 1   
'_ _ 4) Aınerika může ročně do Evropy dopraviti 200 mil korců.-pšeni_ce,"ostatních

potravin. zvláště masa a dobytka, obrovskémnožstvi. Zajímavá statistická data vide
Hitze: ,,Kap. und Arb.“5_: „Die Concurrenz5;der__Neuen_ Welt“ 385 sqqr 55 .
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si „Grundentlastung › 4- vyvětění pozemků ne-
snesitelné ité tíže“ zní Z úst všech rozvážnějšíclı politiku, jimž
na zachování stavuýselského záleží, však leo pomůže takové heslo,
když se neprovádí!?” Ba, daněůse Stále ještě zvyšují, protože rostou
potřeby států na ívydržování a živení té můry, která dnes Vcelé
Evripě prsa tísni fa svírá“--imilůitarismu. Jak dlouho bude moci
věci takto pokľačovati, ví ůBůh: i nejpevnější tetiva příliš jsouc
napjata/praskne. , i i A to s i i

s e ,Za takovýolıpoměrů nelze se diviti, že statky více vícese
zadlužují. tMladý rolník převezıne»po otei statek eelýísiťe,však
zřídka kdy všeho dluhu prostý; nyní má jbratřím a sestrám vyplatiti
přiměřenéěpodíljy; to úsporáclı nemůže býti ani řeči; co zbývájspnež
aby si vypůjčil? S dluhem začíná,"dluh stává se mu železnou krávou,
které senikdy nezbaví za na kterou stále musí praeovati.r Užitek Ze
statku Sotva se vyrovnápúrokům, které mu jest platiti z peněz vy-

08

půjčených, a vysokýın daním t; kapitál a Stát se oň rozdělí. A Sedlák 'Ř
Smutné postaveıií jeho pěkně líčí Weiss 1): „Der Bauer muss zu-
frieden seinj Wenn er nooh den Rohe1`trag` seiner Arbeitspioduote gevvinnt.
Die Grundrente von jseinem Bodenbesitzeist Ťvollstándig zu1`eKapital-
rente geworden, die er iuForm von Zinsen an den Wahren Eigon-
thümer des Bodens, den Kapitalisten, abliefern muss. “Der Bauer
ist dort zum Lohnarbeiter, und zwar zum Lohnarbeiter in
fremdem Dienste auf eiffenem Grunde und Boden
šš`eW0I“den.“ t i O A “ v i I = t

M Sedlák živoří. Dopustíli Bůh nějakou neúrodu, zničí liěkrupo-
bití, povodei1ˇı nadějnou żeň, skosí-li smrt' několıo ze _stì'ˇedıirodiny ćz-
snad otce snad matku -t neb né n‹~.“štěstí rolníka sstihne,j které

cııııďı
ııdvı

ˇO
7

sjv~elůkýmiŤvýloh_ami jest spojeno, zabřjedá ve dluhy vždy lıloubeji.
A když nechtějí mu na hypotheku půjčíti, ai nemůže zaplatisti
úroky aJdan'ět,t ztrácí statek. i r j › a t `

' t A télıož účinku, však cestou mnohem bezpečně se dosáhne,
když Sedlák* styděse S bídou svou vystoupiti nalveřejnosť, pjůtnčišptě
vezme kpůjčee soukromé. Pohříehu bývá tím dobrodiiioem, který
mu pomůže, pravidelně liohválřský žid; a padne-li ztomu do rukou.
jest záhuba jeho mravně jistá; Silou nezdolnou drží jej ve spárech
svých aj o živý světnepouští třepetajíeí se kořist. Jako 'pavouk
mouehu vyssává zvolnajténiěř nepozorovaně, ehovajese kněmu
laslšavějúlisně; nemůže-lizaplatití, nehrozí, dá jen podepsati nový
papír, sámnabízí půjčku, až jej zaplete vesvé sítě tak pevně, že
Inu ,nemůže uniknouti. A nyní obrátí se kart.a.Q Z vlídného židáčka
stane se pánovitý tyran„~ kterému Sedlák ve všem musívyhověti.
Zoufaloibéřefrolník útočiště jk posledním prostředkům: obilí prodá
se ze stoja, tele `vj krávě, v zimě jsou prázdné stodoly a sklepy,
z není čím pole oseti -- věru, toť tonoueí, kterýjens stébla

\ , .
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1) „Apologie des Cl1ı`,“_' IV, 508. -i ˇ
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se držígl) Než Stéblo to nezachrání ho na dlouho, konečně přijde
Statekina buben. A Sedlák? Sedlák klesápv iproletariat, ba ještě
pod proletariat: ,,jeSt to Sproletarisovaný Sedlák S vědomím Sedláka,
však S v bídou proletáře“. 2) Smutnérětto divadlo, však až příliš pravdivé,
téměř každodenně před našima očima se odehrávající. 3) ,js

  Tak mizí statek Selský za statkem Si povrchuzemského, a
Stav Selský dostává nové vždy jizvy. Výmluvaliberálníioekonomie,
že Statek přešel pouze ve ruce jiného a tedy stavu selskému nie se
neuškodilo, jest planá. Vždyť. připustíme-S-li i, že statekzůstane ve
své celistvoSti,,tož musí se přec uvážiti, že Sedlák vyrůstá jen na
Selském statku anezrodíse jen tak obratem ruky, či jak Liechtenstein

Topfe die Erde zumisst, eine Zierpflanze, die des Gartners Laune
hieı`hine1p1I1d dorthin [versetzt.“4) Proto jakmile zničen Sedlák,

tím* trpí Stav Selský, byť .i ,Statek „zůstal v celosti. Než to
stane se z tisíce případů sotva jednou 'Obyčejně dostane jej velke-“ 2  
statek, který jej se svými pozemky spojí, nebo nějaký czukrovar
neb jinou továrnu zde zřídí, všakne_jčastěji, připadne tomu, kdo »o
jeho zhoubu se postaral: židovi. Ten zavede S si zde kořalnu a dev
mioralisuje náš venkovský lid, nebo kupecký krámek a okrádá i
sedláky 'nestydatě,»nedo'vedou li se ho brzy zbýti A jakmile jednou
v. dědině sezahnízdí, záhy dostává všecky, ve své područí za po-.
nenáhlu uvrhuje. je ve zkázu hmotnou ia mravní. VTo`li uvážíme,
nahlédneme, ruch antisemitismu, vždy více se šířící, jest oprávněn
ia jak našim zvláště vesničkám jest potřebno, by hlíz těch byly' sprostěny.

Vláda kapitálu, židovského kapitálu -- tenť jest praktický
,výsledek liberálníoekonomiepsij v polním hospodářství. šNepřinesl
tedy -.moderní System hospodářský Svouszásadou egoismu a neomezeného
individualismu ani stavu pselskému požehnání. Korporativní jednota
dědin 'est raktick "mŤ rováděním zásad těch zrušena .a oněvadž „ 2
0 re . i v) ~ opv ' ı r I r 7 ' ' ii»jen v nıf Stav selsky nfıuze trvatı, přestava tim zároveň 1 on jako
stav existovati, propadá tdesorganisaci ..~__ at ojčmisu je Se. Jakmile
však atomisace jest provedena, odumírají jednotliví údové aj klesají
v záhubu ěpostupem shora naznačeným. Tak . Staví vzal za své, a
členové jeho ihynou. 4- S . “  . S 2 S

Jaké lv tom pro Společnost nebezpečí! x Pro nimá Stav. Selský
veliký význam.  Nepřeháníme, pravíme-li, že jest, lnezbytnými pod-
kladem, na němž budova společnosti aˇstátu musí spočívati, máěli

› 1) Hitze, _,,op. cit.“ 353. j či i A “ Ĺ
, c 2 2) Hitze, ,,op. cit.“ 234,9. y . i i › ~ j . S 2 j i Í z

x '3).pMnohoÍ by tu mohly pomoci .Raiííeìsenový Spolky Spoříte1I1_í',Ík niınž proto
nyní všeobecná pozornosť se obrací. ,V Německu zkvétají, HorníˇvRak~ouSy, Stýrsko
O ně pečuje, český Sněm ustanovil 27. dubna 1893 na návrh ,I Stěpána Richtra a
Soudr; podporovati je . . . Na Moravě, prý jich“ nepotřebujeme! Výborně!! .-

4) „Verhándlungerı“` 221.. j “  . i _ . . Ĺ S j z j

,z

na sjezdu kat. rak. r.~ 1877. i řekl: „Die Bauernschaft ist kein ĹTrieb”-S
halusgewáchs, dem „man unter Glasdie Sonne und dielLuí`tí undj im
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býti pevná a trvalá. .Vždyť on jest jedním z těch základních kamenů,
které skládají střední stav, bez něhož Společnosť .A nemůže existovati.
Však i sjiného hlediskajest stav Selský společnosti nutný. V něm
především jest ráz konservativní a nábožensko-mravní, vn ěm Síla
as zdraví Společnosti. Sedlák může jen tehdy prospívati, za-
chová-li si toho »hluboce zbožného ducha., který mu; tak jest vlastní,
a spojenou S ním výši mravní.- Tomu učí zkušenost. Náboženskya
mravně skleslý Sedlák jdevstříc Své záhubě. ůVšak tento nábožensko-
mravní ,ducha zachovává se číst a nezkazˇení právě jen na statcích
selských, kde syn zainejvětší čest si klade. vstoupiti ve šlépějeotce
Svého, S touže zbožnosti aa rozšafností statekspravovati jako jeho
předkové. S 2   í  V _ I

i A jako jest zbožným, tak jest pravý Sedlák vždy . též konser;
vativním. čVšak takovým jest jen potud, pokud na svém statku
S celou duší tkví, S ním takřka po celý život jestsrostlý. Jakmile
dluhy jej Svírají, 'a opouští naděje, že bude moci statek v cellistvosti
udržeti, ustupuje Íi konservativnosť, a revolucionářské snahy socialistů
nalézají tu, nejlepší půdu. Tak pojí seideální význam stavu selského
V životě náboženském, politickém a mravně sociálním S jeho udělení
zhmotným: nedílným, neprodluženým selským statkem. Mizí-lion,
mizí i vlastnosti, které Stav Selský tak karakterisují, a tím .vzniká
pro společnost samu vážné nebezpečíi  s S' . by i  .

 j Jak těsně souvisí blaho sp“olečnoSti_ Se, stavem rolnickýfm, a jak
zničení jeho i společnost přivádí na pokraj propasti, toho nad
slunce jasnějším dokladem jsou nám dějiny římské. ",,Historia
magistra vitae“.` Tam měli by jíti do  školy moderní Státníci, tam
poznali by, kam spěje společnost dnešní jich přičiněním. Vždyť stav
sociální dnes aspoňv hospodářském a politickém. vzhledu podoben
jest .onomu v Rímě jako vejce vejci, stejná dnes vláda peněžní,
stejné peněžní hoSpodářStví,s nímž Rím dohospodařil, táž snaha žíti
stkvěle bez práce a námahy, tože úsilí, by vymizel Stav střední, jak
živnostnický, tak zvláště Selský ; zde jeví se nám nejjasněji důležitost
tohoto. Stejné příčiny stejné účinky; co můžeme čekativ bu-
doucnosti? .Cavżeant consuleslv f i  „  

. .

, z

. i - S Svoboıla. práce- í ' . ~
2 S Abymistri četnějším zakázkaám vyhověti az 'práce výdělek
míti mohl,-j třeba ,mu pomocníků -- tovaryšů. V cechovním zřízení
byli tovaryši členy rodiny mistrovy, a právo jeho na ně jesttotéž
jako otce na syny. _Onf`bdí nad mravnostíjích, a kde sám nestačí,
přispívá, muj cech. i ,Tovaryši sami tvoří mnohdy zvláštní jednoty
vcelku cechovním, a tím i jejich organisace jest upevněna.  zl\/Izdu
určuje dle poměrů cech. i i . j p V S S

Liberalismus zrušiv ceehy odstranil ji tato „práce nedůstojná“
pouta a dali Svůj Pandořin dar: ,,svobod.u;“ ,Nyní jest

'Hz
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tovaryš uplně ,,svoboden“, mistr nemůže mu poroučeti než v práci,
až ani tu nesnese mnoho. Vždyť dnes 'mu svět“ otevřen, může kam-
koliv, a bysi nemusel dáti poroučeti, stane se dělníkemtovárním.
A tak to jde dnes obyčejně. Tovaryši jsou samostatným mistrům
břemenem,ikteréhovnutně potřebují, které však je 'tísni a mnoho.
starostí jim působí. Rádných tovaryšů, v řemesle důkladně obeznalých,
jest málo, akteří jsou,rádi by,aby mistr poslouchal jich. Ponenáhlu
„tovaryši“ mizí, máme jen ,,Svobodné dělníky.“ Í

S Dělníkems se Stjátijest velmi snadno. Sotva hoch vychodil
školu (často, ještě dříve I), vstoupí do továrny, nějakoujdobu koná
práci vedlejší, parkpřidělí se jistému oddílu, práci snadno se přiučí
ai V--jest dělníkem. V Při tomjest zrovna tak „svoboden“ jako nej-
starší dělník,v práci sešedivělý.  j 2 _ A 2 . l Ť A

“ i A mezi tyto „svobodné“ dělníky. vrhá. liberální žoekoniomie
x ' Iprıncipvolne konkurrence. ,,Pulverisirung des Menschengeschlechtes,“
jak slavný ,biskup Ketteler hospodářský princip liberalismu nazývá,
dochází tím r nejlepšího svého projevu. ^Dělníci jsou kapitalismu
čjástečkami prachovými, jež vítr --volná soutěž -- přenáší libo
volně Z místa na imísto,~jsou čísly, která volně se dají skládati, jsou
prodavači, kteří stojíce na trhu světovém nabízejí zboží své: práci
za ceny, které jsou iběžny. Ano, práce Stává se tu pouhjˇmzbožím
a její cena, řídí se zákony poptávky a nabvídky. t Ty však závisejí
na počtu poptávajících se a nabízejících. Cim tedy .1. více přibývá
poptávajících, se ubývá nabízejících, tím více stoupá cena toho
zboží, na naopak. . Cim více klesá početpoptávajících se po práci
a přibývá. nabízejících, tím více i zboží to ztrácí na ceně. Dnes se
V praxi provádí zákon: druhý. Nabídka jest vždy větší. Manželství
ve stavu dělnickém uzavírá se ve věku mladém, po -zdrželivosti
ani památky, dětí ,v třídách těch poměrně mnoho. A V .každém
zdítek těch vyrůstá novýkonkurrent stavu dělnickému, ne teprve
až dospěje, nýbrž již jako dítě, neboťi ty přijímá .továrna
do práce. S  A É  p  4  

S Touha po výdělku co možná největš přivádí na tento trh i
ženu dělníkovu,.jíž,by péče O domác krb, ovdítky měla býti
jedinou starostí; i ona pomáhá zvětšovati zástup konkurrentův. p

“ ,Ale ještě odjinud přicliází příliv. Kapitalismus ničí Svobodná
řemesla, uchvacuje všechen průmysl v ruce své; co tu činiti jest
řemeslníku? Nezbývá mu než státi se sluhou ve služběkapitálu,
který ho vyssál, a zase rozmnožiti tak davy o práci se ucházející.

:mg

ł-'isÉ*

S Než aniven k o v nezůstává pozadu. Těžká práce polní mnohým
ı`r ° irˇ° I v v°r 0' 0! r ' -vł(Se nelibi, junacı, dívky opoučstejı jı a. hledají p praci . ,,pohodlnějs1'

vblízké továrně; Sedlák, který přišel ostatek, zde hledá výživu:
a tak i onivstupují v řady zápolících o chlébivezdejší. S p .

ˇ Věru, mohutné to davy, snadný tu výběr pro kapitalistul. Kdo
chce konati práci nejlaciněji? táže se vstupuje na tržnírejdiště, a
druh druha tísní, i druhę druha hledí překonati levností ˇ prácesvé,
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by jen byl najat. A kdož by se tomu divil? .Vždyť nebude-lipřijat,
bude snad již zítra on i jeho rodina zmírati hladem. . S
 :K těmto živým konkurrentůpm přistupuje ještě
nezˇivý, vštaknejzhoubnější ze nich: Stroj.: Jak působil
stroj při prvním svém zavedení natsamostatná řemesla, tak působí
i nyní na dělnictvona něm závislé. Jakmile ,objeví Senový stroj,
dokonalejší, činí množství 2sil pracujících zbytečnými, připravuje
mnoho dělníkův o chléb,a tito Ýmusejí se opět vrhnouti vs boj O
život: všeobecnou, soutěž. „Práce jejich Stává sezávodemse strojem
zajceny vždy nižší, době pracovní všakdelší. Cim více stávají se
bezbrannými, tím větší množství jich musí se vrhati V tento závod
a velkokapitálu se vydati za každou cenu na tak vlastním návalem
cenu práce své snižovati“. 1)  Jak ,jest toto postavení člověka ne-
důstojno, jak nespravedlivoa nebezpečno!2  3“

a) Jestnedůsltojno. Celá hmotná existence téměř celého
stavu dělnického, tedy daleko největší i části- společnosti, existence
jich rodin, denní otázka potřebného chleba pro muže, ženu a děti
vystavena všemu kolísání trhu a ceny zboží! « .

:A čím činí pak dělníka továrna? Pouhým nástrojem, který
jest“ tujenkvůli výrobě. O něm se dá zcela j dobře applikovatzi,
co řekl Varro O otroku starověku, ,že jest „genus ins.2trumentivocale.“2)
Ba, Stav dělnický dnes namnoze není než obnovení otroctví staro-
věkého: otroctví neživého stroje. Dělník jestzcela nafstrojj
upoután, jej obsluhovati jest jediná jeho práce. Však nemysleme,
že práce ta jest snadná; umělosti, síly ovšem k ní třeba není, tím
více však hbitosti a pozornosti. Dělník musí po celou dobu, kdy
pracuje, pracovati napjatě sa pozorně, nezmařiti ani okamžiku --
ktomu přímo nutí rychle a vlastní silou pracu 3, parou hnaný
stroj. 3) Proto jest tatopráce ěnamáhavá, mnohem“ intensivnějšínež
řemeslníka samostatného ve vlastní dílně. S  i t 4 2  2

L-lo
O i-iw

,  Úplného však snížení lidské práce 2a dèlníka samého . dosahuje
kapitalismus tam, kde každoučásť Stroje obsluhuje jiný dělník.
„Kolik dílů stroje, tolik dělníků. J Každý jest odkázán na Svůj díl,
srostlý S tím kouskem práce nebo stroje, který právě před sebou
má, tén f stotožněn S tím šroubem, klapkou, klikou.“ 4) Ba, :dělník
sám se rozděluje v části principem ,,dělby práce.“ Dělba práce
záleží v t2om,žese nepracuje O jedné věci tak dlouho, až jeuplně
hotova., a pak teprv O druhé se pracovati začne, nýbrž táž práce
Současně se koná na více předmětech. To jest bezodporu praktické
a v této formě, dávno obvyklé. .Nikdy na př. nožíř. nebral jeden
kousek železa a nezpracovával jej ,2 tak dlouho, až z. něho byl pěkný

ł ' ,

HJCD‹ |""<

j 1) Weiss, „Apologiedes Chr.“ IV, 513.  3, ,2
2 3 2) Agric I, 27:: „Trespartes .instrumenti: genus vocale,Se,1“nivocale et mutum :_
sęľvi, _b0vęS et ůplaustıa,“ t ~ _ J J t J A V . . _ S .

3) Vrba, „Dělnictvo ev :boji za svá práva,“ 124.  3
je 4) Weiss, ~,,“Apo1ogíe des Chr.“ IV, 513.7 i
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nůž, nýbržkladl najednou více kousků do ohně, .rozklepával kus
po kuse, piloval atd. aˇtalšspolečně zhotovoval více nožů. Než
mozřerní průmysl sleduje Smitha pokročil v dělbě ještě o několik
kroků v před. Co dříve konal jeden postupně, to rozdělí se různým
dělníkům. tak že nyní nezhotovuje 2žádJný°sám celý předmět, nýbrž
jen jednu jeho část' nebo vykonává jeden momentŤ2práce,j ke zhotovení
věci potřebný. 2, JA, o této části pracuje stále,  o Sostatní se nestará,  S
ostatních.. neumí. Tak na př. . y Birminghamu musíl7J,osob_řpracovati,
Jbyribylihotov 1 špendlík, ve Svýcarsku~103dělnícipracují ojedněch
hodinkách,2ba jednotlivé části hotoví se v různých místecha po"-
sýlají [pak do společného střediska, kde se skládají2 vcelý Stroj- 2
Prácesprý .pak jde snáze, dokonaleji;22fdob1`ä~,- než co dělník? Ten.
nezasl2uhuje žádného ohledu? Pomysleme jen: 1.03 lidé, každýo sobě
zcela neschopen sám] si pomoci, musí dle jednoho, jim všem více
méně neznámého plánu praoovati, by jeden předmět výroby zhotovili.
Což to jiného než isolování jednotlivé síly pracovní, rozdělení, ba.
rozkouskování dělníka, samého, ež ho; činíì i duševně nedospělým,
tupýmfa mrtvým, odvislým od obchodu a .ıneschopnýmí jinde se
živiti? Věru, nelze vhodnějšími slovy toto snížení Jdělníka odsouditi
než činí Weiss, jenž O2 něm dí: „Das istľein e Greis tesknechtun g,
eine Geistestödtung., eine Unterj ochung unter J die
Arbeit, die kaum „des“ .Mensıchen unwürdiger gedacht
We rden :kan n. :Hier ist unlaugbar die Arbeit Herr über »den
Menschen, nicht Í der. Mensch Herr der Arbeit.“1) 1 J Í 22 S

2 2 Tím  postavil si princip liberalismu rozloučení společnosti
vr Samásojedilnělá čísla «- důstojnou korunu. 2 S . S Í S 2 J 2 2 .

2 ; b) Postavení to jest n_espravJedlivSSo.. Padáť kromě
důstojnostilidské, v kapitalistickém systemu tak snížené, ještě -něco
jiného na váhu: v dělnískova. „Die Arbeiterfrage ist heute
die JArbeiternä.hrungsfrage“, i dí Ketteler, 2) as to vším právem. >Vždyť S
má-li dělník žití, potřebuje především prostredku zivotmch Sa těch
Snfemůžesi o atřiti než ze své mzd .2 Ct^ázkaS mzd' 2 'est . roto dnes P. . Y Y J  P
na denním pořádku. Na čem závisí tedy Spravedlivá mzda ?J Liberální
oekonomický System2odpovídJá, jak jsme nahoře podotkli; na
nabídce aipoptávce. A poněvadž nabídka vždy víceroste, proto
mzda dle2*Jzákona toho víc avíce klesá, tak že konečně, jako -při
zboží,vzniká2Strašný stav, kde toto lidské zboží pod cenou výrobnou
se nabízí, t.. kde; chudý dělník iz nouze přiinabízení :mzdy musí
Sestouppitipod míru nejnutnějších potřeb: pro sebe .a svou rodinu. .SS
Nedostatek Jnejpotřebnějšího však --J toť slovo plné žalu“J aflbídy`.Ěf3)
V té bídě živoří dělník, až toužebně  očekávaná 2 smrt jej az tohoto
v pravděslzavého údolí odvede, nebo nemá-li dosti' mravní J síly

“ '\ .É . 7 `

. .1)~,,Apo_lo_gie des2JC,hr2.“22IV,Ĺ5l5.  J J 2
A2) ,,Die`Arbeíterfı`age und, das Ghristenthum“ 7.

J 3) Ket2tele1`, op. c2__itJ.S _JlJ9.,f j J Í JJ 2 Í JJ 2' 2
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Jsnášeti a trpěti, zbaví se ho sám. A tento proletariatvinese křečovitě
k rudému praporu internacionály, strhuje s sebou i ty, kteří nejsou
ještě tak Szbídačeni a hrozí všemu řádu násilným převratem. -  
S SVšak jsme my tím vinni? táží se kapitalisté. Vždyť dělník
jest uplně svoboden, svobodnou smlouvou vstoupil do práce, mzdu
si vyjednal, není-li s ní spokojen, má uplně na vůli odejíti, hledati
si místo lepší, práci výnosnější. „Scienti et volenti non fit iniuría.“
Nelzesi myslitivětší ironie, než když stav dělníka v našich
továrnách se jmenuje svobodným. Jest svoboden u Stroje,
od kterého nesmí 2 odejíti, nechceli hladem umříti. Nemusí poslouchati
mistraani cechovního práva, za to jest v továrně nad ním zvláštní
zákon trestní, popoháněč, mistr,vrchní mistr, ředitel a fabrikant.
Všemi těmi instancemi musí dnes dělník proběhnouti jako ohněm,
má-li býti „svobodným“ Sdělníkem. A propadneflli uněkteré z nich,
může svobodně se sebrati a jíti kamchce. Je svoboden! A kdyby
třeba nechtěl .a chtěl Zůstati, vyženou ho přece na svobodu.“ 1) --

resp. nabízí práci jinde, mzda je malá, vidí, že sotva mu sta (D‹ I-'iw

k výživě; ale co má činiti? Má nepřijati a zhynouti is rodinou
na ulici hladem? Přijme -4 však jest tu Skutečně svoboden? Nikoli,
bída jej k tomu nutí. když již v práci po delší dobu jest, Ťa
prácedárce z touhy po větším ještě zisku mzdu sníží, může vskutku
dělník práci svobodně opustiti? Kterak by se mohl odvážiti? Vždyť
ví, že by při obrovské konkurrenci musil jinde pracovati zamjzdu
ještě nižší nebo Snad bez práce nouzi trpěti, proto zůstane; .však
jest to opravdu svobodné? Nikoli, strach před bídou k tomu
nutí. Hezká to věru svoboda, kdedělník, třeba by i jednati mohl,
přec jednati nesmí, chce-li ujíti jisté záhubě. Případně k2arakterisuje ji
Ňdfeiss: „Frei von Grund und Boden, frei von sicherem, vvenn schon
massigem Ervverbe, frei von Schützenden Schranken :geniesst jeder
die Freiheit des Vogels, nurohnedessen SchWing“en..“S3)

 Výmluva ta tedy nikterak nezmenšuje viny systemu kapitalisti-
ckého, nerci-li, abyji úplně odstraňovala. .Zásada ona est uplně
nespravedliva a proto nemravna. Považme jen! Kapitál
sám 'o sobě není produktivní, t. nepři žádného ovoce, které
by se od něho dalo odloučiti ja užití, nýbrž jen produktibilní t. má

5 Qfix
OU_)<

P'-4×

. 1) Vrba, „Dělnictvo v boji za svá práva“ 69. S .. S
2) Sv. Otec V překrásné své encyklice „Rerum novarum“ O téže věci důrazně

dí: „Jest npüžadavek ,přirozené spravedlnosti, aby mzda nebyla tak skrovná, aby
si ní stříd1ný,SrozŠaí`n2ý dělník neJmohlSSSsvé, živobytí uhájiti. Tento těžce na
váhu padající požadavek jest nezávislým od svobodné vůle do-
hodnuvších Se. Připus_ťme, že dělník přivolí z pouhé Ťbídy anebo. nouze kupříliš
tvrdým podmínkám, jež mu prácedárce nebo podnikatel nabízí, tož znamená) to
zrovna tolik jakonásílné utrpení a sama spravedlnosť volá hlasitě proti
takovému nátla-ku.“2 . S “ 2 (Enc. č. př. str. 49.) '

.J j y 3) „Apologie .deSJChr.“ IV, 508. Lasalle přirovnává ji k svobodě topícího
se člověka, který dává vše, co má, tomu, jenž nemá 2 jiné práce nežpodatí mu bídlo,
aby vytáhl z vody. 2 . de aveleye: .,,Socíalismus naší dob_y,“J 81,..
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schopnost, že takove ovoce, takový 'užitek nésti niůže. Byvšak
vskutku přinášel, k toınu jest třeba; práce. ;P`ráce teprv jčiní
kapitál produktivním. Tak.,.jest kapitál poukázán napráei a práce
zas na kapitál“. 1) Qbojí stojí si úplně. na1`ovni..Není tedy kapitál,
jaksi jej představuje Smith a jeho škola, nějaké Heglovo „Ding
an sich,“  bytost“ saınoštatná, neodvislá., t as práce není tu jen Íproto,
by kapitál r*oZmnožov.a_laip a sesilovala, nemá ka pitáljenprávaa práce
jen povinnosti, nýbrž obe jest spojeno. +- Poněvadž* pak kapitál pa
práce jsou si tu roviıy, měl _. by vlastně dělník dostávati poměrně
stejný podíl _ iz výnosu své. práce; -než jelikož dělník nemůže čekati
až na výtěžek prace, nýbrž epeněz potřebuje hned, a poněvadžfspráva
továrny mnoho stojí, dostává dělník přiměřenou odplatu za svou
práci -- mzdu. ˇ Mzda tedy, není almužnou, není to cena za zboží,
nýbrž jest to splacení dluhu, jak Lutišský biskup Doìutrelopuxıia
l[.ĹkongI`es_su belgických katolíků pravil, „at závisíi netoliko napo-
ptávce nabídce, ,ovšem naìni velký mají vliv, nýbrž také na tom

, ct) čím delší doby, čím větších výloh . bylo třeba, čím více
duševních a tělesných sil musildělník iobčtovati než sena povolání
svoje připravili(To jmenuje VVeisS ,,Arbeitsik.osten.“) ˇ e i i “

ú Ď) čím více sesíly .dělníkovy a zdraví při práci ničí, e
C) čím. Větší umělosti třeba, k Ĺ _. j e 4 A  l

 uľ) číml delší, namáhavější je práce, .
 ie) čim .dražší jsou prostředky výživy a t ,A 7

_ [ flsrčínivětší má prácedáree užitek. si y  „
Není našim ukolem, rozebírzı.ti„ jedníotlivt“-3 faktory a pouštěti

se do podrobností; ichtělifjsmejen ukázati, to nespravedlnosť
kapitálu, který všecky ty momenty, dělnika setýka"jící, atimjpdělníka
saıného nechávajestranou o ceně jeho práce jakoo zboží rozhoduje
dleă Zákonafkonkurrencie. Výroba vždy lacinější, užitek vždy větší

.totžjeho cíl; edělníkova práce .jest mu pouhým nástrojem kj Ído..
sažení cíle. j. Dělníkova osoba, jeho potřeby la ,cíl ustupují uplně
v Pozadí. Tak porušena hrubě, sama spravedlnost. p To připomíná: a
na 'srdce klade, prácedárcůmflsv. ()tec Lev XIII. V encyklicetolikráte
jižchválene, an dízý ,,O mzdě třeba si panıatovati, že jest to proti
božským ifl lidským zákonům, utlačovati,inuZné a vykořisťovati
jichzkevlastinímu prospěchu. i Zadržovati služebnílšovi zaslouženou
mzdu jest A hříchem ávolajicími k nebesům.: . ,,,Viz,“ p praví sv. Duch,
„mzda dělníků, již Zadrzujete, .volá k Bohu, za hlasy jejich pronikají
k Pánu Sabaothovi.“ 2) -- Láska., í ta. dcera nebes, i která přináší
pravý nıír. spožlečnosti, jest ze všech; poměrůi dnes. vyloučena, jen
,spravedlnost udržujeednotlivé atomy, které lidmi se nazývají, V jakéms
takéms aggregačním spojení- Než si ta vpoměru mezi práce-
däďcem a dělník em se ,oz aned bázvá, as nik do nevztahuje

1,) Ene. cit. Sir. 20.
2), Ene. cit. str, 22.5
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ru ky ochranu é, by tomuzabránil a“ toto posieiidniírpouto společnosti
zachoval. „Vznešená idea křesťanství, že společnost* jest organismus,
v němž každý jednotlivý člen „ má své určité, samostatné místo a
svůj vlastní účel pro společnosti plniti musi,«vněmž pak také celek
o každého člena tito o sebe vzájemně. starati se musí, jest tím
zničena nadobro.“ 1) Strašná to vymoženosť jliberalismu!! _ od L
“ c)'.To postavení dělnictva' jest nebezpečno. Lze
diviti se, že dělník sténaje pode jhem kapitalismu počíná cítiti tíhu
této osamotnělosti as nenıoha sám již í snésti hledí sejí zbaviti
spojenstvim se stejně trpícimi? Tak dává se vtáhnouti do spolků,
jichž cílem jest boj proti majetku, kde místo povzbuzení k práci ia
trpělivosti, místo pomoci zákonné nalézá jen podněcování k sociální válce.

i Náš socialismus není než plodem rozkladnépráce
li be rální oekon omie 2) at tak nám důkazem, že společnosti orga-
nisace nutně jest třeba; jest reakcí e proti atoınisování společnosti, ve
kterém, jak jsme ukázali, liberalismus v době poměrně krátké
učinil pokrok obrovský. Reakce tato jest ovšeın jnezdrava, anať
místo řádné organisace žádá absolutní; vládu státu socialistic-kého,a
tím nové, otroctví, jest však jen důsledným^ prováděním zásad libe-
rální oekonomie, v nichž jeneučiněn asi krok vpřed. i ~ í e

i í Organisace internacionály nabývá , rázu vždy hrozivěj j .
Liberální kapitalismus bude žití, co zasil, a pozdě litovati své  -
blahé činnosti. .Již chvěje se před jkatastrofou kvapem se blíˇ
ale jpracovati proti ní, hleděti ji odvrátiti ustoupenim od principů,
které ničí všeho konservativního ducha, všechen .malý majetek, a
take nové vždy, zástupy vrhají v náruč“ zásad podvratných, to ani
na "mysl niu nepřipadá. Naopak .-- trvá na nich aa provádí jednes
tak důsledně jako jindy.  To viděti .zvlášť na té houževnatosti, s jakou
se drží své hlavní páky -- svobody kapitálu.  j

N Ilvııiw

5B“

u»Ĺ”„CDO

e j ._  Sv0boda kapüalu..  . A  ~..
N Ĺ “ Národohospodářská soustava moderní rozpoutala svazky,“ které
spojovaly“ Inaloživnostníky v celek: stav, a svobodné řemeslo .mizí
vždysvíce lvl boji vzájemném a v boji S, nepřekonatelnou mocností,
kapitálem; zničila korporativní" ráz našich dědin, a stav Selský hyne,
zrušila. organisacidělnictva, a dělník trpí --, atomisovala spo~
le č n o s ť, a spol e čn osť js tůn ě 1'1 bytěm i. ' Toť výsledek našich

I) Weiss, „Apologie des Chr.“ IV, 493. i j Ť , r “ .
fl e 2) Málo jest těch, kteří příbuznosť sociální demokracie S liberalismem se

odvažují popírati, a jest to vskutku zajimave sledovati ji až do nejmenších »pol-
drobností. A Äpřiˇ" tom, jest' zároveň reakcí protitomui atoınistickému
lindividualismul Jaký v,t0m odpor! Právem dí tu O ní iprot. sociolog Karel
Fischer ˇ v “ „Grundzüge der ,Socialpadagogìk und Socia1po1itik“j 160: „class die
Socialdemokratie zvveí ganz incommensurable Gegensátze, nämlich den 'Socia-
listischven undieden tindivitdualistischen, in sich vereinigt“ aj že právě
proto již. nelze programu jejího 'splnitì,jponěvadž obsahuje principy sobě. odporující.

 T Ĺ í T e e . r T ' C Cit. v Lit. Rundschau 93, 7. L
„Museum.“ T . ~ L 10
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úvah, to dovoditibylo naším účelem. Však obraznáš nebyl by úplným,
jkdybychoms neobrátilizřetele na nejširší pojem moderní oekonomie,
jejž prohlašuje za, největší svou zásluhu, na svobodu kapitálun . -

e Svoboda kapitálu.. zahrnuje v sobě všecky dříve připjomÍenutéˇ.
Základní princi_pnaší“theorie hospodářské jest Smithova vláda egoismu,
praktickým provedením vlády té jest svoboda konkurrence, as všecky
hospodářské svobody nejsou než Lspecialisováním LVšak což jiného
'est svoboda konkurrence než svoboda ka itálu, který jediný v ,ní

'Lví pravdě) jest ,,svobod~en“,`toti`ž z ní těží, kdežto ostatním všem jest
otroctvím pod těžkým jeho jhem? Aisvoboda živnosti, obchodu,
pozemkového Lmajetku, práce což to jiného, než L táž svoboda
kapitálu, jenž pomoci těch svobod. všeckyrna pevné uzdědrží?
.Než svoboda kapitálumá ještě širší rozsah. Svoboda peněžní půjčky,
největší svoboda v obchodech -peněžních a bursovních,,kapitalistické
spolky, tvoření akciových společnosti, svoboda od daní, „ svoboda
lichvy atd. atd., to vše náleží. ek její podstatě, toho všeho prý třeba
k oživení .ob chodu a průmyslu. LZatím však stává L setak-to
svoboda. kapitálu jednak prostředkem rozkladu ve stavech středních,
jednakpracuje O tomže rozkladu ve stavech vyšších. . s L Ť

i Lichva jestisice dnes při peněžních půjčkáchzákonněomezena
ř--+v>než to platí jen vmalém; proti kapitálu ve velkéme jest imofc
zákonná slába. Ohniskem lichvářství ve velkém jest bursa. I zde
provedena zásada. poptávky a. nabídky, jen že se na ni působí
uměle, podvodně. Peníze vylákají se“ zprávami v liberálních
noviná'ch,.,slibovaným hojným ziskem, a když seflšpekulace nezdaří,
učiní seúpadek a věc jest odbyta. Tak béře na se bursa, která
má býti poctivým trhem, tvářnosť divoké herny, kde se provádí
vášniváe a bezohledná hra o majetek celých obcí, zemí a národů,
stává. se rejdištěm kapitalistickýclı velmožův a. dobrodruhův, “o. jichž
řádění se žádnýstátní návladníznnestará. ,Majetek mnoha set rodin
zničí se tím do roka, široké vrstvy měštanské připravují seo jmění;
malé kapitálie znároda se vyssávají a plynou do kapes tkapitalistických
baronů, kteří se vzmáhajívvžtly víc a vládnou jako tyranipanovníkům
a státům, které jsou jim zadluženy a povinny ročně platiti .hrozné
úroky.'Jakými~ švindly pracuje bursa, toho nejlepším svědectvím jest
veliký íkrachna burse vídeňské r. 1873., 1) jak Snadno setu zbohatne,
toho dokladem .historie bankovního domu Ltyranů evropských -ž-
židů Rothschiìldů. 2)“ Tu »zločin se legalisuje, podvody,'které jsou horší
než nejraffinovanějšíj krádeže a úplně se* nvyrovnají  hromadným
vraždám, jsou dovoleny! Toť propast nejhlubší mravní bídy, rozà
poˇutání všech lidských vášni, t ničím neomezené. ,,Tot' hrad, kde
moderní loupežní rytíři své obětiżpřepadaji a.”olupuji.“,3) 'LL 1 -

1).Vide Vrba LL,,wPováha mod. kap.“ 88, sqq. -L _ i * ” ż L
2) Vrba ìbid. 106-ˇ128;íHitze ,,Kapital'und Arbeit“ 194 sq. . “

N 3) Hitze op. c." 163. ,  L  co j š 4 *
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Lk Nelze nám tu vypočítávati všecky praktiky, kterými se toho
dosahuje, k účelu našemu stačí odhalení podstaty bursovních špckulací
a z těch poznáváme, jakýjmají význam v nıoderní soustavě
národohospodářské. .  N ~ "

. Náš system liberální právem se nazývá kapitalistickým. Svoboda,
kapitálu ----toť jehopodstata, svoboda kapitálu jeho vrchol, a toho
dosahuje ve svobodě bursovní. Osobni zájem, jenž ovládácelý život
hospodářský, stává se Zde samovládcem, který všemu životua jednání
panuje a velí jen stále kapitál roznınožovati a nebrati ohledusna
nikoho, ať chudý, ať bohatý, neohlížeti se na to, jaké jsou prostředky,
jen když vedou k cíli. Poslední meze, kterou mu Smith ještě po-
nechává: t spravcdlnosť jest zde pouhýın slovem, které ničeho ne-
znamená, poněvadž není nikoho, kdo by nad ní bděl,Ťkdo by pře-
stoupení jítrestal. N v - t

j “ A v této svobodě vykonává kapitál poslední úkol, který mu
ještě zbývá. V prvějších svobodách shromaždbval se splýval z ruk
středních tříd' v ruce kapitalistů, tu zmenšuje počet jich' a koncentruje
se ještě více.  Byly-li svobody, dříve probrané, expropriaci malých,
jest tato .,,,eXpropriací velkých“ a v tom spočívá jeji vyznaıu
v soustavě liberální. i L e e í

Moderní theorie oekonomické postavivše se na Smithův princip
egoismu, který lásky nezná, a princip ,,svobody,“ jenž, jak jsme
ukázali vprvé části,nutně vede k dissoluci společnosti, rozpadnutí
to skutečně provedly dokonale. Cílem učinily si ,Smithem prohlášený
obecný blahobýt,“ t. j. rozmnožení bohatství vůbec bez ohledu na
jednotlivce, kterým by se mělo bohatství to rozděliti, ak dosažení
cíle toho nasadily všecky páky. .Poněvadž pak jim ıneze, kterými
mírný blahobyt jednotlivců v korporacích jest chráněn, byly na
odpor, strhly je a tím podvrátilyzáklad společnosti. L r N

 Korporativní sdruženířemeslníků zrušena, jednotliví členové
jich jako atomy, s druhými nijak nesouvisící,~ postaveni vedlesebe,
ba proti sobě, a ti, kteří dříve O svém prospěchu pracovali spojenými
silami, usilují nyní O zničení své ve prospěch kapitálu.N in

i Korporativnízřízenídědiny odstraněno; i Sedláci stojí nyní jako
částečky prachové v té svobodné konkurrenci proti sobě, místo aby Svorně
zápasili proti přesile kapitálu; jich nedílné, nezadluženéstatky nabyly
svobody a pohyblivosti a pohybují se skutečně -- v ruce židů.

N Qchranných svazků ,dělnických není více, a. dělník v tom
vražedném 'boji proti massám druhů svých, ba proti vlastníľženě a
dětem svýmklesl na stupeň otroka práce aklesá vždy více; inení
divu,, že V ~tom vířenía kolotáníolidských atomů on --~ atom nej-
menší a nejnepatrnější -- mnohdy mizí a zaniká.  L

_ o . Všecka pojítka společnosti jsou zpřetrhána, není žádných stavů.
žádných o1`ganickýchútvaLrů více. Jen jedno pouto zs, olečn O s ti
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zůstalo Na.. toto pouto jest ,,krátký, těžký řetěz,lšterý ji tísni, svírá,
rnoříf“ (Liechtenstein), jehož by rádase Lzprostila a zprostiti se musí,
má-li se z té nedůstojné porobypovznésti -L-L svoboda ka pfitálu.

e i Ten jest krátký souhrn azávěr našich. úvah. Špolřečnosťthon-í.N(NN3.
se za bludiěkou, jíž dáno vznešenéjméno ,,svoboda,“ N'dostalaeseilsdoˇ
bažiny sa zapadá vždy hlouběji., Vyvázne odtud? .Má-íli' to vůbec býti
možno, jest především třeba, N by platnosti opět nabyla Šgid.ea,' že
společnosť jest organismus, řádně) rozčleněný',~Nže  k.
patří společenské stavy, jichž nynější třídy NnikterakˇLLÍnemothou
nLa“hraditi.. „Obnoviti stavy,“ N to musí býti :heslem každého, NNNkd,oL
upřímně na obnovu či znovuzrozeníspolečnosti pomýšlí. IŠ provedení
toho všalâ jestenezbytným předpoklademomeziti tu ,,svoboLdu“,Lkteráí
ji pohřbila,_a zavéstimísto ní pořádek. 'Stavu řemeNslLn_i.c,l{ému:N
znzem cechovnı, pomerum prıměrené omezeni a zregulovanı voNlneÍL" i ._ 7 _
konkurrence, svobody živnosti Na bydlení; stavu selskému:
vlastnění“ z dluhů, zmírnění břemen, omezeníNdělitelnNosti azadlužení.
statku; stavu dělnickému: řádná organisace, přísně spravedlivfáí' č
mzda, všem; omezenísvobody kapitálu, odstranění N lichvy, Ipod-t
vodného hospodářství bursovního, zdaněníkapitálu í-~ toť pNož-adayky,
jichž splnění jest" pro jednotlivé stavy conditio, ”sine“quanon. UkNol
tLen připadá, moci Lzákonodárné, úkol za našich poměrů, zajisté ne-
snadný,1jnež na Nvýsosť. důležitý. r e í . N  Ä NL N Ls ., .N s Q. e Než všecko usilí státnı moc1N_N bude prací Sısyfovou, Í nebude-lN1j ..
s nímŘrukuN.v rucekráčeti oživenínázoru křesťanského, jenNž_všecl<Ly
lidi Stejnoukáže objímatNi“NláskLou; křesťanskou, egoismus `jednotlNivce,
jednotlivých tříd společenských). i i jednotlivýrch Nnstátůe v příslušné
Odkazuje meze, a proto jediné S to jest, by na poli soukromého,
hospodářského La veřejného života, . na N, poli vnitřní Ni vnější politiky
státní. provedl znovuzrozenı tak nezbytné a obnovil spolecnosť jako
organismus- - , as s N i l  co N“ N  N N

L  Jaký tornerozum, jak šílené počínání chtíti íobrod; společnosti
a vylučovati z práce té nauku Kristovu, jistíhati, nohama šlapati,
jizv srdcích lidí dusiti bejlím Nnauk materialistických la. liberalníchl

Jakoisv. Petr chromémuzu dvcříchrámovýclı žebrajícímutjne

Krista, tak může i dnes nauka KriStova,NN (V i praxi provedená,
ochromené moderní společnosti opět na nohy pomoci; i budeztato
z'ajiNstéN pevně) státi a volně chodıti, uchopí-li se spasné ruky Páně.
V Kristu ozdraví opět, Jim zacelí se. všecky rány. Bez Krista
však přese všeckybodáky ov, atomy se rozpadne a zahyne.. Neb:
LChristus heri; et hodie, ipse et inz saecula“ (Hebr. 1.3, 1) Ĺ L Í ,77

. il/ ø Ä J -
› 77 F 1 4
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1)“MN. Pıiocházka: „O otázce dělnické“. Čas. kat.“-dııclí.. t7_2,_str. 34.5.-
v . . " › ` _ ' ' . '
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 Marìs Stella.  
Z cyklu básní: Svým drahým.

§8
“”525,_ -..W  

2ł2Žj-‹7zÍc/ “ .

j p j e Dante, Verdaguer svým orlím vzletem ~
zš si izlatili své písně křídla skvělá,  V

Éfišřeíì kéž odlesk zaohytím jen touhy vzněteın
i e ‰ jen odlesk zaře té, od Inaris Stella; lp

U)
` .

Jen ozvěny ton Z hymnu arohandělů t
kéž jzavru V duši, do níž bouře sınělá  

_ se derouo světlem blesků kyne tělu
ia zastříť azur obce, V němž maris Stella...

Jen zaohvěv slasti ať mi kmitne nitrem,
í V němž bolesť vlnobití rozevřela,

té slasti,jež, jak zlato prší s jitrem,
tak iz 'hledů Tvýohse řine, rnaris Stella. _.

e Pak Z ınrakot osınělím se vzkřísit píseň,
jež k Tobě snad, O, snad by zaletěla...

`Ted' blahá kleknouti mě nutí tíseň .
a ret jenšepce: ,,Ave, maris Stella... .“ j _

l “ Fraøıt. l B. Vćmèlnı.

_ k '- \'_ __ _ I _ 4__
Í Q }

Příroda, rodina a Bůh V písni lidové.
(Dokončení) l í _ *

  8.   
_PíSněmi opěvována jest tedy od lidu našeho “oda, písněmi

něžnýıni a milými opěvován i jest svazek rodinný a všechny dů-
ležitější příběhy života lidského. taži Sezi Měl by lid ten, jemuž
nevinná. příroda tolik ai tak libýoh písní do srdoe vlévá, jenž od
přírody počínaje na cit svůj přechází a rodinný život opěvuje, měl
by tento lid najednou umlknouti, když nehoda jej stihne, když pole
a louky jeho suohem hynou a obilí, které ho tolik naınahaní stalo,
před uzraním, předeˇžněmi již zničeno? Neuměl by písní, zpěvem
povznésti se k toinu, jenž jest původcem všech í krás přírodních,
jenž »jest Ťoohranoeın a posvětitelem svazku rodinného ía vnímavě
srdeepro všechny krásy člověku dal? Nezviklana víra a důvěra
v Boha, upříınna, nelíčena a srdečna zbožnosť jest zž'ı.kladníın rysem
kmenové. povahy našeho lidu. Ta jeví se iv písních jeho. í

"U ?"}< II-iw P4'
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j Písněmi. oslavuje a chválí lid náš Boha, písněmi prosí zaJeho
požehnání a odvrácení všeho zlého, 'písněmi vzdává Bohu díky P za

P prokázanápjdobrodiní, písněmi volá k Němu s doprovázeje své milé,
" sjnimiž poutem lásky jest spojen, na poslední jich cestě ke hrobu ;.

vždyť, ví lid ináš,_že jest mu. Boha, od něhož vše dobré jest, celým
srdcem milovati a Jemu i život v oběť dáti:  a ' 'B ~ Ý P. _

jl p í ii “ z oBohu sloužiti dobíˇe]jest,- V it
vzdávat' mu chválu“ i česť, _ __ j

„milovat Ho srdcem svým P ˇ  
tak nězmyli žáden s tým.  ` P (Bar. 556.) ,

že se má k Němui po celý živo't..modliti a hlasu Jeho po-P
slouchatiz“ P 9 - t  _ p 9 l s _ ,

Vždycky se z sluší modlìti
9 a nepřestávatì, Ý i 9 l je

hlas Ježíše slyšeti, Ĺ Ý É _
9 › v . Což věrným ráčil zůstaviti. v 9 /Bar. j895.)

_Nátbožnou písní vítá lid náš niastávapjícídenzl B V
9 ' Jak překrásné slunéěko vychází P _

a« temná noc pryč od nás odchází, P
že jsme zdrávi Z lože vstali, P , _

r “ vzdejme z tohoˇPánu Bohu chvály. _ (Bar. 893.)

od ii jak by neměl člověk jsa tvoreın rozumnýmichváliti z rána
Boha, kdyži živočichové, tvorové rozumu nemající, tak činí? Kohout

_ vstávaje prozpěvuje chválu Stvořiteli a vybízí ktomu i člověka:
- P _ i Můj milý čıčvèčø, P   

„ t P blížíť seusvítání, ˇ
P slyšíš milé kohouty,

_ jak vesele chválí:

svého Stvořitele, í
l Pána andělského,

, ano i ti ptáčkové . 9 P po  `
_ P již velebí Jeho. _ - 9 (Bar. 885.) 9

,Písní obrací se k Bohu ukládaje se na lůžko:
' _ r ˇ Na lože jdúce, Tobě se modlíme, r _

' již se kladúce, Pane nás prosíme:
‹ v pokoji spáti “ _

. dej odpočívati,. P _  P
P _ _ ve Zdraví vstáti. (Bar. 897.) .

 an.e“b_ voláilelk Marii, Matce milosti: _  t 9 _
P _? s , 'j i Dobrou noc, `o Maria,

9 _ která V své sirobě Ť
P kvílíše jako holubička _

' ` i ” Syna svého v hrobě. `  9 _ .z

 Předkové naši mívalipěkný obyčej, žes rodinou a čeládkou
= ke stolu nesedli, dokud nějakou nábožnou ,píseň nezazpívali, [po

 ' jídle pak nepočali žádné práce, dokud všichni zpěvern, za nasycení
 fBol_ıu nepoděkovali. Z písni předpjíídletnı budız prıpomenuta:
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 Svrchovaný., věčný Králi!
- poněvadž ptáčkové malí

k Tobě samému volají,
za pokrm Tebe žádají: P j

9 my též k Tobě voláme, _ ^
,_ _ _ za chléb vezdejší žádáme atd. /Kam. I. 6.) t

zápísní pak po jídle: _  Í
š ,_ ` Budiž Slavně zveleben.

P P P Pán Bůh v Trojici jeden,
že nás-mdlé posìlňuje, 9 8, '

- _ _ - oz lásky své opatruje. _ (Kam. I. 7.) _

IV bˇídách a svízelích, pv“ opuštěnosti své hledá s důvěrou
lid náš pomoci ju Boha: _

_ Bože muoj, Otče muoj,
ej, kde sú má mamyčka, “
už mne na nych roste Ý
ej, zelená travyčka. í

P ii Když sucho stihne zemi, písní spojenou s modlitbou prosí
Boha, by seslal déšť, který by opět osvěžil a posilnil vše, volaje:

P P Rač se k nám, Pane, sklonití, _ P
_ Jesu Kríste,  

V zemi deštěm pokropiti:  
uslyšj hlas náš, í ,

' Pane Jesu Kristel P /Bar. 963.)

Písní rosí Boha za úrodu:P _
_ Protož Tě všichni žádáme, _

k Tobě srdečně voláme:
rač ourod zemských chrániti, `

P živností našich šetříti. l (Kam I. str. 89./ Ý

() žních pak děkuje lid Bohu, že ochránil obilí ode všech
pohrom, že ho tak zachránil od hladu a nouze: _ ii

t Alleluja zpívejme,
P Obilí dozrálo, --

veselou píseň pějme, _
nebudemt' žíť málo.
Bůh nám mnoho požehnal,

_ chvalmež milost' Jeho! ~ .
On znik, on vzrůstpolím dal: '

ˇ chvalmež Všemocného! ' _ t (Kam)

_ Když bouře strašlivá se přiblíží a hrůzou každého naplňuje,
když blesky na všech stranách oblohu osvětlují, když všecko se
otřásá - tu zbožná rodina klečípři hořící hromnici, modlí se zbožně
k Bohu a zpívá: 8 t í od  

l í Ve jménu Boha mocného,
Krista Pána, Syna Jeho, _
též Ducha svatého, ' -
v Trojici nerozdílnlého.  

l
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Pokorně k Tobě voláme,
synové, dcery žádáme, _  

' klečíceP_S malými dítky,
_ _ _ _ bys chránil naše příbytky! _ __ ˇ (Ka/m..)

P A kdyžválkaj s celiouhrůzou svou přikvačí na krajiny, tu
písní prosí lid Boha za odvrácení pohromy té: _ « P r  í

_ Odvrať válečný nepokoj,
Ý Bože,zažeň válku i boj; _

moc nepřátelskou ztroskotej ` Ý
“ Papokojné časy nám dej._ __  _ (Kam.) '

P i í S modlitbou a zíbožnou písní začíná lid náš vůbec každou
práci, aby Bohem Samým ,požehnána byla; k Němu tklivýmiPslovy
písně se obrací ve všech poměrech života. L i P Ý  _

Má-li se odebrati na cestu, prosí písní Boha, by jej Pmilostíš
Svou doprovázeti Pa v ochranu vzíti ráčil: _ _ "  

_ ' ' r Mocný Bože na výsosti, P` P P _
spravuj nás ,Sám svou milosti, _

Ý na cestu se Strojím jíti: J
P j J Pane, ı`ač mne sprovoditÝiÝ._ “ “ _

_ _ Když se dívka loučíod svých rodičů, když opouštějíc
domov sÝvů_iP do ciziny odchází a naříká, že nebude míti, s kým by
se těšila, konejší ji matka a poukazuje na Boha, jenžjest všudy-
přítomný, jenž Ťsvýni laskavým okem milostivě hledí na každého,
kdo se němu modlitbou obrací, kdo jest pilný a pracovitý, řkoucı

Í _ _ Má dceruško! l r _
P Vždyť jest Pán Bůh' všudeì

P jenom Se modlívej i Ý
a pracuj aPzpívej!P

_ „On .tě těšit' bude. “ _ i
~ ' " x _ ._

i Tak mocnou útěchou potěšena sdůvěrou může dívka hleděti
do budoucnosti, do života nového, který se jí odchodem zp domu
otcovskéhootvírá; potěšena a posilněna odevzdává se úplně do
vůleBoží a loučíc se s prately svymi odporucuje je v ochranu Bozı:

PP P l _ S Pánem Bohem, ve přátelé,__ í _ _ t _ “ P
í _ S vámi se l_óč'm, _

_ Ý _ r Pánu “ Bohu a Marii ,_ Á »_ _ Ý
_ _ _ P ` vás odporóčím. ' _ __ __ /Bar. 426.)

Ý P Když P matka zem ře. naříkají dítky, kdo jich bude ošetřovati,
kdo se bude :to ně Ýstarati, ana je matka opustila aÝosiřelé.pozůstavila:

P P P “ Mátitııaše, máti milá! '_ “ ' t _
. _ __ __ Ý " í t Komu jste nás poručila?_ _ _ “ Ý

avšak matka těší je, že mají pečlivého Otce v nebesích, který jich
nikdy,nPeopustí,třkouc: Ý j _P  8 P _ V _

,_ { Komu pak děti jinému Q  _ Ý  _ _ r  
P í P _-než PánPuŤB'0h_u_._samému?__ “ (ET. 155.) ;
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je í Každá doba roku církevního propletena jestŤlpest1`ými
kvítky lidových písní. Tak v Advent ě, kdy celý svět katolický
s blahou nadějí očekává příchoduVykupiteleí Světa, Zpívá náš lid M:

v Poslán jest od Boha anděl, v l ě
- jeınužço jméno Gabriel, e e Ý

, tak maje jméno od něho l í .I
p o v vykládá se síla jeho. j j_ , (Bar. 901.) í

s  p V radostný čas svátků vánočních i písně berou na sebe
ráz slavnostní,ráZ upıˇfímné radosti a srdečně veselosti: s ú

› ' \ “ .

z * . ˇ _ t

ě í d Í Gas radosti, veselosti › je
í nastal světu nyní, r » V  í

.s neb Bůh věčný, nekoııečný _ n
n ~ po jnarodil se Z Panny; í í d A (Bar. 913./

Když však se přiblíží čas postní, kdy Kristus pro spásu
všech lidí sebe obětoval a potupnou smrt' kříže podstoupiljskdy celá
příroda. s takřka  truchliva a ` Zádumčiva jest, pozbývají i písně 'své
veselosti, upřímný zárınutek sa žal vyzníváz nich:

je Í . Maria pod křížem stála,  Í
žalostné plakala,  í _
když na Smrt' Šynáčka Svého ,_ “ Ý

' tak smutně hleděla. ` l _ /Bar. 942.) ~

Jedna Z; nejstarších českých písní ví době velikonoční
zpívaných jest: j j Ý že

e je Vstalť jest této chvíle j
s . ctný Vyknpitel, í n

. Ježíš Kristus míle s ě z l
' V  světa Spasitel. . ~ (Kam./

 Vàdobě l svatoduošní Zpívá lid n k Duchu svatému, jejž
si ve Způsobě holubičkyí představuje: v t

má W<

. . do l Svatodušníp holubìčko,
l neprodlévej, í ` “ í v

u 'nás si Zhotov hnízdečko  ›
« Ă a k nám lítej. (Kamø duch; písně.)

í V některých kľajinách hlavně moravských vdobux adventní a.
postní světské písně naprostournlknou, aj namísto jejich nastoupí
jenom písně svaté; Na moravskénı Slovensku zpívají dítky za tichýcll
več„e1`ůsadventních pode okny líbezne koledy.  A l

z ; Ve žně, kdy lid unavenjsa vedrem a celodenní naınáhavou
prací Z pole doınůse vrátíj chodívají v krajinách těchto dívky každého
dne ku křížijkde konají společnou pobožnosť, která jestprjopletena
písněmi ,Za vochdrianu úrody polní. od Jejich Ă nábožnýj Zpěv, dojemně
působící nakaždého, je krásným svědeetvíın nejen srdečně zbožnosti,
nýbrž mravní síly 'našeho lidu. dí s A p í to

Zbožnosť aľdětinněpdůvěrný názorsvětový pìřejasněvlyjádřeny
jsou, ve zpěvu církevním. V nábožných písních; spatřovala církev
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ode ědávna' velikou t oporu; ivęřejně i doınácíií pobožnostì aj, víry ,,._.;__
vždyťZpěvpůsobí“blahodárně na ,každého a opatřila jimi sama
sve věřící.sÁ Proto Vedle čistě lidových písní nábožných všude mezi
lideın rozšířeny aznámy jsou písně umělé. i Ť i i t

 S úctou jest ,nám hleděti na zpěv předkův. Ač prostý,'dýše
přece ivřeplosť; se pravou zbožnosti snoubí se ,v« něm líbeznosť, lahoda
a přirozená živosť, že vidíme jej takměřvznjikati v srdcinadšeném“.
_, « s Utěšené písně ı tyto; v jejichž zvucích se naše mysl kochá, byly
v. pravdě lidovými. Jako milé družky ,provázely předky inašpeicelým
životem, od kolěbkyˇaž do hrobu. Zpěvem ukolěbávala `,matka své
dítě, Zpěvem provfázely děti své hry, zpěvern rozléhallyi se pastviny,
písněmi  oslazoval la I zpříjemňoval , si člověk sve práce, zpěvem do-
prošovalsiižebrák almužny. Písně zušlechťovaly radosztiaiizábavy
člověka, poskytovaly muezvutrapách a strastech,ú.tiěchy,„vyrovnávaly
všecky nerovnosti života svou lahodou, svou nězˇinostíai krásou.

A dnes? 'Liduj přestává “ býti zpěv skutečnou potřebou, zpívá
sefmálo aco se„zpívá,nejd«e, od srdce; lid přestává Svým písním
rozuměti. Hlavní as podstatnou částí stává senápěv písně, slova její
buďtež jaká. buďtež,Azpívá,s se jen, aby, se vzpívalo, obsah, který
mnohdy až* urážı svou, rx-Zpustilostı, jest věcí vedlejšı. í A prece ě
obsah hlavně činil písně předků našich tak Inilými, tak něžnýmii.-~
Se zpěvem_miZí~zároveň národní kroj, hyne domácí rnářečí, vytrácejí
se ze paměti lidu to starobylé zkazkyji' Zlatá zrnka moudrosti V pří-
slovích jpobsažená, v nevážnost' upadají~starěÍ zvyky a obyčeje zbožného
lidu, za? porušeným ideálem aesthetickým v zápětí jde porušení ideálu
ethickěho. Tento úpadek jest čím dál tím větší, tak že na místě
krásných, něžných a roztomilých písnídřívějšíchnastoupily namnoze
bezcenné odrhovačky. Tak í klesl V lidu ,aesthetický vkus, ,dříve tak
jemný a ˇvytříbený, a S ním hyne ijí dřívější ušlechtilosť, čistota a
neporušenosť mravní za pravá, nelíčená i,Zbožnost'- n 7 _ “ i Ť

j  s Jest krásná a následováníj hodná myšlenka uchovati před ,za-
pomenutím písně lidově; Pilní Sběratelé vykonali tu mnoho  Aby
však, práce jejich nebyly náhrobním kamenem zpěvu našeho, aby
nebyl zbaven národ náš nejkrásnější“ sve ozdobyztřeba dbáti,.,aby
tyto' perly, živé, dojemněa ušlechtilé písně udržely se ve ,ves-
`nic1'chz tak ij ve městech, I aby ” i nadále zachována byla pověst  o

lidu českém. Ť, e  , p c je  n s
r .› ‹.-ˇ nn. , ~ _ A _ I . _
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 Cırkev sa vlast.

 Jêš®É" .i1`"."ì..Í.ˇ -

ľ`f`\ `ľ`\
,vz

Žvě společné my matky máme bratři,
tě

II ~_,.\u~,'l,'ıı*,'\I'.In Ť 7;) ' V 3 '

5*“ jim srdcetoimáme celé každý dáti; -- p
v vždyť matkám těmi z nás každý patří.

 Z těch matek prvou --i církev Krista svatá, --i
vlasť matkou druhou, -- obě pravé ınatky, -._
vlasťdobrým otcům milé dala chatky, e
V nás církev vlila Zrnka pravdy zlatá.

Nuž, znej se každý' Z nás k své matce rodné, p
i bud věrným synem církve, věrným vlasti; . p

j za matky trpět' bud nám povždy slastí, “ o
Z nás v každém církev, vlast' dítky hodné.

A „církev vlast“ budvůdčíın heslemnaším; -vs
svět neuchvať nás hesly v náruč svoji, i ;
buď statným každý ,proti světa' boji, e j
nám heslo „církev vlasť“ bud' nad vše draN< Cı2‹ I'-in5

 o '   Ksø8žI.z.l
'ì..._f_....._-J
L7 1 1 ›,„..__._....ì' _ .

ı

` I VSV. Tomas Akvinský jako učitel církve.
(V ^,,Li'terárni jednotě“ bohoslovců Olomouckých na sv.~tomášské akademii před-

~ _ ' T . nesl K.. P.) » ' f r ._

 Ý V dějinách lidské vzdělanosti zapsána jsou jména, ktcrái zna-
menajívíce než pouhé, byť slavené osobnosti --o která, sotva byvše
pronesena, sama sebou, ,svým zvukem různí svět duchů ve dva
protivné tábory, mezi nımıž není příměří. Jméno SV. Tomáše Akvın-
ského, učitele církevního, koná dnes více než kdy jindy ve světě
duchů podobné poslání. 'Ten, jemuž přísluší, vystupuje Z úzkého
okruhu působnosti, ostatním vykázaného, an v sobě stělesňuje co nej-
názorně`i snažení oné velké S olečnosti o 'e'ímžto božském Zakladateli

'hl ıí há” 'ızèhá a.řečena y a proroc šá sova, ze u e znamením, ter mu u e O ~
porováno. »S ním sdílí stejný osud i učenník, jenž nebývá nad mistra.
Jestliže Mistra pronásledovali, pronásledují též jeho učenníkaajako
Mıstrova slova zachovávalı, Zachovavajı 1 slova učennikova. s0dtud
si vysvětlujeme, žejedni slovem sv. Tomáše se vzdělávají, jiní se
jím urážejí, žejedni učitele andělskéhoctí, milujía zbožI`iují,_ij-iní však
nenávidí, potírají a snižují, že je jednak zvelebován, jednak zlehčován.

=  k nim srdce naše láskou vzd má pláti,
Ýx
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  ŤOdštěpení synové církvesv., majíce věele Luthera, který „by
senebyl S,,tyděl, Aristotela mıti za jednoho z dfáblů, kdyby nebyl tělo
míval,“ kterému pak důsledně Tomášova Summa, byla,,ďábelskou“,1)
protestainte Z' pouhe nenavisti proti ueení učitele skoly usi _zav1raj1,
takže slovutný Ihering, ise podivem se zntázfal :Í ,,Jak bylo možno, že
takové pravdy, byvše jednou vysloveny, vnaší protestanjtské vědě
úplně, Zapomenutý byly? Kterých bezcestí by se byla uvarovala,
kdyby je byla uvážila.?“ 2) Zástupci novější filosofie neméně“ rozh0đn'ě
obracejí se, protijučení jsv.  Toınáše,` prohlašujíce iusty._j,e11,ského
professoraEuckena.: i -i-. uznávámeza svou povinnosť,-římský systém
(thomismu) při vší jeho vell‹o,lep'osLti potírati rv zájmu původę
ního života duševního, samostatııiéhoj světa vnitřního a mravní svobody.
V takové spojitosti jenám a to zásadně proti filosofii th01^rıistické
vystupovati.“ 8 8  , i  , 8 8 z  ; je

jak Naproti nim vine“ církev“ kolem skrání, sv. Tomiáše joslonu
učitele, ipuctívá ho; jako světce na svých oltářích, uznává učení
jeho; za“sv,é,,8 počínaje ,souvěkými strážci stolce Petrovaažpo našeho
'Lva XIII., který za příkladem svých předchůdcůpnauku sv.Toměáše
nejen..Á”,schVálil,. ale také naší) době př doporučil, když encyklikou
,,Aeterni ~PatrÍis“± soustavu sv. ,Tomáše .učinil jaksi úřední Ífilosofií
církve katolické. 8 ,j Ě 8 8 T ” 1 p i

Proč se, vede tak urputný boj o jméno a učení sv. Tomáše?
tuo nejhlubší základní protivy, jež vůbec ınohou 8 svět rozl-

oto názor světový, a slovem tím je vysvětleno všechno úsilí
stran., Co však rozumíme názorem světovým? Simýšlení

Q  věcech nás obklopujících, pokud se dotýkají našeho bytua blaha.4)
Ulověk snaží se proniknouti k podstatě. věcíi sebe sama až dle-.ní
u'so1_1_diti, jaký je stálý se a vlastní jeho poměr k nim. Otázky sem
Spad,ajíocí .p rozhodují o základních zájmech našeho lidského, _mravní'ho

.;sp.olečenského bytu, přecházejí sz theorie do praxe. Vůči těmto
otázkáme zaujímásv. TomášAkv. stanovisko filo so fie obe kitivní,
která neklade člověku cíle v sobě samém, neponecháváfl jej vlastní,
ııipčímiflneopbmezované vůli, nýbrž, stanoví mimolřád přirozenýftakép
nadpřirozený,v jež oba stejně rzavazují, původ svůj majíce“ ,ve Bohu,
tvůrci lidské přirozenosti., Filosofie sub ektivní naproti tomu
shledává ve člověku samém, .míru všeho myšlení a konání ,(7toív“cu›v
'cčćw Tcpóćypoírcoiv uárpov đćvvůpwrcog), nezná vyšší .vůle a pravdy' než
vlastní, absolutní osobnost. ~ t .  . 8 8 8

8 tytéfžnotázky dostává? se nám takto dvojí odpov“ědi,.,kter_é
,seoZajistéë;I1avzájem8Vyluč`ují.v Mají-li však Zmíněné odpovědi ducha
bádavého. uspokojiti, rozum i vůli zaujati,dlužno“ je přizpůsobiti
požadavkům.našeho;způsobu8,myšleníia vědecky odůvodniti. Svatý

 . 1)„Dr. Vychodil: „Důkazy jsoucnosti boží,*Ť St1`.156'. i 8 J t pi
ˇ 2“fl DerĹZWeck im Recht. 2. Aufl.. Vorw; 8 Ř co - 8 ~ 8

“  si R..Enøhøn..z» ,,Phi1øSøp1ziSøhø Mønzztflhøfúø.“ 1888. ts. 577. 8
Q 4) Dr.,Vychodil, ,,Apologìe kř_esťanství“, str. 8,, 27. 8 ve V
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Tomáš, Akv. to byl, jenž soustavně vyložil a sdovodil objektivní
názor světový, křesťanskou filosofii a s ní spojil zjevené učení církve
katolické. Prace jeho osvědčila se nejen v tehdejšídobiě, nýbrž
uhájila sii v pozdější vnitřní cenou svou platnosti.. Na čas sice byla
ignorovánaía odevšad vytlačována, ale obnovené a prohloubené
studium křesťanské filosofie a theologie vrˇátilo se k učení svatého
Tomáše Akv. A co tu seznalo a získalo? Zehlavni výsledek práce
sv. Tomáše Akv., jeho důkazy křesťanské filosofie a theologie nestaly
se ani dosud ještě materiálem pouze historickým, nýbrž že podstatou
ostaly platnými. Ze vpflzákladě se vždy na nich přestává,>alespoň
co do logické formulace, byt' dle ducha a potřeb té neb oné doby,
dle současných pokroků vědeckých yyžadovaly obměny, které se
netýkají vlastního chodu idůkazového. Ze nové útvary důkazů, později
povstalé,.jsou celkem říd*ké,nejsou-li vůbec jen podrobnějšíın pro-
vedením a doplněním základních útvarů sv. Tomáše.Í1) N on nova,
sed nove tak asi mohli bychom shrnouti krátkým slovem po-
znání,jež křesfanským učencům vzešlostudiem předního zástupce
s‹-holastiky. V tom .slově tkví také princip pokroku jediné možného,
historickou kontinuitu zachovávajícího. Pokusíme se nyni stručně
poukázati na pevné, stěžejné body, o které se opírá vědecká soustava
sv. Tomáše Akv. oproti filosofii subjektivní, o níž vždy ve ,smyslu
přenešeném platila slova Heraklitova: mívtoć psí. . 8

_ SV. Tomáš rozeznává především poznání smyslové, obmezené
na konkretni zevnější svět, as poznání vyšší, rozumové, které se
povznáši k pojmům všeobecným; rozumem poznáváme vše, cö jest,
vši jestotu skutečnou, at' naprostou atfnahodilou jakož i bytnosť věci.2)
~ ”Rozum náš, ,poznávaje bytností, věci, poznává ideje božské
samy v bytnostech těch se jevící, z. čehož zároveň také následuje,
že rozum svou vnitrnou bytností T na rozumu božském je závislý.
Všechno poznání jeho záleží toliko iv odhalování, ideji božských,
ukrytých v .bytostech stvořených. Poznání rozumové nelze tedy bez
rozumu božského ani pomysliti.“ 3) K  Q  A í

Ă 8 Nezanedbávaje subjektivnístránky myšl`eni,jakmístnějiGutberlet
dovozuje ov pojednání „der hl. Thomas von und Em. Kant,“ 4)
furovnává sv. Tomáš na podkladě kriticky zajištěném cestu objektiv-
nimu poznávání Boha a světa .zevnějšího a~vnitřního. +
p 8 Moderniíilosofie Z druhé strany, byť v nynějším stadiu positivismu
Kanta často se zříkala, křečovitě přece drží se jeho Subjektivniho
kriticismu, aby zároveň S nim dokázala nedostatečnosť theoretického
umu vzhledem k jistému poznání Boha, nesmrtelné duše, svobodné

i_ 1) Co dr. Vychodil napsal O Tomášových důkazech jsoucno“Sti"boži, rozšířili
jsme tuto, právem zajisté, na hlavni vývody učitele andělskéhó vůbec.  
pt 2) Drag Pospišila filosofie podle zásad sv; 'Tomáše Akv., str. 52., adalši.

8 i3) Dra. Pospišila filosofie str. 57. -f- “ 8 ' ˇ ~ 8 8 8
Q _ 4) V časopise ,,Katholik,“ 1893“.,±“II. str. 1, 139,~podobně dovozuje filosofie
dra. Pospišila v noetice'(_str. 112.). Í 8 í Ĺ v p j _ i 8' V. ,
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vůle, zjeveného náboženství zvláště. “ Na základě soustavy, kritické,

V-stala, buduje seipak moderni názor světový. asživotní, hlásá se
náboženskýagnosticismus a svézákonnái_Inorálka,,jndukci vyvozená
z-toho, co empirie jako skutečné“ podává. B Důkazyljsoucnosti ,Boží
dle sv; Tomáše naproti tomu8-nejsoutpouhými důkazy věrojatnosti,

.Bůil81_8.nejeyísei V nich) pouze jakožto požadavek našeho Cittı .ani ne-
jeví se v nich pouhou hypothesí,nýbrž jako požadsavekrozumného
myšlení pro vyjjsvětleııí základu a původu ,všech vě_ci.”2) 8 B 8 V8 _

RozumovépoznániBoha a našeho. přiroízenéhoě určení, ks němu
srněpřujicíhos, dovršuje Zjevení, kteréfpřiiímáýmep věrou, přecházejíci
na věčnost1_v«patren1 na Boha. Přechodním mostem mezi přírodou
a, nadpřirodou je 8 nám takto víra, jež má svou příčinu v milosti
Boží. a spolupůsobeni člověkově. Tu I se _rOz_u-In, věrou osvicený, po-
~vznáši,do8 ivelebné říše „Boha samého. Na hranici vědění lidského,
kde; přirozené poznávání naše' nenaléZáŤ“východu. as obor vyšších
spravd, navždy Zdá se nám býti _nedo.5tupným,, kde učenec I slávy
8Dubo1s-Beymondovy vyznává: ,ngnoraměus i et _ıgnorab1mus,“_ jde
ı1á“mFvstřic,sv.« Tomáš, .maje pv rukou) klíč Toho, oněmž prorok
řekl :É cootevře, nikdo nezavře, co zavře, nikdo neotevře; A tímto
klíčem. brány se otevírají, a my staneme nad prahu, svatyněěíMoudrogìti.
Vede se nám tu jako poutníkovi, O němž pěje Dante: 3) ,jako poutnik
jme"se rozhlizeti po chrámu, k němuž za svýmiiicilem kráčel:,8,“taki,,  
světlem8bloudě,,8jehož lesk mne smáčel, já ,nechal po stupních své
těkat .zraky, jichž ,let sek výši, dolukolem stáčeilfí-8  i í ` 8  
 Á 8 Základem, o nějž se celá stavba opírá, je ,,Summa „philosoph,ica,“
také, ,,Cont`ra Gentiles“ zvaná.“8Sv.nTo1náŠ v_ ní' ,,j‹ako.moudı`ý.
staviteilíív hluboko do země zapoušti uhelné kameny celé stavby, když

se stanoviskarozumovélıo, filosoficky i apologeticky, jednáípředně
o8f8Bohu, dále O s_tvořeI1i a původu tvorstva 8odNěho, potom o směru]
ľ\`ěci`a:tvorů8 8k”Němu, posléze o poměru rozumu a víry.   si  

pevných těchto základech buduje ,,;Summa theologica“
.chrám vědy čistě bohoslovné, jenž vznáší sevzhůru do samých
nebes, byť sdilel osud mnohých středověkých kathedrál^,ikteré, ne-8
jsouce? ,posud uplně. ukončeny, strmí z“k obloze, jakoby hlásaly, že
,všechno naše uměnina zemi zůstává, kusým, aby nap; onom světě,
růžice? koruníovaladílo dokonané. 8 8  Z  Ý 8 8

,, 8~ProÍti subjektivismu, kˇterý zvláštěiuiprotestantůduchovní život
ovládá,p_oukaizuje.. se jnıenovitě v III. části Summy ?(SuInma sacrai)
mentalis) na církev, Kristem8Pánenı založenou, jako na" objektivní,
ústav nebeské spásy fa nadpřirozenéjpravdy-_?V mraìvøvěděiikladę*se
důraz na lspOlıip_ů”sobeni srnilosti přijatou, na svobodné rozhodnuti

\ ' <.._ . V ' V I A .v› _ `

Z , 1);A8políogie křesťanství str. 14.8 j' . ˇ e_
Dr.*Vychodil,^Důkazyfljsoucnosti boži,,str.291f..
Dafltęiì i„Ráj“Í zpěvu 31. v. 43. je "#9 ii

8 , ' ˇ 8\ _. ˇ \

I*

ktera, jak dobře napsal- dr. 8 Vychodıl, 1) rozpadá se drive nez .po-i
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vůle,na vnitřní smýšlení jakožto základ vší mravnépphodnoty. Celým
pak svýmihlavním dílem, jež sv. Tomáš napsalu večerzsvélıo života,
aby předvedlveškero stvoření ve vztahu kaBohu Stvořitoli, Spasiteli
a Dokonavateli, ,vystihnulfučitel andělský onu čarovnou harmonii,
v_ níž se pojí všechny částí světa, všechny snahy duše naší, všechny
podivné cesty Páně; víra i věda, milost' si svoboda, církev i obec,
nebe izemě se tu lstýkají a pronikají, tvořícc „převelebný soulad
všehoıníra,“ který svůj vpůvodímá V Bohu,,vzoru vší krásy. 1) Slova
sv. Diviše: ,,Deus~ dicitur pulcher sicut“ ůuniversorum consonantiae
et claritatiscausa“ (S, Th. II. II. qf 145. a.ě 2.) učinil SV. Tomáš
uplně svými. A jinak ani býti nemůže; ízvždyť ,,kde pravda bez
krásy, topravda není celá, toť zlozvuk vyrvaný je z božské sym-
fonie,jež v celek souladný jen větší půvab vije.“ , a í p t

. Tak přísně logicky fornıulovanými spisy sv. Tomáše vane dech
poesie, Vycítil a pro sebe využitkoval nesmrtelný Dante. Jeho
„Božská komedie“ byla tudíž právem označena 'jako básníckýp odlesk
,,SummyŤ* Tomášovy- Dante básník a sv. Tomáš Akv. sám, svými
hymnya hodinkami ku poctě Nejsv. Svátosti oltářní velmi působivě
promítajír idealni křesťanský názor světový do říše poesie, která je
oběma vzácným oslazením života, zmohutněním rozumové činnosti,
dcerapinebes stejně vznešená jako věda.  in r i   

"Ý Mnoho bylo už ku chvále Tomášovy Summy povědíno as na-Ý
psáno: jedni pcdívovali se architektonice díla ii jejímu bohatému a
přece zase tak zřetelnému ap přehlednému rozčlánkování, jakéshle-
dáváme “na chrámech ranné Ígothiky, ve kterých se sv. Tomáš
modlívalgpůjeiní zase Ťformě, obsahu přiměřené, slovům, myšlénce
adaequatnírn, druzí pakyviděli mistra V moudrém utskrovıˇıování co
do volby a spracování látky; sv. Tomáš zajisté znal rozsah našeho
vědění, takže nepřestával tam, kde měl začíti a ,nezačínal tam, kde
měl ustati 2), Vytknul bych vůči naší době ze soustavy křesťanských
pravd, jak ji učitel školy uspořádal, zvláště souvíslosť se vším, co
dobrého, I krásného . a pravdivého našel sv. Tomáš ve spisechstarší
filosofie, především V Arìstotelovi a v dílech sv. Otců, jakož neméně
onu jednotlivosť a celistvosť, která, jsouc vůbec známkou křesťan-
ského názoru Světového, dve spisech sv. Tomáše tím důrazněji vy-
stupuje veškerou Svou mocí Ví té příčině budtež tu citována slova
známého prof. německé university V" Praze, jednoho iz Ínáčelníků
moderního hnutí filposoíického mezi Němci, dra.í B. Jodla, který
napsal: e ,, System, jenž se skládá částečně Z dogmat církveiíkatolické,
částečně filosofie iaristotelicko-scholastické, je rozhodně ve výhodě
vůči zástupcůmv moderní filosofie. Nejen žepmá jednotný názor
světový, ale hájí nezlomnou rozhodnostíi a bezohledností proti
všem odlišným míněním.f Oproti tomu zástupci moderní vědy nejsou

1)_ Thomas von Aquin und die europ. Civil-isation von Franz Hettìngcı`,_ pag. 280.
Ý 2) Hettinger, l. c. 276. I I I ii I ˇ í L
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je jimzápasiti s velkýıniobtípžcmi vnitrnımi, pprekažejıcımi jednotnému
fvďfllúůlóvání jejich1Iázorů..1)' l`odobného znění jsou výroky Comteho
az jeho stoupenců; neuvedeme jich, poněvadž by“ nám ipřipomínaly
mluvu onoho místa vs Miltonově ,,Ztraceném ráji“, kde daemon patře
na Slunce, nemohl nezvolatíì ,,T.:\“k jsin-kı`ásnél“ř hned však dodal:
ˇ,,Ale pápřeiceji tě n enávidím.`“  či je ii e i  f - ' p  Ĺ ě

ŤCell{ový ráz učení Tomášova; V základě vysloven jeho
vlastními slovy: ,,S~uum. -(Dei) intelligčere est pmensura. etcausa omnis
alterius esse et omnisealtierius ~inte`zlectus.“ (Sum .I th. q,XVI. a.5.)
Rozum -lidský sám a sáIHii11ení,tedy“~dle` sv. Tomáše měrou pravdy,
nýbrž Bůh, který o V sobě řekl : jsem cesta, “pravda ižiìvot, Tím je
také vysloven objektivní názor životní il světový oproti subjelštivnímu..

I Obrátíme-li ku konci pozoı`n*oSť svoıi od dílajk původci, po-í
známe V němž prostého mnicha, eu lniěhzož sešla. s vživioternj svornč
ruku V ruce. Zatím co tak mnohému velikánuvědy život e plynul
V A rozporu S jeho) učením, ve vnitřní, neuspok‹'›jenosti se sebou' i
ostatnímfsvětem, sv. Tomáš přes útrapyv Světa vezdejšíhopožníval
Vždy;„pol‹:oje,` jehož svět. dáti č nemůže;,,laetari inDeo,“ jemu
známkou sluhy Božího (Sum. I. III. qi.711í2.r a. 5.). Cílem člověkovýmv
je blaž,ěenost'.,'a dojde také,elšdyž hledá ne V sobě, fne .ve světě
ůzevntějším, ale V Bohu (Cfr. I. II; q. 2. art.-1n.~ž-~f);),, tak sv. Tomáš
učil a sám na sobě také zakoušel., Pěstoval vědu, Í aby vzdělával
sebe" .ip j'iné,aÝ Apřjesflučence nezapomínal na; člověka, jenž ise, má
tzdokonalovatinejen V umění, nýbrž ii životě ctnosti. lp Amor Dei
usque ad contemptum sui, láska Boží učinila, z něho světce, jenžje
svjětlýın vzorem křesťanských ctností"--. nučenosti pokory,veřejné,
činnosti vnitřní uzeavřenossti, poslušnosti isvobody, andělské ,čistoty
iijvsebezapírání. Je dle slov básníkových „dítě prostotou a. silou muž,
V stáří mládí a; V mládí mudrc už.4Š-Jednak věnoval se studiím tak
horlivě úsiloVně,. jakoby všechno jen na jeho záviselo práci á--
jednakjzase modlívali se vroucně po světlo S hůry, jakoby jeho vědění
Záviiselo jenod modlitby.  V *  _ . n j . ů .. T .. ~ Q j

Víraa Věda, tradice a pokrok,svatosť a osvěta jsouv; postavě
ıičíitele andělského .spojeny svaÍZkem. sester ,nerozlučn”ých..i_ Pěkně
souhlas Ă; těchto “ Zdánlivých protiv ,znázorňuje I1n3› obraze, .naj něınž
sv. ,Tomáš klečí předá Ukřižovaným, obklopen jsa svými knihiarnpip.
,,-Bene [de me scripsisti, Thomal“ pravíík;SVětcihlas~Božíf-ž „quam
a me. petis;rnercedem?“_ -A co děl svý Tojmiàšp?Ťt=,,,,Nullamr aliam,
I)oĹın.ine, nisi Te !““_ Bůh, původ VšíˇVědy, svědectví dal takto vědění
Tomášovua jen Boha žádá sí' muž vědy odměnou. i jj V “ s

si ~ V ˇ Nebylo učiteli Školy dáno, žílıi ' a "učiti tak dlouhou dobu si ě
jakoľiku. př. Albertu V., ale pzakrátký lprůměrněčassvého působení

.. ˇ _ ` -Ä “' ' ' ' ', ,_ . _ "

1) _Z_angl. čas. jj „The Monist“ uvedeno «v Gutberletově časopise „Philofsophisches
Jčłhrlüłlçľl“ 1892›ziStı`. 4.69v]t I I  i- I i »_ .
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tak št'astni, býti V łlľženíf pravdy zdě_děné,'autority neomylné. vTéž›~
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Vyplnil, dle í slov Písma, časy mfnohé. ľřes půl tisíciletí jsme od něho
vzdáleni “_.+ on však mohutní věky.Cím delší jeiperspektiva, V níž
na něho patříme, tím jasněji postava jeho vystupuje na nerozbornéın
podstavci, jímž je skála církve. I p p _ I W

I Ode dnů sv. Tomáše Akv. až_ podnes vystřídaly sepo sobě
nejprotivnější směry filosotické, kterým pohrobní kámen předemí už
byl dán slovy Skutků apoštolskýchzr ejhle, kteří tě pochovají, stojí
již přededveřmi.. . e . V “ j I V  si Ĺ

I I ,,Tři stal roků uplynulo, co Kartesius svou methodou správné
vědecké poznání sliboval, dvě stě roků, p co. Locke: svou“ soustavou
veškeru říši pravdy objeviti se domníval, sto roků, co Kant vším
světem vědeckým hýbat“ 1), -+2-nale Všichni .tito „myslítelé nepřežili
sama sebe .V tom, co jako původní přinášeli. Nemají potomstva
živoueího; neboťžáci jejich .buď odmítajíianebo přemršťují, .seslabujtž
a přeměıˇıují, čemuse od svých mistrů  naučili, ,zříkají se ,dědictví
právě V těch kusech, jež pozůstavitel chtěl míti pro vždy zachovány
a' jdou svýmj cestami. ì Církvi, křesťanské filosofii a theologiiplatí
však slova jjíalmistovaz pro vparentibus, tuis nati sunt „tibi .íilii

44, 17). Ten, který dle slov II. knihy Makkabejskýcli velebně
se moudrosti obiral ,,rnagnitice sapientiam tractabat“ (2. 9.) odešel
sice iz tohoto světa, ale žije a žíti bude V dědieíclı ducha svého,
jimiž jsou jeho pokračovatele, epigoni V ne_jkrásně_jsím slova smyslu.
Je to stkvělá družina mužů, kteří zásadyíthomismu do moderního
roucha. odivají, do roucha“ mluvy.,národní se zvláštním .zřetelem
k zajištčným ,výsledkům novějšího bádání. Sťastným je zajisté národ,
jenž čeliti a chlubiti se imůže syny,'u kterých slova Lva XIII.,
„abychom rádi až vděčně všechno přijali, .cokoli j v _ novějšíın čase
užitečného bylo objeveno“, padla, na půdu dobrou! _  «

(Ďhtěje vystihnouti význam sv. Tomáše Akv. ev plném dosahu,
přirovnal jej SV. Otec Lev XIII. k slunci na nebi veleduchů. Slunce
totojf mohou ,sice ,,m-raky bez vody“ nanějaký čas zakrýti, ale za-
hasiti ho nedovedou, poněvadž teplo a světlo své dostává od Boha
sanného. „Byť i, všeho světa lidéisluncif Vzejíť bránili, ono přece
slavně vzejde.“ Učinků jeho žádnéjiné světlo trvale nenahradí, kahanec
ejmpirie tíılnsméně; je V nitru našem něco tajemného, co neukojíš
pouhéhmüty V vděkem.“ A Ťtu praví. Angličan Mallockí o katolické
církvi: Hledíme-li na církev katolickou po stránce čistě logické,
stěžípochopíme, jak bychom mohli církev. římskou“ Viděti nějak
logicky zraněnou nebo poškozenou nebo méněživota schopnou než byla
zadnů své uznané Velkosti ,i dle méhomínění, jedno chybí, aby
církev římslšá vice zkvetla než kdy. jindy: touha lidí po jistotě, po
vedení a potěše, kterou. církevssama jim podává. 2) I s

.j 1) Dran' Pospíšila filosofie str. 115.~ _ - f ' in “ »
I '2) Z anglického časopisu „Contemporary Review“ cítováno V Gruberově

spise :e -Der Positivisınus vom, Tode Comte's bis auf, unsere Tage, str. 193.' _ Ý _,

. ` " >>Museum<<._ ` › . Ý- I Í 11
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Že Pàk církev, katolická není po stránce .logické ani V nejmenší
míře seslabena, fnýlorž vždy stejně pevně opřena, děkuje ustavičnému
působení Ducha svatého, který ji mimo jiné učeností sv. Tomiáeše-Akv.
osvčcuje a jeho působením.zurodňuje. V tomto spojení nabývají
pravdivého smyslu Slova nepřítelova: I,,Tolle Thomamp et ecclesiam
dissipabo.“ je V I . V _ I I V V s V V N I

vp 'I Pro ty, kdo V předních řadách duchovními zbraněmi bojovati
mají, církev sv, po dvojí prosí na-v svátek sv.  Tomáše Akv.,:V× aby
totiž rozumem poehopovali, čemu sv. Tomáš učila naplnili jako
následovníci, co  konal. Neučiní zajisté málo pro své “všIestI`anné
vzdělání, kdo si obere za předmět studia „spisy sv. TomIášeVajeho
pokračovatelů -á-isneučiní. málo pro svou spásu, 7 kdo svým vzorem
učiní život učitele andělským nazvaného nejen proto, že Ío andělích
ťakľ krásně,Vcserozepisoval, ale že V těle žil život andělů. I e

 A ,,Sl.ıíı”nni:tVreligionis, “imitari, quod ,ciolitInus.“,I V

V K tétopráci, která ostatně jakopříležitostná ani zdaleka předmět
pojatý pnáležitiě pıfohloubsitia rozšířiti nemohla, užil jsem mimo spisy
dra1;,‰Vychodilai a dra. Pospíšila přímoi nepřímo těchto pomůcek“:

iHettinger.:.IThoına.s von VAquin und dieeuropaische Civiliifl
sation; (Franl<í'urter á zeitgemasse Broschíìren.. Band I.p_18.80.I) Ve
zkrácené' formě podáno též. V knize : I V p I ~ “ j i I I V

I Timotheus. Briefe ,aneinen fjungen Theologen. XII. Briet:.di_e
Philosophie des Thomas vonVAquin. . . _  V V VV

V Ă ,Leben des hl,'I.VVI.flIThoınas "von Aquin von P. Fr. IŠ.A. Jopan.
Paderbo.rn, Bonitatiusdruckerei 1884; V V Q V p . II

Dr..ĹConst. Gutberlet: Thomas von VAquVinV und j Emanuel
Kant t,, Der Katholik,“ herausgegeben Von Dr. Raich in Mainz 1893. II.)
Vydání s Summy, púvody. a výklady opatřené, jež pořídili Frettfé a
Mare., (Parisiis, apud Ludovicumc Vivés.) _s T V

Dr.eHlavatý: Rozborfilosofie sv. Tomáše Akv- --- Encyklıka
sv. Otce Lva XIII. „Aeterni Patris“ (ze 4. srpna 1879); články,
jimiž vydání. jmenované encyklikybylo doprovázeno.v,,Obzo1f,ıı_f*(od
dra.,pI)os›p1šıla) a l1neckémIčasop1se. ,,Qı1a.rtalsct1r1ft“ (od dra. Frında).
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 Apokalypsis.
Šân.

A já Jan viděl jsem město svaté
sstupující S nebe od Boha.

“(/1/5. 21, 2.)

esk šlehalzuřivý, a V hukotç moře _ I V I
hrtm svoje ,,memento,”o homo“ lřval,

Nm* hněv větru černé Vlny bicoval
.Ian nad nimi stál na Pathmosu hoře. V

BI, á. .,„oc cern jako zrada Jıdasova,
imlh plná těžkých jako hříchu stín,
V něž Vichrınetal písek ze hlubin,

Vsváirozprostřela krídla kol ostrova. I

Jít letěl s Výše Anděl Velký, bílý,
bleskpřed ním bled7 a shasínal,
u Jana stanul prostřed divých skal
a bouři kynul -- bylo ticho chvíli.

A viděl Jan, jak věk zavěkem žene _
se proti nebi s hrozbou, Výsměchem, D
jak boj se* nítí Všechněch proti Všem, v

doplout spějíj k lodi zakotvené;

Jak blesky šlehá .zbraň
jak zemi hltá zem' a r
jak svítí, září, klesá, hor

fiııl\

Č“W''C3̌ "5:5/.2“Q~ N‹
\.I

< vı

ýmu krve,
'ø ~_

- J-_ n

jak hořízlobou vše, co sv ˇyl prve; _ j

Jak Země plam zas s bleskem mračen splývá, _
a hromu běs zas S dívým akkordem, 4 j V

kvłv 1 ___.jejž V boji s rızem 'S edním Vzdechla zemí V
a zloba nevěry se V spoustu dívá .-- sv--

Tu V chaos moře, oblak, V blesku reji
jak šelest Vánku, andělů jak zpěv, Ý _
jak třeskot hromů, při němž stydne krev,
jak hlahol Vodopádů slova znějí. _

Hned bouřehluk sefiv ticho noci ztrácí,
mrak odkrylna azuru světy hvězd, "I či
paprsek světlý hlásá luny Vjezd, _

ľ ša*Vlna”zas seklidněv moře vraci. e
11*
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VAV slunce zázračné  ve .hvězdách Ivzplálo,  v
 níž k zemi sstupoval ten „nebes div...

Ý .Teď městem bylo slunce dřív, II « _
Va prostřed moře jako Ýskála. stálo.

Bran oblouky setriumfálně pnuly,
'I I průvodnespočetný šel, j _

VI ad ÍčelemV se každému z nich stkvěl,“ “ _

n

w"'T'l7'×"'Q°LiflĹ'.ÍiĹL..I. N;N<š

SˇIı-*
_ V , kk němuž věrně IV“ boji každém lnuli.

V Ti vešli V město, Vpřestalyľhnedbědy, Ý
_ .ja -svatý_. zVučel vyvolených ples; V ÝI  V V V

anděly se V oblaku knimiısnaes' --4
_ a loyla“VcírkeV ,vítěz naposledy. V I _ _

V I .
IÝ. To videl Jan, a hlavu sklonil k Ýskale, Q _

Ý pak povstav, psáti jal IMÖŠBUÍ _ I“
všem_cIírkVím božím ono vidění s-_ -- _ l _

 a VbleskIImuV svítil _-V bouře řvala dále. I V _ VI I II V- V r  V V V. Ant. _Them.,

§Ĺ_1______.)
____ .If 3 :\ j

Š O I

 o nnvavønøøzøán    O   Qfl ł-$‹U2 Fi' çD._~

II  Pøaává_IVinøę.n.øHá_høš.V~  V V
-Dusivý mı`ak~ÍSpočívá nad veškerým nynějším _žiVotem .spo-

lečenským: lidstvo ztrácejícłvíru V Boha ajiné opory nemajíc, slepě
se VrháÝVdo` propasti, k níž ,mu ochotněcestu ukazují mnozí jeho
V,,‹lIol›rIodincÍové“,kteří prýmu chtějí pomoci. Jenom Ýsob›ěIvšVi_mnIěmeV
spolÍečenskýclı zjevů přítomnosti: bezkonfessijní škola, civilní kIzıte-
Ichismus,,civiIlníV manželství, civilní matriky, .civilní pVohřebI Zdaž
ÍÍO všenení namířeno Ikř tomu,ÍI by lidstvo odpadlo od Boha a kře-z
sťanství vůbec,-aby Zbraň ducha svého obrátilo proti vlastní své
inatce, ÝcíI`kvi svaté? l3od_závo_jem Volnosti -a IsVobodyVbéřÝeIseV lidu
?VíraI nebo se mu zlehčuje, Bůh se popírá a Vevěčnosť Isetnevjěří.
A Vtato činnost' zhoubná není snad ojedinělou, náhodnou; boj proti
nauce ZjeV“ené “veškerénzıuÝřáduVkřest'anskému[ Vede se soustavně,
1`ozněcÝoVán.psIpiS`y a živenVIs_po_lkyIa sehůzemi nevěreckýrni, _“na_niehVž
pr_v.ní,Ý slvo V mají Vzednáři, .jkteřík za .životní svůj t'ik_oÝlV pvytlšli sobě
lidstvo Í0l.OupiVti po Boha a Krista, oltář, modlitbu ja Vbohos[luIžbIu.I V

_* - ` _ “ - Ý I _ _* - V - _

___ “-fIŤ*)VZ Větší- Iprácet“„O__zed~nářstVu.““ Ý I j ; ` Ý V _ .I __
_V _ ~ IP._ra'mIIen“yi ĹPaclitlerV: „5Deı`VGötze_IÍd,eÝr H_u,manitátÝ“I, ,,Deı“_still,e.Kı~iegI_ der

I?reiınau_1`erei°Š,_ÝÝ ,,Stím111e11- 'aus M.-ÝL__ 1874,,“ ,VSladomel: ,,Sv.IobI. zednářstÝVo,_“- „Moderní
humanıtaI“,V“Dr. E. _Kadeřavek_: ,,OIatlıeısmu.“ “_ , V Q VV x-
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 VAI jednou z nejdůležitějších Ipák, jimiž má býti Ývyvrácennynější
náboženskýa společenský jest zednářská mIra_VoulI{a.Ý Již Věro-_
ruka moderní Ihum/anity k cíli tomusměřuje. A jakou je Věrouka,
takovou ImusíVbýti i mravoukag neboť Víra jest základemmravnostiż
jaké světlo, taková zář, jaký strom, takové oVoce. ; Nemůže býti
mravného _ života tam, kde není _ náboženství, kde neznají Boha a
Prozřetelnosti božské. .Nelze se tedy diviti, že Ýzednáři katolickou
naši mravoukur přikázání oI sebezáporu, mrtvení zlých žádostí a
náruživostí, křesťanskoupokoru a čistotu, poslušnost. _ap lásku k ne-
přátelům nazývají předsudkem, hlouposti a pověrou, že heroy VI životě
mravnímz svaté a Ýsvěticeí považují za blázny, =__žeI mluví o ÝzIne~
mravňující morálce Jesuitů a p. Dříve nepřátelé Víryj křesťanské
V úctě měli aspoň její mravouku,I- jako na pIř.iJuliánI ;ApostataĹ;~Ia
částečně i angličtí deisté űa jejich odchovanci, němečtí rationalisté;
ale jinak _ má se to V Ý moderním humanitnímI nevěrectví a_ jeho
organisaciv nynějšíloži. _ _ V.   __ I

I Poněvadž zjevení Ilšřesťanské Vmábýti Z kořene vyhlazeno,Vmusi
také katolická IInorálkaI_ustoIúpiti čistě lidskému mravnímu Iideálu
Zednářstva. V - _

II  Tento ideál humanitní morálky nejlépe vylíčilbr._HelVetius
ve. svénı díle ,,de l'esprit“Ť, kde principem Ýzednářské morálky stanoví
přirozený a smyslný zájem. V  Ň I _ VI ; Ý Ý
_ j Ctìností jest toliko to,` co všemprospívá, nepravostí, co jim
škodí bludem Ťest ouze nedovednosť V oznávánhí tohoto' zá'ınuV'› _ .l P _ P _ __ 7
obětavosť jednotlivce prospíVáVVšeÝm --- proto bývají udatné činyve
Válce slaveny;Imíti namysli toliko svůj zájem, škodí Všem proto
zbabělosťjest potupou.  .Ý I , Á _ I V

ÍVášně jsou jen stupňovaným výrazem vlastního zájmu., proto
nejsou škodlivý, nýbrž Vpotřebny :_ je krfotiti bylo by Iničiti Všeobecný
zájem, ničitiI_ stát_I_V Jelikož pak smyslná. rozkoš Vůbec jest zájmem
Vš[eobecnýmV, nutno považovatip čistotu srdce za něco: škodlivého,
nutno „ÝzavéstiJvšeobecnosť žen, a děti Vyhlásitiza majetek státní.
Cudnosť jest pouhým vynálezem zjemIněnéVrozkoše.. Nemilují-Ýli sVe;juž_
manželé, jest zákon, donucující je kcdalšímu společnému bydlení,
tvrdýma barbarSlŠým._ V _I IL i _ V '_ __ ÝV 3,; Í VII
I üICírkeV _kat., která Iučí jiné morálce, zasluhuje odsouzení a
opovrženíz ,,onať,V“. IpokračujeHelVetius ve sVémV2.“díle,,del'homme“,
„odpouštíę prý provinění podle 1užitku,tVoří svaté, z nichž 'nejvíce
kyne prospěchu,žádá sebezapíráníiacčiníftím přirozenosti__lidské
násilí, žádá pokoru a učí tím lIeInIoÝstiÝ as ničemnosti, 7poně.vadž_tolikÝo
pýcha VVpů_sbb,íÝ zmužilosťa sílu, žádá pfanictví jako nejvyšší dokonalost
aj nerozlučitelnosť Imanželství, ačkoliv to.jest Vbřemenemp nesnesitelným.
NábIoženstvÝí Vpoh'anIské prý ménVěÝušÝkodilo než křesťanské, _podporoValo
více odvahu Ýa talent než toto. š- Ýa proto musí neblahý Ýtenvivliv
kře_sťa_nstvíÝÝ odstra-něna církev foveškerou svou autoritu a mo_Ic_

4.



připravena, což jediné ,prý možno Iřefornlıouí ve vychovatelství sa
zákonodárství. -- Toť stručný obsah .mravouky Helvotiovy, která
činí podstatu morálky humanitní. _ V p t  .
z . _ _. _ ˇ `~\. '

c sNa~ takovémto základě jsouc zbudována, jest ovšem mravouka
zednářská ečistčn osobní. Vlastní „já“ jest středem, vešlšerého
zákonainravního a nejvyšším jehoprincipem: aına te Co
mně jest užitečno, toť normou mého jednání; zdali jprávě ta
věc jest ,užitečná ii jiným, na tom jnezáleží.« či o Ě 'j o I .

4 .Ě'5<' _ E"~E;'”
m C15

o K rázu fosobniınu přistupuje ráz naturalýlistický, popírající
všechno nadpřirozenéz jak nadpřirozeného zákonodárce, tak] nad-.
přirozený princip v jednání -c--Inilost' Boží a cíl nadpřirozený.

“ i Mravní ten naturalismus jeví se již v. počátcích morálky
zednářské: popírá-li se totiž osobní Bůh jakostvořitel světaa nej-
vyšší zákonodárce, co aľ vyvinuje-li se člověk toliko dle přirozených
zákonů, pak také duševní a mravnííjeho život“ nemá vyššího,
vznešenějšíhjo původu. Proto naišla theorie Darvinova Av morálce
zednářské ivřelého přijetí. iâle jak dospěl první člověk ke své
morálce? Clovek, jvzav původ svůj Z Opice, vespolnj;/mi'obcován”ím
ss ostiajtními ssavci téhoždruhu utvořil si zvyky, postupem dokonalosti
zákony as konečně ıI1ı`Fvní povinnosti,- zf nichž fortitudo a iustitiaìí
sloužily za Základ. ““noholetá pak zkušenost' naučila jej ctnojstem,
kterých k Zachování společenského života bylo potřebí. Toť postup
ve vzniku zákona mravního, jejhlásá moderní ůhumanita. `

_ Než nejen původem, nýbrž i ve snahácnh svých jest
Zcdnářská morálka naturalistickou. Každý zednář, jakmile se stane
členem něktıťré lože, obdrží za Základ ke stavbě svého mravního
životaázásadu: „sequere ıiaturam.“ l\Tevinný na oko princip, avšak
v pantheisnıu zednářskéın významu dalekosáhlého; je-li totiž člověk
přirozenostíí. svou bohemá ai* suverénem, musíii jeho ,duševní mo-
hutnosti na činnosti mítiůůvlastnosti božské. Proto .kdo 'chce
v činnosti jeho pomezovati, páše`na něın násilí, čili jinými slovy:
befzuzdná, smyslná rozkoš jest podstatou ,morálky humanitní, jak
dos-vědčuje br. Polack: .,,CiStá, pravá mravouka povznesla se vysoko
nad ono, pochmurné ınravıií učení, které zatracuje veškeré ismyslné
požitľky ja přcdpisuje člověku povinnosti, k nimž“ Tvůrcemi(!) určen
nebyl. 'Col serv nás hýbe, jest p1ˇ`íroda,n nic nemáme zbytečného, vše
v nás má účel a význam- Zdaliž jestmožno,_bynám“dobrotivá
proZřetelnoSť(!)nadbytně, udělila smyslnych pudů jenproto, by nás
učinila ılešťastnými? Zajisté nikoliv. I tyto pudy mají osvůj důležitý
úkol, ijen když bdělycrozum jimpředpisuje hmeze, a užíváno-li jich
důstojně. Neboť rnejsrne tomupurčeni, bychoıżn vrtomtoj. životě
zlepšili síly rozumu sa vůle, ale abychom zdokonalili cit z sniyislpnýni
poznáváním`a~j,,pochmurne pudyľdiuševní“ -ž „rozkoší ísmyslnoıì.“
Tedy ne mravní. povznesení, zdokonalení, ale J emancipace těla
toť cílem snaha mravouky zednářsko-naturalistické., je s í p o se
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n e O d V i s l ostí morálky.E É-`f'*`_A k dosažení toho napomáhati
Mezi mnohými lživými svobodami, jimiž prolhaný liberalismus -- a í
spolu s ním zednářstvo -ˇ- oblažil moderní spoločnosť, jednou z nej-
nebezpečnějších ai nejzhoubnějších jest t. zv. svoboda svědomí, čili
lépe řečeno, náboženská lhostejnosť a nevěra. A poněvadž zlo působí
opět zlo, ézpůsobila ii tato .nauka nebezpečné ručení o ^neodvislé,_
svobodné morálce. Jako totiž člověk nechce ve svém myšlení a
bádání uznávatiz nad sebou autority vyšší, podobně chce býti vlastním
pánem svého chtění za jednání. c Proto nejvyšším cílem zednářstva
v ohledu mravním jest svobodná lidská osobnosti, která není na nic
a nanikoho vázána, nýbrž stojí" sama o sobě. Neodvislosťta jeví
se dvojím směrem: negativně a positivně. ` í  K

š š Negati vně: t. vymaněním se ze všelikého náboženství,
které vykazuje našemu jednání pevné meze, ncodvislostíod Boha,
jaké nejvyššího zákonodárce, _a_ každé autority, která bdí nad
plněním zákonů božských. V zednářské humanitě však nesmí .býti
řeči oc Bohu, který by mohl dáti z'ákon_ mravní, o_rautoritě, __která
by; dbala o důsledně jeho zachovávání -- vtom ohledu jest člověk
úplně svoboden. Tím ovšem učinily prý jej reformacea humanismus,
které ducha lidského zbavily svírajících pout anavrátily mu svobodu

_ \volného pohybu čili učinilyčlověkamravně neodvislým.  í _
_ c Než. lože sama poznává, jak vratký jest ten základ, na němž

provésti chce stavbu mravností, a 'proto hledí prázdnotu onu na-
hraditi lesklýmislovy a frasemi. Toho podává nám pěknou ukázku
z „Allgemeines j Handbuch der Fr.“ Pachtler ve svém díle :“ ,,Der
-Götze der iHumanitä.t“.: Ý píšeť: „Mravně dokonalým jest člověk,
koná-li dobré pro dobro samo, z pouhé záliby na dobru radostně a
stále v důvěře na věčnou (!) moc dobra a S čistou blahovůlí ke
všem lidem -- -- í-- Zednářství jest tedy moc duchovní, která chce
sjednotiti lidstvo mravností (!). Z této představy vychází na jevo,
že zednářství není žádnou náboženskouspolečností, neboť nepodává
žádné zvláštní náboženské nauky“ a nežádá od svých členů žádného
vyznání, víry, nýbrž dle svých mravních zásad pouze slib a slavnou
přípověd' mravného jednání. Rovněž nemá zvláštního druhu boho-
služby. Nicméně; však jest zednářstvo v jistém smyslu také nábo-
ženskou společností, jelikož spočívá na nábožnosti (!), učí a vyža“
duje. Zednářství není náboženstvíın, ale má náboženství. Náboženství
zednářské není tak poznáním a uctěníınBoha, jako spíšeoddaností
k Bohutl) -- nůáboženstvím praktickým. Tato nábožnost vyrůstá
na základě mravníma spočívá, V uznání mravností jakožto nejvyš-

á šího zákona světa a. lidstva, v úctě božství jakožto Ducha sv. (t_
ducha lidského)“. -_-  a _  í se _
“ íMůže-li lépe býti vyjadřen (morální chaos. jako se to tu

stalo? Kterak se může mluviti o mravností jako 'oˇzákladníın zá-
koně světa a člověčenstva, když každý zákon mravní a priori
ęezavrhuje jako břemeno a omezování? Kterak “ může čistěncga-
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tivní princip morální lidstvo pojiti a sbližovati ?l Jako sebe. většłhılx

rada null necim hodnoty cıselne, »podobně 1 všeobec-náen1oı“áll_<a a
rnravnlí zákon zve smyslu suveréní humanity nemá žádné hodnoty
mravní. Bez náboženství není řádu mravního Jestli však přetce ně-
který atheista sem tam nějakou ctností ovšem ne ve .smyslu kře
sťaıiském se honosí, jest to jen výjimkou a šťastnou nedůsledností,
čímž! stará pravda, že atheismus na nemravnosť jsou sestry, se ine-
mění,-D nýbrž sesiluje. P Ť _ j i _ _ s y

P o S i ti v n ě vyjadřuje _ se _ neodvislé morálky větou :
netrp ve svých žádostech ia ve svem jednání vlivu cizího, nýbrž
ři df s e p ou z e a edi n ě,  svým vlast ním ; míněním  a ne-
odvislým_svědomím.  ” ,P K P Q.

Zde setkáváme se .opět s jedni-m iz mnohých dvojsmyslů, jimiž
zednářstvo  svádí duchy neprozíravé_ Kdyby byl člověk ve stavu
původní Ínevinnosti, kdyby v“ něm nebylo náklonnosti ke zléniu, která
srdce naplňuje hříšnými vášněmi a rozumbludy zatemňuje, kdyby
dolçonfale poučen byl o přikázanich božích -- tu snadno mohla by
se dátina cestu života rada :í o řid se vlastním .svědoınímfi Avšak

ˇQ

š_ CD< '-3

77

v nynějším stavu, ve kterém se rodíme, ve stavu hříchi1,1“oZum
zatemňujíciho a vůli k dobrému seslabujícího, tu věru divně by to
dopadaloˇs_ mravoukù, jakou bychomi si dle své chuti futvtořili.
Neboť n1ůže~li se shodnouti ~mravouka Epikureovce, jemuž nebem
jest smyslná rozkoš, bursovního lichváře, který zimničně pachtí se
po zisku ajemuž každýnedovolený prostředek jest d_obrým, byt'
i jiní přiotomcj zahynuli, bezohledného násilníka, jemuž člověk jest
pouhým strojemi? '  n j j i › P ~ _ si p in

š Vycvičená ruka dovede S nakres'it_i rovnou čáru než ruka
necvičená ; obě však raději užijıč pravídka, by _ tím jistějí dosáhly
cíle vytčeného. A podobně má se to i s mravoukou. j Clověk mohl
by snad přirozenými dary svými stanoviti si správná pravidla mravní,
aspoň v a the-orii, a při ; příznivém' temperamentě až nezkaženémí okolí
nutkalo by svědomí člověka vrmnohých případech dobrému
ale jiná jest otázka, zdalitomu skutečně tak. Historica zkušenost
učí právě opak. Proto Božská Prozřetelnosťi neobdařila člověka. jen
svobodoua svědoľním, »nýbržve Št. N.~ Zákoně dalaečlověku řadu
positivních' zákonů mravních, celý systém morální, aby tím íjistěji
dospěl cíle sobě vytknutého. Ao tu opovažujesezedná.řstvotémuž
člověku namlouvatijzi „Tyto positivní zákony jsouomezením tvé
osobní neodvislosti, ty nemusíš se na ně ohlížeti, nýbrž řídí sevlastním
,,já*Š aučiň soběfsvůj kodex morálníl“ Co však jiného jest takový
zákon mravní, dle vlastníhoe „já“ utvořený, nežli. bezplatnou dož
pravou kneřesti, apotheosou nejnižšího egoismu Ť? K ip _  

T Dle této neodvislé morálky »dobrá jest ,rozkoš,dobrá`jesttaké
nenávist, neboťpjest dostatečnou“ náhradou, nemůžeme-limít~i-_ lásky.
Dobrý' jeste majetek, poněevadž mohu zaň` vyměniti rozkoš, dobré
jest pa11ství,posněìí7Íadž ukájí po mou pýchu; ldobrátjestnfpravda, pokud
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mi přináší rozkoš, dobry však jsou také lež, křivá. p o přetvářka
lesťc ia ípochlebenství, jsou-li Í nám k užitku. Dobra jest K věrnost,
pokud dochází odměny, dobrá však jesttéž zrada, placena-li více
než věrnosti. Dobré jest manželství, pokudgnás baví; .dobré však
jest ftéž cizoložství tomu, _ jejž manželství nudí, a tomu, jenž miluje
osobu provdanoui Dobrý jest podvod, krádež, loupež, a vražda,

x*"`$<
i-iw U2Š-S-›

uražený sebecit., Dobrý jest život, pokud jestnám hádankou;
dobrá jest také s“č`bevražda,Í jakmile hádanka jest rozluštěna. Poněvadž
každá smyslná rozkoš vrcholí, poznáním klamu,Skterým jsme ”c_čeká-
vali uspokojení, 'a poněvadž, ' zmizí-li ~ poslední přelud, BIIIÍZÍ  'v-+~ Cbx N<

posledníštěstí, v pravdě _ ten rozumným a moudrým jest, kdo zkušen
vědy přírodní, požije cyankali a při tom uvažuje, zzčeho jed tenise;
skládávalj kterak působí na ,ústrojí átělesné.-= +-«- _ , T D _ .

„Ze zk takovýın důsledkům dojíti se musí, tot' zcela přirozeno;
neboť svit* duševním“. životě rovnováhynení: bud' K pokračujeme nebo
jdeme z,pět. Bojujíť vt nás dvě mohutnˇostizjedna iduševní, kteránás
promoci Fdarů z .nadpřirozených činí.podobnými andělům, druhá .t`ěliéSI1áI,l.
která nás přizpůsobuje ke zvířatům. e-- Hiumanita. zednářská brojí
protio všemu nadpřirozenému, proti všeınu, coočlověka!zušlechťujea
povznáší, chtíe vší silou iudržeti šnainiveáu _ pouhé, vli_dskoSti;. ale
poněvadž l na tomto stupni udržeti nemůže, ` snižuje ,ho kÍ němé
tváři, rozpoutávajíc v_ něm svým naturalismem,vášněnejnižší. P á ,_

Statistika všech zemídokazuje, ížeprostituce, počet divokých
manželství, rozvodů, ,vražd a sebevraždu- nejen trvá, nýbrž "že se
ka_ždoÍročněi měrou úžasnou zmáhá. Nenasytná touhapo ipenězich,
nestoudnosť. a inesvědomitosť jsou _u velmi mnohých ıvětší než jejich
smysl po čest stud. To dosvědčují fbankovní podvody, kde ubohý
lid I beztrestně jest po svůj poslední. groš i okrádán; chanebnréfspisy
a obrazy; denně se objevující a stud nanejvýšurážející oznámení
mnohých velkých it malých listů/ denních a D týdenních, nabízející
různé ,,zboží“. knihkupcův aprodavačů obrazů lákavýmiopřívlastkyi:
,,velrni zajímavé "jen pro pány -A .zapečetěno --› pod nejpřísnější
mlčelivostí“ atd. atd. Při tom mizí. autorita,zavládá neposlušnosť-
a bombyfla pekelné stroje otřásají.vzduchem..  K l c = v

_ Ť l Z toho patrno, že bez Boha, náboženství as jeho základních
pravd nelze člověka mravným učiniti, že mravouka od' Boha neodvislá
vedefkeizkáze všeobecné. Aľvšecky pokusy, lidstvo ˇbez náboženství
mravným učiniti a inyntějpším_cspurným~ proudům a směrům 1 hráz po-
staviti 1`ozbíjejí se, souceper se .nemožny,nep,řirozeny. Kdot mravouku
trháfod náboženství, š ten zbavuje základu, staví na písku,
pěstujestrojcjpbezkořenů. Není-li mravního řádu v_ěčn'ého„a nezmě-
Ín"itelného, ~od,ůBoha _ stanoveného, pak jestčlověk zákonodzárcem sám
sobě D pak není žádného vyššího principu, který bránilvýstřed-í

připı`avují~,li nám majetek ia rozkoš, dobrá jest pomsta, která iukájí

7 ` .O n'. I , _ O _ _- V,nostem lidské zvulea bujnostı. Takovánmravoukaíbez autor1tyBoz1_
otvírá ídokořáılj brá`nu.- lidskévášni, ícvedeo~_k,bOji,=àvšeQh_,proti,všem,



íü
é -- 154 _ i i 54,

činí člověka krvelačnouj pšelrnoeu,“ jak smutná Zkušenost ukaZujˇe.
Vždyť všichni ti původoové attontátů v Paříži, Baľcellojně aa jinde,
jimiž tolik nevinnýoli lidi dílem zraněno, sdileni iusınroeno, jsou lidé
vědou moderní osvíoení, jsou vyznavači nevěrecké, neodvislé ınořálky.
()ni neuznávají ani, že se dopustili zločinu, naopak myslí; že jednali
mravně a ěhrdinsky, Rozdíl mezi dobrem la zlem jest jim dle ne-
Yěľeokých jejich ífilosofů pouhým předsudkem,ínevěří v nésınrtelnost
duše, popíľají svobodnou vůli lidskou, vysmívají pseodplatě a trestu
věčnému. Jestližeůfdnes těch několik ipříivrženoů neodvislé mravouky
již totijk hrůzy působí,  jak asi budejj vnikno-li“ tato ni1`a\Yonlša do
vrstev ı1ejŠiı“ších? t--i Anarohistiokvé attentáty jsou jen lšrvavou
illustraoí jk nauoe,tkteı`á  uvedlal vzpouru pi1`otiauto1`itě božské
V soustavju a která přeložila veškeru autonomii na jednotlivce;

iz \ Ze všeho toho patrno, že ani nevězecká filosofie ani věkçla vůbec
člověka ınrčıvnýın neuěiní inynéjšíohůneblalıýoh poměrů nenapraví.
To působiti může jen víra vvi Bolia, učení iikřestanskéj. A proto,
nemá-li společnost' lidská Zabřednouti do bahna ovšeobeoné zneınravněj-
losti, . ve Zkázuj nojliorší, musí místo izednářskéjv nevěreoké
mi`avfo1ıky postaviti si opět za hlavní Zásady mravní nauku Kristovu;
neboť „žádný nem`ůže jiného základu položiti mimo o ten, kterýž
položen jest, jenžjest Kristus Ježíši (I.* Kor. 3 lokál.) i v Q

‹

k-, _ ˇ
' f'ì_'_5_Ťı

 Provolání1; novosvěcénoům. po
H ů D1`azibı`atří!, Hrabě Ford, Ziohy, Lůvodce prvníhoí- sjezdu uherských

katoliku dvd lednu t. iı`.," v pravil ku konci /svéřeči: “,,Co se mne týče, O Církev
katolickoul se nebojím; Bůh Založil ji ne pro čas, ale pro celou věčnosť.
Kristus Založilkatoliekou církev. A Éoıi dal jí též tzárukus nepoıˇušitelnosti --šfl
neboťoi vjoNejsvětějšío Svátosti (Htářııíjiestiovždy a všude
snámi' přítomen.“ u i l _ i Í ' Q

To; jsou sloìvai laika! Slova vznešené osoby, slova plná přesvědčení,
slova plná vroucíf zbožnosti, plná lásky k Ciıˇkvi katolické, slova plná viıfyj
vjpjřítoinnost' Ježíše Kıřistai V Nejsvětější Svátosti Oltářni; ep Ĺ _ op o

í Drazí bratří! Takt mluví laik on hledá spásuivinynějších 'po-
vážlivýcli poměrecli u'[ oltáře, p`í`eSvědčeı1zjest, že ' jediné úctou Nejsvětější
Svátosti Clltářní ođvrátiti lze sfibouìfe, jež se bl a veškerá nebezpečí, ježF-IM N‹ ł-In

\I

hrozí Cirkvi katolické: í,,Episkopát,“ dí dále, „jistě nadarnıo nedávávvy-
stavovati Nejsvětější Sxˇátosť Oltářníikv veřejnéeúctě věíˇíeíchl“ z i . G

Hle, tak soudí O úctě Nejsvětější Svátosti j.Oltářnı' laik --» muž vážný,
vysokého postavení sve svénı národu! - jAch, jak vznešený tojppříklad pro
nás, lšteři  máme se státi i sluhy /toho Krista v íNejsVětější '4 Svátoñti Oltářní
pìˇiitomııélıo, kteří "mánie zv lidu svém lásku kj němu grozııěcovaiti, pro nás,
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ktcří imáme lid nám svěřený k oltáři, ke svatostánku -vésti! --- Avšak,
chceme-li 1`oZnítiti srdce. lidu, lásktou k J Nejsvětější Svátosti Oltářní, musí
dříve srdce naše láskou k JežíšiÍKrístu V Nejsvětější Svátosti Oltářní pláti,
chcemežliů jiné k svatostánku voditi' a ji,nénabádatí,,aby předšEucharistickým
Ježíšem hledali útěchy a posily v nynějších kritických dobách, musíme sami
dobrým příkladem předcházetí, lid náš musí viděti své pastýře často ,klečeti
před Ježíšem v Nejsvětější Svátosti Oltářní přítomným.. É Ano, jedí tehdy
náš liđ. bude Zachráněn, bude-li ctíti Ježíše Krista V Nejsvětější vátosti
Oltářní, a to se stane tehdy, bude-li strženo srdce lidu dobrým příkladem kněžstva.

:-5
ťr.›®~

- ,My,_dı`aZí bratří, jíž v brzkém čase staneme se strážci Euchašristiše,
ó Wukazujmc tedy pevnou víru svou v Ježíše ve svatostánlìu p`řítomného.
Buďme lidu svému světlem, oním světlem, O němž dí Pán I.. Sicřluceatšlux
vestra coram hominibus, ut videant Opera vestra. bona! A toto ,,opus
bonum“ na předním místě bude ıícta Nejsvětější Sváto stí ,Oltářní

častá adorac,e Ježíše Krista V tabernákulu. Í š J il J
o Nepochybuji však, moji ldrazí bratří, že v srdcích Vašich plá láska

k Nejsvětější Svátostii Oltáıřní, ìnepochybuji, že duše vaše roznícena jest
ohněm k Tomu, kterého již tak brzy svolávatiobudemes nebes na oltář„;fl
jsem jist-,Ze kaZdy,Z nas bude při první své oběti, snad též při ,,prvých
obětech“ mše sv. cítiti přítomnost' svéhokrále a andělův, obklopujíeích oltář
aj kořících se svému Pánu, avšak jak to bude po letech? Jak udržeti ten
oheň lásky v „srdcích svých,Vten oheň, který cítí každý kněz na počátku
své dráhy, oheň nadšeníašláskyš Eucharístickému Ježíši? j ' by š

s , A ctu, moji drazí kollegové, upozorňují vás najspolek, který, ač před
osmi roky Založen, čítá již na 2*9.0()0 údův a to Z ěcelvého světa; ka-
tolického. Jest to Spolek kněží k uctění Ježíše Krista v Nejsvětější
Svátosti Oltářní: í ,,Confraternitas Sacerdotalis Adorationís SS. Sacramentì.“' _ .

.Učelem spolku jest Lícta Nejsvětější Svátosti Oltářní, což, děje seiod
'ednotliv'ch členů t 'denní adoı`ací aˇsice hodinovou. Každ' člen, Y i
povinen jest týdně ,plnou hodinu in continuo adorovati před Svatostánkem
a při tom rozjímati O Nejsvětější ,Svátosti Oltářní jakýmkolivspůsobem, jen
když, Nejsvětější Svátost Oltářní jestipřínıým předmětem meditace. Aby
bylaispasitelináŤkontrola, každý člen posýlá bud' za měsíc buď za dva
nıěsjce t. ZV. libellum, t. lístek, na kterém křížkem poznamená dny, kdy
adoroval, a takto vyplněné, posýlá k direktoru spolku té neb oné Země,
jenž lístky ty pošle do ,ústředního sídla v Pa`í`íži[ lístky ty davajı se
na Zlatý tácek před Nejsvětější Svátost' Oltářní, která tam ve chrámě mnichů
Congregationis Ssmi Sacramenti ve dne vv noci vystavena jest, atak lístky
ty jsou projevem lásky k Ježíši ' od těch, jež j On sám přátely svými Zve.

i  Avšak členové mají na vůli, kdykoliv adorovati ,~ano mohou i
hodinu, jeden. týdenopomenutou následující týden hraditi -.- _- A
J ż,Mimo to každý člen slouží ročně jednu mši sv. za zemřelé údy ia
složí lt zl. za rok, začež dostává časopis„Eucharistíe“ í-- . j si

v Ach, bratří, --t jak krásný, jak vznešený to spolek! A proto ná-
sledujme příkladukně -celého světa, kteří po stech, každý, měsíc při-N‹ hiQ

stupují, .ai to nejen obyčejııí; kněží, ale pomażanéjíhlavy (čítá přes
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60. biskupů ia 2,ka1`dinály), nejen , evropští, 'ale i synové svobodněE'
'ıa‹ ù>§íAmeriky, temné Afriky, ba í vzdálené ustralie! -že-~ .Přistupme keůˇspoliku,

do němž ; praví sv. Otec Pius ›IX.2 „Myšlenka P., Elymarda (Z a-
k-ladatele spolku)přišla snebe,Vjsem .přesvěˇdče-11 o. tom
pevně -_ církvi jest »spolek ten ı'1evyhnutelně7potřepbnpý;
kněz každý' se,@snažitii,;,,,a,by úctu »Nejsvětější
Svátosti Oltářnı roz _" val.“. rA,sv. iOtcc,Lev .XIIli, jpožehnafl a

N <
~II-I

QQS

mk.-vz.B l"'ø'‹Q“ O.

approboval spolek Zvláštním brevem. J s as s A p ř - í o ,
c c Jsem, idrazí. bratří, přesvědčen Z vlastní ilcizí zkušeností O vzuešcném

užitku spolku tak spasitel.ıı,ého -ž- ia poznáte to Sami, až, jak pevně doufám,

u/‹V-4×Q:

cv hojném počtu. se přihlásíte. iVždyt' . kromě milosti, které Z pokladu
pıˇamene „"všecl1~.mi.Iostí, budete čerpatijz Nejsv. Srdce Páně .V Nejsvětějš
Svátosti Oltářní stávají seijčlenové účastnil hojných odpustků. Krome
jiných za? každou hodinu adorující.. člen obdrží “ n 0 mo cn é Íodpustky, jež
může ,dušímj iv očistci applikovati. J J v . Y "Í » J i i =

y QNuže, drazí bı`atří, dnes, .kdy Ť se nám ona svatáéíohvíle první
oběti, kdy srdce Vaše Jplno jest nadšení, plno svatých vpředsevzetí, vyzývámé
vás š- přistupte hoIj'nlě,_přihlas~teŤse do řady kněží, jiclıžií krásným účelem,

CF'y_ıd F-IQ N< PIN

jest, jakdí bod 4. s`tanov§ 1,. Associationís.finis: J i A e “ “ J
> . _, \_ 'V _ / _ ,

š A 4gUt meliores dies impetrct Sanctae Dei izEcclesiae adhibita virì.u,m~«
s"up,ernvatı1lralium potentissima, supplicatione innumerorum sacerdotum, quiad,
'pıedes Jesu ,Híost_iaei” p1`ostı`ati, _,adventum, Regnippeius, jugiter implorent. in

._ .- ~ ,› .

sůipsˇisí Qt in munído,universo.,, ji í J Í A j J, ˇ s ,
Í .Deja aby tato .Slova .Ináisefl zdarem se potkala 'a by .ˇNejsvětěj

hojne ctıtelu, spolek pak adoıˇujıcıch p hojnec clonu
řadě' novosvěceneů českomoravskýcli nalezla. A r  j r  S A ,  

Q...S: I-;‹.§50C5"›.'.'fl"" big\l

( O :_
É. CD( `“N‹ I-IIl

< (

ľl2<
OI-IQ

J l A č  v 'S_bı`atřským pozdravem by

A  Jan Clerný, ,
, .I)iaI8‹m az přeďseda lı't.zz Jednoty,

~ Q t A í I . člen Associationis Sacerđ. Ađoratorum.

vp V ÍÍÍCIĹCZCZ.. vi den Nejsv.i.ůSrdceš Páně 18“9,4.,- _' A í í ě J

Q Q I .
J: Q zz 1 ve

` A . . › ' “ ` . ~ _ -

_ “ j *)~ Pro Čechy jest řeťsliteleınispolkju (kromě díecései1itOměř.)[rektor .bisk. se- I
mináí“eíRsms A'..Suchánek“v Hradci ,Králo'vé, pro Moravu Rsms Jos. šDroblena,
kanovník“ V Kroměříži. ' ' . - ' t v v I ~ . Í 'J . ˇ ~ ” í
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VJsem ochoten`p“ánům novosvěceneůin českýín, Í kteří by-“ chtěli za cleny'
HradciKrál. se příhlásítí, vyjednatízzápísxu p. rektorajf "Prosím jen, aby. mibyl

poslán .se,Znan_1dotčenýclı“ pp; S u‹lán`ímfŠ bydlíštěl od prázdnináclı. VP. rektor. jest ochoten
vklad zapřípstupujícív'zaplatití j (po 1,_ zl.) za 2 íntenc[e,,kte1`éi členové přístuopujícíů
o. prázdninách”odS1ouží.l š ` j ů J. jÍ J W í

V .

j ,Glenem můfžebýtí nejméně .sub‹liakon. A il í `
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' A ,J ž V p Z C. Budějiovieç V

v Vrátili jsme se Z prázdnin velikonočních. Zasedli jsme do ,,kıˇaj,skýcli
skupin“, abychom pověděli. si, co nového slyšeli jsme každý ivesvpéninıilérn
rodišti.= byl hovor, ale »brzy Jutichl, ,když zalétla. k sluchu našemu
tıiuclílivá-.i zvěsť: „Včera pochovali jsme našeho VVeb1`a`(I.,1`.).“ Zavládlo
zbožně ticho, a na rtecl1“všJech ocitla se slova, v1`ouJcí_, modlitby za pokoj
duse' mileho' spolubı`atra, naseho. i . V 7 i . V o J ~ J

s Sim on íVVe be rJ narodil se 28., pı`os. 1 87,3; V Milavčích u Domažlic.
Studoval v Domažlicích, kdež také podrobil se  maturitní zkoušce, jíž
V červenci r.J 1893. s prospěchem “d,obJ1`ým vykonal. Po prázdníflnáclı .vstoupil
do semináře českobudějovického, aby tu připravoval se ke stavu duchovnímu.
Alza vzduch ,mezi zdmi“ sJeminářskýmisnesVědčil„ Zdraví jeho. V Před svátky
vánočními ıozstonal se a odebral se do svého domova,domnívaje se, že tam
se zotavíji pozdraví, J Než nebylo tomu tak;J“poVážlivá*Ěnemoc, soufchotiny,

\ ‹ - ~ . . ~ .

nelepšila Se. Zbožnírodičové jsouce pečlivioš syna svého, nešetřili obětí a
doprovodili jej kléčiteli širého světa, far. Kneíppsvi, kojíce se nadějı',.že
ten_h_o vyléčí. Weberpobyl j tam přes šest", neděl, ale Vody Wörishofenské
neukázalyítentokráte >zázı`ačné ,svojí moci; .nemoc stále pokračovala. J,Vrátil
se tedy do rodného místa svého, kdež po nedlouhé. době dokonal pozemský
život svůj. ;JZ*emřel ,zaopatřen jsa svatými svátostmi dne 30. ,březJna,[l894é.

.Pohřbuj  jeho .súčastnili se náš vdp. spirituJal,,. který vedl průvod, ia
pp. bohoslovci A z ,kraje donıažlickélıo, kteří právě  byli na prázdninách
Velikoínočnícb. J. J V f ' V  J ˇ ' .J

“ - c,PrJo svou tichou a pı`Ostosrdečnou ,povahu byl zesnulýspolubratr náš
oblíben “ u V,šecb.› QZtrácíme V něm dobréliofpřítele, jednota želí horlivého
svého člena.  “ Í J J J J z ' J

~ i ^ N- . »  “ZBrna z
Dne24;' dubna t. 1“. odešel nazvěčnost” míllý kollega náš,A ntonín

J e řáb ek J V Zesnulý J Jnarodil se dne 5. května r. 1874. V Tunčchodech
v Čechách. i Gymnasium studoval v Chrudimi, doclıázejve vždy Z blízkého

" rodiště, do -školy". Ve studiích náležel k nejlepšíin žákům. Ve školním roce
1892/,9 3“. 'podrobil se matuı`itní zkoušceýa obdržel Vysvědčení S 'vy'známená11í_n1
(skoro samé flvýbornél), ač = krátce Ípřed písemními matıirìtními , zkouškami
,onemoìcněl chı`lenJím~kı`Ve, takže pak V ,mimořádné době. pracoval píscmní a
krátce na to se ústní zkoušce, podrobil. Byl by ovšem po takové nemocí
potřebovali delšího zotavení než prázdnin, přece,,přijat byv do zdejšího
bohosl. ústavu, odebral se sem »hned na počátku 'školního roku.“ Ale neblahý
vvQJZduch brněnský, ,kouření továren prosycený, zhoubně působil. na útlé, jeho
zdraví: s_'chřadl čím dále tím více, až ku“ konci února odebı`alÍse domů na
Zotavenou.ľ,_ÍI,{Ldyž se ŠS"n'ámi,lOučil,énìkdo ncpomyJsli_l, žeza krátkou dobu

I Qho í nebude mezi živýmif, každý doufal nže se, uzdıfavı, j Ale Bnb jinak7 7

íusondil. »Krátký poměıˇněčas mezi námi pobyl, ale svou tichou, jemnou]
povahou, z~božnouJ myslí. si Získal lásky“ Všeclı. J J “, A J . A.
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tl s _ Denník, kt.erý,._po. sobě s_Z,ůstavil,_ jeví vycvičený talent .pozorovatelskýt š
a zvláštní Zıfučnosť ve vypravování -- .právem tedy želí ztráty jeho především

í í š . s,,R_ůže“.J_ něm odešel nám kollJcgzi,.__-jenž velkým nad_ánímJÍ svym _bylJJJJby
mohl p1`os_pčti.církvi ivlasti. v _ J _ ` _ v _  ~

    V L R.I_P.
Q ._,,
ıž Q- 4 .f -Ť
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Z kruhuebohosloveckych. _

_  ._    ZBn~cnz.i
4 'J J., ' - J ' \ x ' ' ,

'J JıvıJ 4 J J vo 'J J J JJt i “_ Pısıce jzprávu O cinnosti naší Růže V ,o_bdobí_třet_ím hledíme as uspokojením
zpět na_.V,ykonanouí práci. Pracováiıo -si chutí a_ zápalem na všech, polích naší
dnŠeJVní“ěiIˇıno-stí; v- neděln_ích_sch.ůzích Sušilovky, V_socioJlog`Jickém kroužku i Vnově
ézaloženémJkroužku “sl‹›VanSké_m.í -Kofnali jsme 9 schůzí -obyčejšnýclr a jednu schůzi.
slavnostní (akadeıníi). _ " v í 1 _ \ J“ J  V _ , J

~'› Na ob_)`Jčejný‹*h schůzích předneseny tyto práce: „O slvobıdnéın ‹zednářstv,uJ“š
I I 0(_Kol.fV. Habeš z*III. r., ve 4 předu.) 2.. ,,Kulturně-políticke Jp_oıněry Slovakuv

uherský‹;Jh po r_. 1848“ (kol. J.eLukášek“_zz_II_ ve 3 přednJ“.)J_3. J,,Vá.lka"V prájvu
Jme_zínJárodním, _ az theorie věčného „míru“ (kol JJ. Staněk fze III. r., ve 4 jpř_edn.),
4. ,,()_»ı`uskéJJcJírkViJ“ (kol. M. Chládek, V1 pí'edn).J _- _ J 1 JJ v

J [JC`elkeın jsnše' leto`sJ_ıJˇnělié jako jí_ná'léta. 27 schůzí apodáno na nJiclı_15prací.
J l Dne 15. dubna-zkonali jsme dojemnou, _povzn:'1šející slavností. Byla to malá

akademie poifádaná. na počest' 'jmenování vdp. AD r. 'Jo S. _ P ospíšila jk an'Jo.Vn[í kem
kJ1`_ál.,Jka~pJitnl“y brnJěn.s k é. ~DoJs_álu_ vyzdobeného poprsím Sušilovýıfn, _kJvě'tinamì
a _draperie_miJ vstoupil oslavenec uvíıán slavnostní jlmntátouí „Toť Hšosppodini-iv. den“
od Kreutzera. Pak 'pı`OıJnluvil jednatel kol. J... Staněk oi thematě: “,?,Vlivv ideífla
s”ouS~ta~v_ filosofických na vz'dělanosť_nár0(l~1°_1v`.“ Po Jpš*ednášce_zapělfkollegové zpěváci
krásný sbor od _Ki`ížkOvSl‹ého ,,SvaJtý,- svatý,“ načež proslovil zpředseda kol.. J.'J_Se‹ĹllJJák
slaVnoSt.ní_ řeč, ve které ,vylíčil neocenitelné zásluhy, jakých si O .“,Růži«“ získal
nás ııezapomenutelnýjučitel a neunavnýa buditelça podporovatel. ~~našiclı_ Jide-alních
snah, vsdp. kanovník Dr. Jos. Pospíšil.“ ~›()JSlavenec děkoval dojeın-nými slovy, projevil
svůj žal,nad_.t_ím, .že„op0ušı;í_ své milé kolleje, ve kterých osvě'žovalˇ”‹luclıaçsvého

.v~ .radostech strastech a í vyzývaje nás k .vytrvalé ,práci'na r“oli_duše\--ního vzdělání
Ĺpı-ønesl JVrJouJcí~ přání, b.yclıJom také ctnostnýmˇ životem svítíli svému lidu.. Silavnosť
ukončena mo_hutným=“sborem Zvonařovým „Sunií Labe“. _QPamáJtka na zni“ nevynıizí
zajisté“ nikdy ze srdcívšech přítomlnýclí. ˇ ._ z “ J v __ _- J c J _
“ v - J  “_Ve _SchůziJ XXV. pak Jzavítal zase poprvé do středu našeho dávný jíž'přízníVec
naší práce 4-, nový náš protektor: vdp. Ant. Adamec. Kol. předseda pozdravil
jej vřelými slovy jakovp_rvéfl1[o Vůdce naší ,,Růže“, prose, by”_ochra_n-néa pomocné
ruky “svJé~_an"i Jv_bJudo1_1Jcn`osti_ jí' neodnímal. Laskavá “slova,___ 'jimižz-vdp. na přivítání
to odpověděl, plní Jn-ás d›ůvě_Jrou,J.J že ,zdárná činnost' ,,_Rť;že“ pod“ jeho ochranou
neochabnjeflnikdy. _ š l ; a _ ` '_ JÁ. š I J Ť

_ Sborzpěvácký zapěl jemu na počest' Tovačovskélıo ,,Svorn_ý«Jdu_ch'_' a Malátovo
,,ZpiVej, duše,J Pánu _žalm[y“J -- J J . ~ ' _“ J V , J z ˇ _ Í
_ .Novinkou letošního' roku_,byl socìologickýJlkı'oužekž,` nejutěšenější! zjevínašeho-
života. Potřeba jeho _pociťoVáJnaz_již dJJříve,a avšak založen byl teprve .letos podnětem
předsedy. _ Členůwse přihlásilo _‹1V`acet a zvolili si předsedu, íjJenžísJeL_mčl Starati O
;sJchůze„ .ao itheınata (kol. J. _SíJlhaJn). Byli jsme V této Věci Jovšem“ nováčky a
pomýšleliz p_očatku"“Vo_lıtì' tlıemata soustavně, "bychom takjoprobrali -alespoň, trest'
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celé' otáożkyi socialni; ale- shledali jsme, že byfse tak 'vytvořil způsob kollegia, kde
by někdo to, čemu se dříve naučižl, 'pì`ednášel, aostatní byli odsouzeni ,,pí1ednáŠku"
posloucbati. zI)âna tedy přednost' volným _roZhOVorůın,` k nimž vuoleny pıfakt_ické,
časové O azky. předešlé ,selıůzi se Smluvilo tolpeìmăı `iˇ*»p1`0 Ě-Chůëfiì Ilľílšříłfll 3“ Ě<0H98`3l;
láteľ i se uvolil ,,hovo1" Zač1ˇti“, --se O něm du a ně in ormova po eflv astníc
zápíšků, po přípf-KděˇZ jiných dostupných pramenůoa. V příští schůzi vyložil kifátce
věc, o_ niž bylo' mluviti, a nyní se ”1`ozpředlv hovor ~ Tento způsob se znamenitě
osvědčil; nebot* tak mělíjlšażdý možnost' v mluviti' a schůzim dostalo se neobyčejné
ži;,vo'sti._ Schůze sekonâjvaly dvakráte týdně, officiální účastenstvi bylo slušné (obyčejně
nad dvacet, nikdy pod patnáct t. j. 25°/O všech kollegů), skutečněvšak bylo ještě
větší, poněvadž oıthematě Ze*“ScbůZe se hovořívalo i mimo schůzi. i

l Z a-přeidmětiiv, o nichžz se mluvilo, uvádíme jen lııěkterézpvšeobecné hlasovací
pravo rovné a koı`poı`ativníi; úpadek rolnictva appomociż l“ıosp'odá,í`ska spoljećenstąa,
Ra_iffeiSeno'vy Z:'ıložny, vyvazení lıypOthe_čnich[ dluhů. (srflıvııávâııo „_S Vyvazeniın
gęlskýçh. sľatlšů ,vz If., 18/48.); hospodf'4íˇSké`a ınravní 1'1 nky odlidňovani venkova
as přelidňovâní měst (Zvláště proud Z Moravy do Vídnčž; otazka židovská a potravní
spolky prosıíjedek svépomocí; »O svobodné konkurenci; O Zřízení ce/clıovním,
jelıo'-světlýclı alstinných stránkách., „ C , ` ^ ._ 3 i_

vPı`a'vda, nevypracovali jsme si programmu socìalního, jimž bychom Chtěli
obrodìit-iasvčtl, aleco jsmelvykonali, na toflze polılížeti spokojeně. Pı`o,øpí`íŠ^ti rok
dan Ípì`ikladŠi pobídka, a bude li se timto směrem pracovati dale. a^,jmeno“vìtě,
doplní-li» se taková oı`gan_isace novými kroužky, vychovâme _Sami Scbe V ľľìllžô üžlđšeflě
pro pı`ê'ı,\_*a“ lidu, Z něhož jsme vyšli aa jemuž budeme apoštolovatì; s Neni pochyby,
že by i',MuS‹Ěuı_n Zípkalo topto olígłanislžci. k Ý - 1 i ž 1 „lb 1 ,I

ˇ ' v ,Us če naše ıo s0‹`io O io e O rouž u jest.: .poznal se e a svoj-e spoečne
snahy til, łkteříąo sobě `te_'měi` âevřdělì; aovědomí, že druhý, třetí, _že.jich patn_âc.t,
dvaceti'c'hovž'L tytéž V-Zııešené ideály, dodäývà' nové Sílya, Vytľvalosti; ' 2. doplňovali
jsme si na vzâjem věd'oimosti, a vzbudil se zžtjeın pro věci, kterých si dřivemnolıý
snad aııi-nep_ovŠiınl~; -i f, finální pı`oSpě_ch_ vzešel tim, -že byla dána každému
pi-lležìfoýť yěcııýınilzpůsobeın ,lıâjit svoje stanovisko Ý M ˇ V “

_ Učastnici kroužku si koupili napamàtku po exeınplaři Kettelerova spisu „Die
Aı`beiteı`fı`age und das Cl1ı`ìs1,entlıum“,` který dle Slov Laveleyovýclı, obs'alıuje
,,vZneŠené myšlenky j zpronesené ,úclıvatnou ivýmluvností.“ Pilně Se- čítala- 'též'
Sclıeiclıerova ,,Monatsc“hı`il`t für christlìch-socšale Reform“. -_- _ i l
'v ˇ Ještě jest se“ nam zmíniti o ııejnılaťlším středisku naši vzdělavácí činnosti,
0. slofvanslšém l kıfoużkuf Členové“ kroužkıı, jichž se p přilılášilo 18, učili se pod
vůdcovslviın kol., Šlllšana jazyku polskémuhna základě společné četby Míckievviczova
veledila „Pan Ta'deus2.“._ ` Počátky jsou jutěšené ”`a dejž. Bůh, ,aby slovanský náš
kroužek 'příštím rokem vZ‹ıfost_l u__ Veliký krulı. -_- j “ " j ~

J j -Na konec konâme milou povimıosťpvyslovujice ivzàcným ,pří/.nivcůın naši
Růže, ivsdp. kanovníkovi Dr. Jos. Pospíšilovi a vdp. regentovi P. Ant. Adamcovì, za
poskytovanou nâm radıı a pomoc sve nejvřelejši díky. a i í l e

1 W V,Šem„ bI`atı`ským jednotám posýlârre Sıˇdečnýepozdıav těšíce sena brzké
shledáni alnatrské objetí na posvätném Velelıradě. Dejž, to lšůlıl l 2

Q‹ yııılı

,    i  i s Vyann
` \ł, ›s s j e ZC.lBudëjovic.

. ˇ . - ,

j Ý Podâvam Zprávu tojočinnosati jednoty naší V -posledním období. l í
Ä '5 o Ve itíjetim obdobifměli jsme pouze 4 liteı`._ schůZe.`Domáci,i`á,d. lctnía krasrıé
pobožnosti májolvé věnované úctě Rodìćky Boží nedovoljovalynám vż'cekı`áte k pi`á‹-
telským večerům se Sejíti. ‹ Ý' t Q ˇ ' i z Ý l »

, o V 1. sclıfizpì podal p.l .Holeček (IV. r.) několik Zpráv O pj. prof._iKl'osteı`manovi
a_ zmínil setéž ,o tom, jak týž p.- profesor vyvraci námitky ,,ÖaSu",jjalšoby‹~ byl se
ylóudil; do českěıliter. sˇpolecnosti. P. prof. Klostęrman ˇ? byl Čechem a jest Čechem,
a pı`o,tio“,,ađ-mu1`oS aıınos“. Pakpodal .nam ještě rozbor ,,Novýcl'ı, povídek“ od B.
Vikové-Kunětijcke' a posuzuje tytéž pflvídlšy, ukrfızal, 'že jimi Kunětická literatuře
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české mnoho neprospěla. Ovšem ocenil také p. Holeček po právu talent spí. Spiso-
vnťølky iooaflnznhn. s  i n l z v   2 t t i t  

l o Ve druhé sclıůzi přečetl P p.,,Vaněk (II. r.) svou veršovanou ,,Legendu o sv,
Raineru.“ Delší tuto práci poslouchali jsme všichni se živým zájmem _a úplným
uspokojením; Nechť pracuje p., Vaněk dále; i Q l 'j i ' Í y

Schůze.3. byla zároveň valnou hromadou. PO jednatelské zprávě opifedešlé
sclıůzì, a když jpo,dá”ny byly účty- za minulé č'tvrtlietí,„. vystoupil p.. Kutan (I. se
Svou“ prací: ,,ì,C.esare Balboia jeho novelly“; Podal nám krátce 'životopis tohoto
italského spise“.-ˇatele“ a státníka i přehled jeho činností; ,Historická činrıostì Balbova
jest dosti známa, ale méně známa jesttèinnosť jeho novellistická.. HProto děkujeme
p. Kutaııovi, že 'podal nám ,pěkný rozbor jeho lidových, povídek i ,,Novelle'“.” »Také
byli a jsou v Italii mužové již podá.val_i-a a podávajílidu ,četbu zdravou, pı`odchnutoıV1
duclıeın l‹'i`fe_Šťansli{ým. `P'.“Kutan'n1ůžez S ní _ná,s 'i veřejnost' 'častěji seznámiti; je l 'Ý
r 4, i_ Předmětem pifednášky ve čtvrté scliůzi byla *,,St,udie O ipěstování české hisˇt.orie,
V "poslednif době“1, kterou -napsal p.,iF_rejlach (I. r.).[Pan autorfldobře vyzná“ se
v ob~oru` toı^fı,;ž ukázal, jaký pokrokluˇči_nčn v ‹lıistoı`ii naši, jak lbedlivěji  všimáno, si
nyníirůzných pramenů dčjepisných, _ž'e mnohé lži a vnesprávnosti, ,kt..eré' .v některých
spisech„dějepisˇných“ se j'vySkytaly,„ oflstıaněny byly, a místo nich objevila Ťsečìrá
'pı`avd_a.,At' `j;en.pokı`ačuje p.“ Frëj.lacl1,“ přjejeıneˇ mugmnoho zdaru. i A ~
._ Kekonci měsíce června_,bude:m'e míti ještě jfldnuschůziˇ(zal‹ončující),
rozlıodneiiiijsreflvj kterém místěx založíme ,let.ois” 'venkovskou knihovn“u,' ao-dev_'z;dají
,se”'pen_Íí_Ze -Ustř; matici ŠkoliskéfˇTím 'docelenı bude (›l)`rázel{ čiıınosti' naší, fltak

ıv-I ,..›, I-'Q z<‹

'clozraje 'sladký onen plod .nazkošatém s,tromč působnosti ˇ naší; » *
› či Obıľátíıne-li ite(1”o,;z_raky své _ do minulosti a-Ĺ_tpí'ehlédn_em_e-, všechnu“flčınznost`
'ednotj naší co řednázš-ek se t če « shledáváme že; vz rvnim“ a druhém obdobi
J“ 7 “ V p i “ I ,r~ 1 ' ˇ ~ r ” ' r'byla v' pí'evazeQbelletrıe,t ač take prace vědecke, se objevily,“ ajvc-třefım ,obdobi
věnována, pozornosťj více studiu vážn'ému."'Práce~, které*jedn‹›t_liví pp. členové“ před-
nášeli, byly dosti cenné až některé Z nich jižtaké i v1ri°ıznýclı _ča*~`o„pisec_lI 'vyšly tiskem.
_ 1 Q Všechny schůze četné .bývaly ı1avště“\'ováıiy, koživení; jiclı 'S 'nevšední

' ı' v`0' łi vvłl v0 i 7 0 _ l `łz , 'I I v.v ˇV'ľ'ochotou _pí`_.spoh take bo‹lıˇı_ nasi pp, zpěvaci adovedn1_lıudebnıcı, za-cez jvzdavam.
jirntjménem jednotyŤví`elý, povinný dík., ~ v „ o ` ‹ _ j ' v ~

~ x Ale i ji-nak jevila -se činnost' jednoty vnaší,ż._iČleno`vé zmilerá<li přispivali při
každé pí'ileži_tost_i_peněžitýmipříspěvky, najˇozličnéi ná'bož_ens*‹zé`, ›náro'='lní i 'humánní
podniky, jak ve statistice naznačeno..f Zivý jeví se u nás zájem pro náı`o"‹l‹,pìs1ı,ýruch.
Clenové horlivě sbírají iriizné“piˇíspě,vky dfrobnpéz zprávy už ,ob‹,r~u'_ toho, jiclıž
lıojnostf v.,,Ce-ském liduftbyla uveřejněna, ja proto-ani ,my nejsfme pozadu. o t „

ÍSVradOStí oznamuji, že ,utvořil se u nás také Sociologický kroužek. Ač
ještě Nveiejnč lnevystoupil; slibuje," že zdárně bude pra“cova›ti; _Z‹l_aí- ~_Bůl'i!_ l t _

i Vřelý dík vzdávájednotazve-led.z pp., našim-představeným; kteří vefsnalıáclı
našìchsnás hmot.ně -.iınorálně ipod'poı`ovalia lschıfifzi našich se Súčastznili,“ , ' i_ t

4 . Konče zprávu svou, přeji mnoh‹›,zdaru`,“ rozkvětu a“ poželınáni“Božil1o nejen-,
'inilézjediıotě naší či- Jirsiku, ale iyvšem ostatním jednotám,,,i' na-všechna budouci
1ë±fl.,KëžSflsS±flnflI é z   s  zvytfl,

s _ ” r Literá,rní»a řečnickéjednotasbo“hoslovců Kr;-Hradcckých. j
i Ý ˇ Všecky úly pracovní, se lsjednotily v7ıp,é`či7 oi ,,Sborn'ikŤ'., ,',Sb'orník“ fzkvétá

v pravdě“ utčšeně. 'V' po,sled_ním oddobí vyšly asešity,ajiclıžobsazlı jest: č j v -
3  z“ ˇ Seš. V.~(vydaný dneľlö. března; má, 45 s'7ran): ÍNčk_‹›lik poznľámek k učení
0 duši _li~dské (H K + Václ. 7Stýblo ĹIV). --ž 'Kol_l`egůın' izìemřelěmu- příteli ljl-2.
Básně*-(H K J, Jaška I).'„ “- Norninalis.té.“;*Files.. studie K ~|i-fJ.iSn'ížek_lI_I`)_.
Nen“apravitel“ný. 'iPo„vídka. (iDok.i)~ (l_l' K A; Stěpina IV l-_“ a O„dsouzení M. ,laıia
Husiiçl iHist. ,studie (Pokr.) K F.si-lBeı`an;,otI.V). i-- Z cyklu ,Sıněs l‹v,ě,tii“`:
tsxnèáo 1‹včıů, Liıiø, 'Finı1‹zx. Nráđssvztflıýnni ınżèiy. Básnč, (H K + Jan, čflx~noý1v,)l -4-=
()bı`az_ ,konce XI-X; veku K + J. Podhraz`ský 1)., -- P řıjsp ě vky nano dop 1 s n_ e*

,(.*Z“vv`,ášitní'ı`ub1`iky)ii, Léření ıůfzıiých nemocí. F. „Beran ,List-eı`á,r_n'i
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hlídka*: Jar. Kvapil ,,Liber aureus“. (Posuzuje I-I K a+ J. Černý IV). Seš. VI.
(vydaný. -dne 15. dubna, má 49 stran): Směs květů (Pokr.:) Laskavec, Chmýří.
pampelišky, Černá růže, Zimní květy, Myrta I.--~II. (JS Černý). -+- Působení církve
kat.v nynějším Soc. hnutí. Dle Wieise, H K -I; J. Kozel z-III., ˇ Credo Báseň ep.
(E. Novák III.) - 'Obílené hroby. Kresby arčrty (H K -l- J. Gerný IV.) :- ˇ* ,R *
Ve vinarně. -~, P-řımżuva Panny Marie. Báseň ep. (H K -l- Michálek III.) --
Odsouzení iM. Jana Husi. (Pokr.) (H K -l- Fr. Beran._ IV.) -- Příspěvky
národodisné: Léčení různých nemocí. (H K -l- Fr.” Beran IV. Pokr.) Zvyky
ai pověry na jednotlivé dny v roce (týž). -- Literární hlídka: dr. J.ˇHrdiny:
Povídky, obrázky a humoresky ; Levné svazky novel. Posuzuje K -I- J. Cerný IV.
Seš. VII. (vydaný dne 15. května, má 60 stran): Směs květů (Pokr.): Blín, Zvonky,
Břečtan, Trní. (Pokyn) H K`-{- J. Cerný IV. --› Působení církve kat. v soc; hnutí.
(Døk) (H K -l- J. ,Kozel III.) - Za ranních červánků. Povídka, (H K -ł-)
Podhrázský I.)`- Idylla. Ep. báseň. (H K -I- E. Novák III.) - Bílá růže, Pomněnky,
Les `Hirondelles-(z Berangera). Básně (týž). - Odsouzení M. J. Husí. V (Pokı`.)
(H K -ł-; Fr. Beran IV.) -_- Obílené hroby. (Pokr.) Liter. kresby va črty (H K -(-
J. černý IV). -z~ Z Txønů Køøhzxnøvskćhø.. (Pi-øı. H K + J. sızêpánøk II). -
Přísipěvky r1á.rodopisn_é: Z hospodářství H Ki-ł- Fr. Krat chvil. Liter.
hlídka: Levné svazky novel. (Pokr.)“ _ Kusjižního nebe. -- Posuzuje H K +
J. Černý IV. , je _ ' .  i  .

Hledíce k uvedenému obsahu „Sborníku“ podpisujeme S radostí slova,
jimiž končí výbor výroční zprávu O činnosti ,,,Jednoty“: ,,Pokročili jsme letos
mohutně na cestě za ideálním cílem svým. V Jednotě naší vlál práporlčilé, živé a
užitečné práce,“ a přejeme bratřím hradeckým, aby vždy mohli s takovým uspokojením
'patřiti na rok uplynulý jako letos.  je S, ; p0,=_

Z Olomouce.
j e Od poslední zprávy měli jsme tři schůze. Příčinou tohobyly svátky." Doznati
musíme, že činnost' literární až dosud jest v proudu. Na devátéfschůzi četl p„B jer
z II. r.. promluvy na svatbě Valašské, jež dosud nikde nejsou tištěny. Rízný vtip
těchto plodů básnických lidových nemálo obveselil posluchače. Vážnou přednáškou
obmyslil nás p. Mlečka: „Pessimismus V literat'iře“; Konšel z I. ımpřednášel o
dìluviu biblickém dle věd přírodních. Básně četli vp. K. .Dostál a baron Utterırodt. --~

Zavedli jsme mezi sebou volné týdenní rozhovory O literatuře a otázkách
časových. Učastnitise mohou sice všichni členové, ale vskutku účastní se jich jen
několik asi Ž/30 členů, kteří se mimo to cvičí i v jakémsi druhu rozprav. Bylo by u nás
ještě třeba, aby ruch národopisný úplně neztichl. Všechny Ostatní odbory a kroužky
více méně pracují. si I i se 0 _ I“

S -O časopisech zvláště a“ knihách, jež odebíráme, nemíním se rozepisovati,
neboť víte všichni, že musíme mnoho knih kupovati a odebírati již proto, že knih-
kopci .nedají pokoje. “ 'P ˇ ' I

' Jednota. založila letos knihovny: V Zìvoticích u Nov. Jičína (60 sv.),.v Ho-
vězí (50 ,sv.), v Jestřabicích u Koryčan (lie sv.), V Hartinkově u Mohelnice (30 sv.),
ve Vitlšovicích v~ křestansko-socialním spolku „Rovnost“ (30 sv.), rozmnoženy pak
*byly” knihovny ve Velké Bystřici av Libhošti. _ _ ” P

I o Končíce zprávu svou 0 činnosti českých bohoslovců V našem semináři
těšíme se blahou nadějí, že se brzy uvidíme a v bratrské shodě a potěšíme bud'
na Velehradě nebo na katolickém sjezdě v Brně. S

,_ „Zdař Bůh“ všem Jednoatám a Růžím volá V V Výbor z,'te,.d,.,„,-ø; Jeojnotz/_

j o . S. . i 5  ` š Ť Z Prahy.
_ Vtomto období čile pokračováno bylo v činnosti naší Růže. Ve schůzi

deváté četl p. Fr. Malý (I. 'práci svou ,,Michael Hórnik, jeho význam pro národ
a literaturu lužicko-Srbskou,“ . vkteréž. hlavně poukazoval na zásluhy tohoto O
spolek Srbů lužickýclı v_“Pra.2“e Seıfibovvku. Ve schůzi, ‹lesáté`Ť p. V. Ešner (II. r.)

_ “,,MuScum.“ V ' 12 "
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četl Svůj příspěvek k.liđovému léčenířz okolí Uhlířsko-Janovického: „O zařípkáè-
vání neb zažehnáváıií nemocí“=, přiˇčemži ukázal též různé druhy koření, jehož lid
při léčení používá. Ve schůzi té upozornil předse.daO na“ vystupování ~Literár'ních
Lisıůíproti katolicis'Inu.“ Tu přijato, aby Spolku, katolických. dělníků nad Kladně
posláno bylo pro ,knihovnu 50 knih. V jedenácté velmi četn“ěn_ navštívené schůzi
četl pí. V. Roudnický _(II'. -r.) zajímavou práci: Jesuité a-“vlastenectví“,z ve dva-
nácté p. V. O Sixta (III. r.)“ „Archeologická procházka eHoı`ou._' Kutnouíf, V'-'níž na
památnosti tohoto kdysi tak slavného, nyní vzapornenutí .upadlého města, “poukazova'l.
Ve schůzi třináctéí přednesl p.eLeop.-_ “Wollman~n na pianě C. ,W“ebera: Adagio
z I sonaty, a pi Fr. pKošákp (IV. or.) četl práci Svou „,,TiSk“„a mravnosť“, načež
nově utvořený .hudebnif kroužek, jejž- řídíp. E. Heller, zahrál quartetto flz OřDur
odel-leidena. Čtrnáctá schůzeůzahájena byla V. A. Mozartovým quartettem „Ave
V'erum.“, načež přednesl p. J. .Rouček z cyklu/ svých básní „Hroby a. stíny“zbáseň
„Naše zpěvy“ a p. Fr. Košákľ četl“ další částsvé práce „Tisk armı`avnost°ř'. Ve
Schůzitéto podány účty lRůže' Sušilovy, knihovnyčeské aa" knihovního fondu pro
zakládánifl knihpoven. Ozııámeno tu, .i letos konati jse bude na posv. f 'Velehradě
pouť `bo.h`oslfl»›vců, k jejímuž ,hojnému ,ůıčastenstvíl členové vyzvání. Andante za ope-
retty' ,,Elìseˇa' Claudia“ od Bellíniho a závěrečnou .promluvou ~předsedy` schůze
skončena. Kidvůli úplnostiˇ obrazu podáváme ąseznampčasopisů něín., které členové
čtou :. Kathál. M'i`ssfioneTl,` .Natur und“ Offeˇnb.ar\_1ì1g`,Í Zeitschrivft fifiirf ka[tholiSchˇe
Theologie, L_inzeı` Qu'artalschrift,“ Lit.- HandWeiser,.Stirnmen aus~M.-Laach, Prediger
und Katechet, Katholische Warte, Seidbote, íBenedict-Stimınen, v Deutscher Haus-
schatz, Alte und Neue ,Welt, Echoaus Afrika (12 eK.). -~o Z novin docházejí nás
Zdarma: Čech 9 ex... Hlas “1ŤeX., .Dělník 1 ex., Večerní Noviny 10 eX., Český
ˇVýohodn 1 ex., 'Obecné Noviny 1` eX.'; mimvo to Ofilbírají (jednotliví: 'Pí`íbı`amSké
Noviny, Qľi-iˇbrarnské listy, Klatovské listy, “Sumavan*,.. Posel od- Oerchcva, Ohlas
odNežá1ˇky, Posel ze Podhoří, _Podho'i`an,_QJizeran, Dělnické Noviny. -- Kn ilhovní
odbor ,,Růže SııŠilovy“," jenž založen vfnašem s'eminářiÍ teprve r. 1892.-, založil
letosů 2"nové knihovny: ve SvatémsPo“li u Dobříše (80-i“sv.l a vRoudnéìn a Roudnice
pod Řípem; knihovně pak křesťanského dělnického spolku jinochů a mužů
.Kladně 'poslal 50ˇknih (loni 'založeny knihovny v“1N_etonicích (50 sv.) av Jedomě-
licícb (70 sv.) ľarozmnoženy.: -knìhovnařenár; jednoty pošumavské .vˇ›Klenči na
Sumavě '(46 sv.)," jednoty katolických jinochůř avmužů _v Příbrami o (46 Sv.),ˇa
dělnického spolku ,,Svoı`nosť“ V -Náchodě (50 Sv.). Odbor ,rozšířil za ínezcelá 3 léta
“45›2Űf svazků knih/ .mezí lid. Přečtené N noviny .posýlány _jmenované.- jednotě
v„ Příbrami a dělnickému' spolku V Kladně,`kd_e od děliníků dlezpráv odtud došlých
horlivě se čtou. __ . l ._ z j A ˇ l

. p Naše česká .kn'ihovna,_která .V -semináři trvá od r. 1830 (historie
jeji podánajve -Vlżałti, IX, 839 a 888, X. 625). _1`ozmnožena letos 02.37 knih a
počet svazků dosáhl tím 'čísla 3058. Ý Za nové O vhodné knihy .a' vazbu .vydáno
bylo, letos z112Azl. 20 kr. Ze spisů, periodicky vycházejících, odbírala knihovna:
Zlatou bi›bli~, Sto let práce, Hrady azámky, .Ottův Slovník naučný, Kottův“Slovník
česko-něm., Sborníkj Světové poesie, Ruskou»knihovnu,' .Zábavy večerní, Libuši,
řKnih,ovnu_ 'českého Lidu, Knihovnu katechetickou vaz Verneovy. spisy. Mimo to
rozmnožována však knihovna jednak podíly dědictví, jichž členem jest: Matice
ČeSké,fMatice M‹›z“avs__ké, Děd. sv. Prokopa, sv. Jana Nep., sv, Cyr. a Meth., Děd.
Maličkých“ a vlast.“ sp. mus. vi Olomouci, jednak i dary šlechetnýchd, dobrodinců.
Mezi inimi sluší na prvém místě zjmenovati akademii cís;'Frant.'Jose'_fa, která
krorně nVě<ti_1íl‹u,ta publiläˇací společných] i publikace třídy I., II.. a. III; _lasl‹avě
knihovně zasýlá. Dále budiž jmenována Benediktinská knihlt.iSk_árna. V Brně, 'od níž
knihovně zdarma se dostává Hlídky, Skoly B. S., Pp. a Květů Mariánských, jakož i
všech svazků .Asyetické a Zábavné bibliotheky. IC dobyodìncům Svým*čítá> Růže
i redakce časopisů: ,C`yrilla,' Methoda,“ Čas. _ kat. Ťduch, *Obran'y,l Rádce duch.,
Kafechetických li-tů, Ženských.listů.‹ Slušno, tujn[_ıenovati i naši, literární jednotu,
kteráevšecky _ odbírané časopisy (viz I. Seš.“MuSea) do knihovny dává, z` dárců
pak, kteří během tohoto roku knihovnufzobohatiliilvdp. P. Svobodu S. `J., vdp.
adju-nkta theol. fakulty~*čes.* Ant. Podlahu, . který kromě mnoha knih dává knihovně
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' Tak. nasta 1., 17.06.gserbskiseıninar, kotryž so po času rozšěrì, Wosebje hdyž

:z=s‹z -_ i~sw7f'Y§±É._I *!<71°'-'ˇ-WI-,5'$ťč*"*'ł_'_z.z. -ż.-.~ ›`: `-,--`;.\z`._-,ø-L;“„,_

V

~›

rokŤ'nRozhle.dy_, po lidumilsptví, ,Vdp. V1. ,Št'astného, Dra. Č. .Zíbita a ctpp.
K§j'k1,íčk3aOr_K,,, ”K onopíkaJ.,.jMacháčkafFr., Strnada.Fr., .mimo mnohé' jiné, jimž
všemĹ,vř.elé4bjud'te'ž vzdány .díkyza dary jejich. že- ` 1 . j j i
Ĺ ` Tím doplněny. zprávyo činnosti naší jednoty za letoší rok. K dalšiěplodné
práci sjiakcnaší tak ,všeclızbratrskýchř jednot voláme' „Zehnej Bůh!*'_ Ý. e _ Ť

 v  q  a  o e EK.
7 ˇ' ' I: 3~“““~_1“

Ze ,slovanských seminá.řů. O  
,  , . l V  o co O v Z lužické-hoiseminářeřv Praze.

0 _ Słowjajnscyíçbratiˇal Prěni króć předstawjaso Wam Jdžensa ze swojej rozpraˇvvu
tež. ;;,Serb_.oWika“, zzdruženjeSerboW.i „serbskeho .seininara“ W~Prazy.i Prjedy hač
pak“ ,Waın rozprawui samu ` podam, jdowolće słovvěko Wo mjenowanyın „serbskim
semin_aŤrje“a zl cyła a.Wo ,,S[erb_oW-cy_“ ,WoSebj"e.„ j O ~ Ă O , o . v ,
ľ Po r reforınaciji, kotraž so tež W serbskej Lužicy" předoby, wostap Serbow
katholikowl jenož hišče ~ 10.0001) 8- ad mjez tymi bě duchovvna nuza Wulka. Tu
zapřiještajp nadobnaj bratraj Měrćin a Jurij Šimona j .Az Oemjerìc pola Budyšina
k.rasnu,InySl”ìčku, Wosebity seminar abo konvikt W Pr_azyfzalÍožié, W kotrymž bychu
st_ud_oWacy„SeıŤbja zhromadnje bydlilia pódla domjacychstudijow tež gyınżnasiuma
universitu Wopytowali. “ p „ 4 l č ,  l O

so Wijpřitomnymv stotku tež“ .Němcy do njeho počachu přijímač, na pduchownske
zastojnstwo za .Lužicu a za „saske dżědżične kraje? so přihotovvacy.“ Serbski seminar
zajima röžk „serbskeje“ . a „noweje“ (ııětko ,,Mišnjanskeje“) Wulicy na Małej 'Stronje
vv;Prazy ma tu khWi1u.27 khowancow (10 bohosłovvcow ja 17 gymnasiastow.)

. Naodobnajzałožerjej ,swojehofp Seminara njejstaj podarmo załoživlfoj. .zZ njeho
Íwuúdže cyłarjada serbskich duchovvnych, kotřiž We słódkej maéeíˇŠéínje svvojemu
ludej słjo'vokBože Wopowědowachu a kotřiž tež “serbski“1nyslachu a čujachu. Woni
zl'ožichu.Za„ŤsWój' lud nıodleřske knihi ta druhe.. nabožne a powučacefspisy. .Serbske
ka-tholske. pismovvstwo ma sˇvvoje korjenje W pPrazy/.v Zhromadnje W jednym domje
bydlicy, serbscy so rozmołwjejcy, njezapominachu tu serbscy ,młodżencyna svvoju

maéeřsku, ale zapřijachu horou lubosé ,k Swojemu' Wopušćenemu národu. j . .
1 Ť K tomu Skutkowachu Wězo tež. druhe příčiny. IWosebje znoWarodżenje;Wašeho

[;nai`o_da,_ kotrež z. mócnymi žołmami 'biješe tež Wo murje našeho`fdo,mu. Al njevvosta
bjez Wothłosa; Serbja serbskeho seıninara, kotrychž obě., hižo sam J. ~Dobrovský
W maéeřšéinje_ Wuwučowažl, jim sam Serbsku "rěčnicu napisał -H- . ke~.k-otrymž nětko

»Hankakhodžeše, zjednoéichu so, skópnčnje k toWaí`StWu a dachu jemumjeno
f,,SerboWka.“z a I ~.p . - Wo  W V ' ~ r

” To sta so 1.- 11846. Prěni[,,Staı`ši“ towařstwa .bě Jakub Buk, nětko dvvórski
'kapłana baınžowlski prelat W Drježdžanach. Wón zestaja çtowařistˇvviu ,,WustaWki,«“
takdlwubjerne, zo hišče džensa Skoro njezıněnjene płača. Po' nich je záměr Serbovvki
5›W11Yđ€?SpOł'njenje asobustawovvj W maéeřskej rěči aa zbudženje lu_boSée„khnarordnosci.“
.Tohodla so lserbska rěčnica Wulšuje, ”WOtn_1ěWaja so přednoški' a ldekla1ná'cij,e,. pisaja
s`o~naStajWki.d “ sPřednoŠki a nastavvki zapisuja so, ~ su-li toho hódne, do ,wosebiteje
knihi ,,K.Wětki“.ınjenowaneje. Kvvětki. Wjazaja so kóžde lětoz ,,Dženikr›mf'Ť,* Wot
Sta.ršeho4..spi_S&_}nym, do zhromadneje knihi," koítraž--ma ınjeno ,,SerboWka.“ fl Pozběhowacy
je pohlad na nah»lladnu,“rjadu Serbowkou, `kotry_chž je Jnětkoř .hižo 47. W 'našej
serbskej knihowni. x A O . V A ._ Í  x Ť.

~ Nětko je katholskichˇ Serbovv _13.000`pódla něhdže ,l16()..000 evang'e“Iskich..~

\
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› Í ZO je Serbovvka swojim zaměram swěrna Wostała, za to svvědča.,na.m mjena,
kotrychž jasny błyšć W .serbskim pismovvstwje ženje njezblěduje. Kotry Serb by na
příklad njeznał mjena serbskieh spisaćelovv ,,“,Buka, Cyžan Dučmana, Lusčanskeho,
Cěslu, Rólu, Kubaša, Larasa, Skalu, Bjedrichaj, Libša, Oišìnskeho-?“. Wšitcyijéile
mužovvje Wuřıdżechu ze Serbowki. Haj,“ ze Serbovvki je Wušoł .tež našpwulki
Michał -Hórnik. -- . . A _ O . ,

V Lětsa, we svvojim 48. lětniku, ma' Serbowkřl 10 sobustawow (3 lbohosl., `
7 zzgymn.) 15. oktobra m. l. běs prěnja zhromadżizna, v křotréjž so nowowólby do-
konjachu.. Za Wubjeřkownikovv vvuzvvolišpłajj so “-Sevvěik a Wingeí`, za Sta1`šeho
M. Andricki. Starší Wodži zhromadżizny, kotrež so kóždu njedżelu Wotměwaja, Wot p
1018/2 -- 113/4 hodż. dop“. .Tajkich zhromadziznow be do jutrow 22, mjez nimi , jedna
wurjadna pato'rži_cu (t. j". 24. decembra) W „dołhi-ch- Studij_ach..“. W njej čitaše So
z rozdżělenymi rólemi .,,J akub. a Kzhnata,“ dramatiska báseň H. Zejlerja. W zby-

lílwacych zhromadžiznach mějachu sfıspřecno pnajprjedy přednoški a deklamacije. Před-
. noškow bě 10 (Kollárowa ınłodosé, Wo Wšosłowjanskej Wzajimnoséi, VVO svvj. Wojćechuˇ,
Wo Krasinskim, Wo přibohu 'Flincu  atd.) {Mjer'ıši deklamovvachu. llkróc. 8 dekla-
ınacijow bě ze Zejlerja, 2 z Oišinskeho, 1Lz Jacławka. Niıno toho dřpřednošovvaclıu

lmlódširltež mjeřıše .prosaiske .kruchì z ,,Hi_stoı“ij'e Serbskeho Naroda“ -- 11kró;ć.~ j
. A Hłowny dżěl_ serbskich zhromadžiznow' Wupjelnješe xvułüožovanje-~. Serbskeje

1ˇěčnicy. Tuto lětofvvućlťožichıny sebi inajprjedy serbske słowjeso a jeho časopwanje -4-
stajnje -dživvajo na čìěšéinu a Starobołharšćinu. Nětkle ı`unje”zabjeramy So z Libšowej
skladbu. s , ž r V * S  š Í O í ~ si -A

 i W zhromadžiznach čitaja so tež pisomne Wudžělí  ki sobustaWoW., Tajkich
Woteda so 19, z kotrychž so 14 přijasdo- ,,KWětkoW.“ 1) i V O 1 . Ý n

í A ,,Serb'OWka“. listowaše z 8 serbskimi . studentskimi towařstwamip; -zo cyła
vvotposła. so listovv 14, mjez nimi zbožopřejnyhstpknj.. schol. Mioh. Hórnìkej,
když so- pomjenovva za dopisowaceho Sobustavva ,,Kral. čěsk- tovvaírstvva Wčdomosci.“
Ach, Božo, to bě posledni' list, kotryž smy pisali Svvojemu Wótcej -- po krótkej
dobjevvołaše nas, přisłušnosč zasof do serbskeho Budyšina: Hórnik zbě Wumrje-ł!

Serbowka pos-la na rovv svvojeho dobroćerja a ideala Wulki Wěnc ze słowjanskej
trikoloru a z napisom „Džakow ni so.-bust-awy Serbowki.“ lDale[1ídyrbješe so
Serbovvka, .lětsa lpdžělié oz dołholětnyın praesesom. Serbskeho seminara, z knjezom
(J. ›LusˇčanSkim, kotryž je naše prócovvanja Stajnje ze. žiwym zajimanjom séěhowaľ.
.Jemu přepodachmy adresu' W židżanychndeskach. W, , ; a ˇ

ˇ a ,Za kniho“Wnj“u,“ kotraž něhdže 800 č. Wobsahuje, dari nam knj. prof. Ad.
-»Černý swoje ,,My_thiske bytosée èlfužiskich Serbow“ ,-Ý 1.8 dżěl -“-V a' swój spis
„Svatba u O lužických Srbů.“ Valečkovvu „Rusku chrestomatpijutf smy sebif kupili.
Nimo toho dostawa _naša knihownja po ex. Wšěch serbskich časopisovv. -4- Sami
čitaja sobustavvy časopisy: „Lu-žica,“ „Katholski cPosoł,.“ někotři tež»,,Serbskeho
Hospodarja.“ Všitcy, kotřiž smědża, Su sobustavy ,,Maéicy-SerbSkej'e.“ -+- Z čěskich
č'asopiSoWd čitaja- jednotlivvi ,,Vla_sť,“ ',,Hlídkuf literarní,“_ ,,Obzor,“. „Český lid,“

.,,Rozhledy.“ M v . Ý ~ 1 e
z Za. serbski „Maéičny dom“ W Budyšinje nazběra So -30 zł,“ za „Jubilejny

[Í`ond“ř,34',68 zł.2) V _ Ý 'o ř O č  '
4 Z tym skónčamtule rozprawuı _Njech“ vvona svvój nadawk dokonja .a_no_W.yc1'ı

Čřeéelow dobudże našemu lubemu serbskemu národu kotrehož .fcělne a 'duchowneP Ý 7 . S V
'zbožo nas jeničcyˇWodżi. W V 1 e ._; Ý 4 .f

._ Na ,zasowidženjesl Ze. dSe1`bˇskim postrovvom o c Andrickž.
Veisłovvjanskej[ĹP;razy,ôymeje 1894., i v . 7 W M M .

_ V . _ . _ _ A ›

'ˇ “1Ž'_f„ Ĺ“ ~ Q, _ ˇ v ˇ ' - ˇ

I l S" Í),iNimof- toho Wozìdevvičndaš pilny. Winger W časopisu-,,Kath. Posolt“ a W protycy
„Krajan“ tři ,dlějše .poWědančka.±ŤDW-aj psobustawaj pisaštaj-do ,,Lužicy_.p“ e ,

ř Í,',Jubilejny Ofond,“ založeny zl. 1892., hromadži pjenjezy za Wudace
inajI`jG,1íšiícli „IŠ\větkow“ Serb‹›\vkiol‹ -jejle öülëtneımı jubileju-í(1; 1896.) Tyühlflo PÍBHJGZ
memyonëtklflinëh-đŽB360Zľ~ “ . ř 1 j ř  s . 3 s
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 Ť   2 J Ă I2 Ljubliane.
'  Isti 1) vzori nasdružijo, za iste Verske 2) in narodne zsvetinje se.b.“.rimo,2)
mibogoslovci -, Slovani na jugu in- vi na severu, zato 3) se spoznavajmo,“ navdušujmo
drug. drugega, `ker, „v slogi 1) je moč“- Ožja vez, katera nas je sklenıla 5) V naj-
novejši dobi, rnždila bodě brez dvoma sadů) -- vsaj moralen. Poř-ıvljala nas obode
oboje ˇzavest, 7) da nismo osfımljeni, teınveč da čutijo in delajoz nami in za nas
'mnøgi bratje, nie bodo nam vbrez pomembne besede pesnikove 8): ,,Slovan povsod
bıfate ìma-. . , . .,“. A , - . - 2 ._ V - i ˇ 1

Da ,bi sepoprej in .bo1je2).spoznali, ter se vneli10) k plodonosnemu, vzaje-
mnemu delovanju, epomozi Bog, pomozi pa tudi pričujoča slika1_1) iz ljubljanskvega
semenišča._- Najpoprej pa V pojasnilo to-le12):1 V našem semenišču je mnogovpdruštev,
tod_a1-2). -Z bogoslovci 'po "drugih slevenskih injslovanskih serneniščih“ si dopisuje le
,',cirilskoˇ[društvo“. Ker je pa namen 14) temu društvu -pred vsem slovstveno izo-
braževanje,15) vajaľö) v pisateljevanju, zato bi bila nepopolna _in napačna slika
do 1“ življenji ljubljanskih bogoslovcev, če17) bi ne bilo povabilo naše -,,cìrilsko društvo“
tudfdrugih društev naj 15) popišejo svoje deloranje. Veliká“ večına bogoslovcev je
vpisanih_ v več društev, ki se pa vzajemno dopolnujejo, samo19) predsednıkı in od-
bori; so;različni--ˇ-- iz lahkoumljivega vzroka, da namreč, zanimanjel za posamezne
st_roke"ne peša,~20) kar. bi se pa zgodilo, če bi bilo združeno vse V rokahwzjednega
ali„dveh“~bogoslovcevı Bodipa omřenjeno, da--so vsa ta društva popoino zaaebnega
“znač`aja,š21) in takonaj se umeva tudi naše poročilo. 22) J , Ĺ _- “ 2

I.CÍľì1Sk0.dI'llŠtV(). Delovatii' je 'jelo 1. prosinca S1882. Ustanovil je je
tedanji 'semeniški duhovnik-četrtoletnik Fr. Lampe, sedai 1) dr. bogoslovja in modro-
slovja, urednik „Dom ing. Svet-a“ in ,,Drobtìnic,“ vodja V Marijaniščn, podpredsednik
,,Slovenske Matic"e,“.semeniški profesor i. t. d. Ze 2) lepoi število 3) „pisateljevi je
vzgojilo to društvood syojega početka do danes, ki delujejo vspešno o pri“ raznih
naših ílistih, recimo: J. Zitnik, A. Kalan,^dr. IV. Ev.Krek pri ,,Slovenc_u“; Fr. Krek
pri ,,Vrtcu; A. Medvěd, A. Hribar, Jož. Benkovič pri „Dom in Svet-u“ i. t. id.

 Društvo je poslalomnogozspisov ,,družbi sv. Mohorja, izdala tudi žeoštırı
zvezkenmladinske knjižice ,,Pofnladnih4) glasov“. 'Sedaj slovenimo za „družbo
sv. Mohorja“ nabožno delo „Duhovni bojfí' po laškem. ,,Il lcombattimento spirituale,
,sp.I4o_r,._Scupoli.“ V z o . 2 « Í .
Ť ˇ Toda dela, katera Sem doslej omenil, pišejo pisatelje večinoma zasebno.
Izmed -spisov, branih5) V društvenih urah 6) pa, h kateriın se shajamo vsak .torek
od_Í10.--,11.` dopoldne, in katerih je bilo letos že 25, navajam na prvem mestu:
,,Zenitev Ferdulfa vojvode. -Pověst iz 8. stoletja.“ Pisatelj nam je bral skoro tri
ureto' lepo epsko delce. 7) Drugi udje „Oirilskega društva“ so potemjspis ocenjevali
dobro uro ter se večìnoma pohvalno izražali O nj-em. Malo .manj kakor tri ure smo
se tupdi pomudilis) pri spisu: ,,Kratek pregled slovanskega bajeslovjaí.“ Ocena je sodila :
Spis je temeljit9) in- preyeva ga praví krščanski dub, katerega več krat pogrešamo
V podobnih sestavkih. Poslušalí smo tudi nekpaj10) pesmic, leposlovnih Slpisov,
n. pr.: novelo ',,Zaroka 11) o polnočifl' razprav, n. pr.:'d,,Drama pri Rimljanih“ in
-„Kajřmore 12) oblažiti človeka ?“ (Po sv. Tomažu) i. lt. d. Poleg ocen13)1Sm_o porabili
nekaj časa tudi-za posvetovanja,14) zlasti .za fposvetovanje O .,,Zvezi“.“ slovenskih

Ă . 1)fTytéž j 2) za,'_(sVatyně t. j.) svatou Ý věc víry ad. . bojujeme. 3). proto
4). 'poněvadž (:_-ker) V jednotě  5) ůzkýjsvazek, jenž. nás spojil 6) ponese bez pochyby p
ovoce (±sad)aspoì'ı vsaj) 7) vědomí 8)' bez významu slova pěvce. _ 29), Aby ,_ se

Ĺdříve aqlépe 10) a (iteľ) S6 IÍOZIIÍÍSÍIÍ (.j,V“ se často vyslovuje jako ,,u“; ,,ti, ni, di“
Ĺ v Ijako ,,ty, ny, dy' ; důraz klade) se na slabiku- kmenovou (zhusta predposlednı).

11.)-_ však :(~'_-==.pa)~ také (= tudi) .přítomný obraz 12) jen. (,=le)13) avšak,'_14)_ účel
1=ˇ%)fç literární vzdělání 13) cvik&17) `,,če“-li,fl_4pakli, kdy 13) „naj“ značka optativu
19)ppouze 20) Z poc_ho'pitelné'příči_ny;- že totiž zájem pro zvláštní obory neumdlévá,
což (=,,kar“; co ==-`,,ko“ 21). soukromého rázu 22) Ýatak pojata budiž i“ naše zpráva.

(I. 1) nyní 2) již, 3) počet 4) jarní (,,pomlad“= jaro) 5) ,,brati`“=čí-stí
5) „ura“ = hodina 7) epické dílko 3) OˇInálo méně než . . . pozdrželi jsme se 2) do-
konalžý 10) „kaj“-“=='co, „nekaj = něco Svatba 12) může 13) Mimo ocenění

1
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bogoslovcěv V Ljlubljani, Mariboru, Gorici in Oelovcu“.-Ta „Zvěza“ je oživela S 1.
prosincem 1894 ter ,bodě 'imelaˇ svoj prvi shod 29. .avgusta 189-1. V' Ljubljani.
Namen ji. je V obče isti kakor ,,Círilskemu« druŠtVu“, samo da je nad širší podlagi.
Predsednik ljubljanskega „Ciriplskega druŠtVa“` je h.kı`ati*15) tudipredlsednik ,,_ZVezi,“
tajnik ljublj. ,,Cir2“.,društVa“.tajnik ,,ZVezin“'p i.- t. d. V V , ` `

jí Take je ob kratkem- življenje V našěm“,,Cirilskem društvu.“ Pokrovitělj15),
mu je vč. g.. .drzi Lampe, .ki se tudi .udeležuje 17) njěgovih shodov kad-ar utěgne..17)
Društvo se je olıranilo kljub marsikaterim -z`aprekam12) že 12 let in se bodě, .če
Bog da, po priprošnjinebeškilı zavětnikoV1.9) sv. Cirila in. Měthoda krepko razcvitalo
še nadalje, posebno od letos, ker smo. se poĹ,,›Zvezi.“ tesnejě združili iz bogoslovciiˇ
drugìh slovenskih semeniašč. in se pridružili si Vam, ınilidnam bratjě na .Severni

A 7 a Pridejano je poročilo O drugih drustvih, med "kateri'mifje brez dvombe naj-
Važnějše, a tudi najčastítlji-Vejše [društvo „slovenské knjižnicě ljubljanskih bogo-
Sløvøøvfl katěrě opis stoji na zadnjěrn. městu. . A ˇ V [ V “

II. Govoıřniške Vajě. 1) ',,G.ovorniške Vaje“ obstajajoz že 15 let. Glavni naměn
jim je, vzgajati nasi V„g`ovornike. ,Ne bomá popisoval društvene zgodovině; .rečěm
lo, _da_S0lbìle ,,G,oVšOrni“škě„Vajě“ V těku zadnjiho15.let merilo bogoslovskě. vrline2)›:
čim boljše moči je imělo. sěmenišíč'e,.z-těm] višje So se ppovspele. ,,GoVo'rniškeVvajje.“
Razpravljala so se pa razna leposlovna in časovna Vprašanja2) -. začětkonrtudi
Vjzoblřik-i“'4) razpravě ali razgovoraç edkar pat imamoř zraven 5z)Í|`,,Vaj*Š še 2) drugih
đruštev, pa le V govoru. Shajamo se ob 'sredah zvěčěr od 1/27 do 3/487.. Število
shodov je V .raznih lětih različno (12--.-30) Udje so bili V._.prějšnjih lětiph Vsi bogo-
slovciç V zadnjěm. času nam pa zaradi prizidavanja p1`epičel7) prostor tega ni do-
puščal. .- Prihodnje letozbo Víteľjn' zopět. bolje. " l_ ” A 7 _ V _ .

. Naše vodstvo je „Vajam“ zelo naklonjeno. Prěč. g."v_od-jap dr. Jan. Kulavic
se osebno udeležujě shodov, íkedar le morě.pi Vrh; tega 8) ima društvo' zadnji čas
ìzvrstněga pokrovitelja 1 V gn dr. Krěku. Le-ta je“ V bogoslovcih Vnel .ljubezen 9) do
sv. Tomaža, do pravega modroslovja, do spoznavanja socijalněgain drugíh časovnih
VprŤašanj.j Omenjeni gospod posebno 10) oživljaidruštvoç P društvenike same pa pri-
pravlja, daj bodojznali V prihodnjem- pok1iěu11) društva ustanavljati in društva
Voditi. in tako-d-Opolnjevati V._ društvih, kar se ne 'da doseči na leci. 12), V ' .

 Ĺ V letošnjěm letu Smofse zbrali petnajstkrat. Izměd .petnajsterih govornikov
so' trije' čětrtolětnikí dva) tretjelětnika, šest drugoletnika in štirje prvoletniki.
za ,uvod je go.vori_l» predsědnikzj O pomenu, govorniškihí Vaj. Naslovi drugih, govorov
so pasledeči: „Někaj o pı`idigah12)“; Kjer14). sv. Písmo, le tam občna zgodoVina~;2.“i15)
„Světa Oěcilija, kot zavětnica cerkvene glasbě“ˇ;*“„Philosophia ancilla theologiae;“
„Liběralizem 'je prehodnji stan V socijalno děmokracijo;-“ ,,Sv. Pismo_-- knjiga
knjig`;“ „Někaj črtic. O-šolskěm“ vprašanju,QsÍ posebnim ozirom- na“ Visokě šole,“
(solnograško. kat. vSeučilišče)`; -„Staro in moderno pag`anStvo;.“ f,,Moč družbenega
naziranja““; ,,Slavnos_tni govor sv. Tomažu“,_(na njego_VĹpraznik16); „Vos ,estis lnx
mundi“, (kako, se je to 'spolnilo na' katoliškěm “ sVěčeništVu); .,Na kakošna 2 načela
se mora naslanjati praví napredděkff 17)i,,Oicero in Demosten za današnjě govorništvo.“
Govoruií je sledila Vselej kritika; ta je bila posebno pri prvihgovorilı-zpráv živahna.

j PIII; Cecilijpanskoj drllštvoø .Ker je tudi pri nas. potrebna reforma cerkvene
glasbě.,1)„_ustanovili so Slovenski glasbeniki pred 17 letípo vzgledu nemškěgadruštva
lastno društvo SV. Cěcilije V Ljubljani. Da' bi pa zadobilo to; drušívo še Věčjo Í in
itrdnejšo2) żzçaslombo ravno V onom stanu, 2) ki je per eminentiam dolžan' skrbeti2)

14)' kporadám, zvláště 215) h, krati 2-“ krátce (,,h“.=-P V) 12) příznivěc 17) sůčastňuje
se . . kdykoliv ,může “ (== pkadar utegne) 12) přes rozmanité překážky ' 19) na
proSbu"ochr»ánců.- . a ' ._ “ V' P .“ . P 7 '

» 1 NII. 1) Řečnická cvičení “-2) měřítko hodnoty 3)' Vprašanje= otázka 1) oblika
:roucho 5) zároveň 5) ještě 7) A. stavbou 'o_mezenýj.(,,zaradi“ ± pro; prepicěl =př.e-
skrovný-3) nadľto 9) roznítil- lásku 10) zvláště 11) povolání 12)7_kazatelna. 12) jkázaní
14)_,,kje, kjer,“ .kde 15) světové dějiny 16) svátek 17) O jaké., zásady ınusí. se
popírati pravý pokrok., . ~ „ ,. P 7 2 O “ 1 f . g

_ III. .1)-/hudba 2) aby si zjednalo mocnější- opory právěv onom stavu 2) starati
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za lepoto -službě Božje, ustanovilo se je tudi med iljubijanskinıi bogoslovci 10. marcija
1892 iınenovano ydruštvo Namen mu je bogoslovce seznanjati .S pravo cerkvene
glasbo ter jihP zanjo pridobivati in Pnavduševati in tako Vspěšno ldělovati V to, da. se
prej ko 4) V mogočě tudi med Slovenci uravna cěrkvěno petje V sınislu in duhu
sv. Cerkvě, na podlagi V Pnjenihv določil 5)  in . uıkazov. Ta,naměn ,pa hoče druflštvo
doseči po dvojnem potu. 0) Sěznanjati hoče bogoslovce z bistvom cecilijanstva V občě in
se posebno prizaděvati, 7) da bogoslovci sami natančno proučě 8) duhovnikovo pětje, ko1`al.

Društvo si zato naročujě 2). raznih glasbenih listov in ,si P napravlja posebno
lfl?ıjižPnico iz knjigìtevrste. Vsak mesec ima svoj shod, naůVkatePrem se razvenrslu-
čajnosti 10) razpravlja Ptudi* kak predmet. glasbeně reformě. VDa pa društvo. tudi
V praktičnem oziru dosěžě svoj naměn, zato oskrbuje udom poseben koralen pouk
vsak' teděn dvakrat po pol ure. .Vodi društvo predsednik z blagajnikom.`1.1) .Udov je
imelo letos 56. . V V . . " P V A ` _ .

V Ť Bogblagoslovi, ohraııi in vodi kakor. Vdruga. bog`oslovska.~ društva tako tudi
to društvo. Saj-12). ustanovilo je najlepše, idejalno ,navdušěnje za čaist Božjo, za
čast sv. Oerkvěl “In to sveto navdušěnje za čast Božjo ostaní Vedno.13) V drustvu;
vsikdar bodi njena deviza Pslavna beseda velikega Witt-a: „Vseza cerkěv, Vse za
njeneˇVškofe!1-4) Ničěsar brez njìh, ničěsar protiP_Pnjim!“ ' V V 77
. 0 , IÍV.= Društvo sv. Toınaža Akvg P,,I)ruštvo7sv. Tomaža flAkv.“ (so usta.novili
ljubljanski bogosloyci '7V. Ĺsušca 1) 1898. Jdejo za to društvo ústa bila sprožila in
zanesla med) bogoslovcě- tačasni Sěmeniški prefekt, g. .Debevec -in Vmodroslovni
profesor dr. Jan.“ EV. Krek. P- .Društvo ima namenproučavali Pmodroslovje SV.
Tomaža VAkvinsPkega, katerega- so sv. oče Leo XIII. postavili .cerkvěnim učiliščěm
in .učečise mladiniìza patrona. . V“ V .. V V „ .I V PP

'PDa dosěžě društvo svoj naměn, p1'ireja2-) P vsak .těden med Šolskim Pletom
skupně disputacijě, V V katerih se razpravljajo poljubna2) Važna .bogoslovska ali
modroslovska vprašanja, in_,njeg`oViP udje so se zavezali vsak tedenˇ prebrati dolo-
čeno 4) število V členov (sedaj 4) iz oprašanj, ,,Su.mmaěT íhěologicae“. P Društvo od svoje
Pusìtanovitvě tem-5) Vspesno děluje medxbogoslovci. UdoV\-je Piınělo koj 0) V začětku
nad 30. Pri skupnih disputacìjahso Se obdelovala vprašanja: O- Bogu (bivanje),
'ojnaměnu človeškem, O postaví, .O duši (živalski in človeski). Vspech je viděn
VŠ šoli in izven Šolě. V 'ˇ ^ Ä 1“ j 5 V“ V . Ť

. Že ko 7) se je ustanavljalo društvo sv. Tomaža, se je bilaiizrekla misel in
Pželjaě), naj se pozovějojšědrugi Slovenski bogoslovci, štajarski, koroški in goriški
in tudi hrvatski, da osnujějo jednaka društva' in stopijo VV zvezo“ zÍPVljubljanskim.` V

V Predsednik' ljubljanskega. društva sv. Tomaža Akvyje rěs 9) pismeno povabil
mariborske, cel`ovšk'e,P goriške in .zagrebške bogoslovcě, naj ustanove jednaka
društva in se jim pridružijo. Pa jedino mariborski bogoslovci so Vabilo sprějeli10)
in »V svojem piSatě1jPSkemPdr`uštvuV „Slomšek“ Pustanoviliposebenlodsěkfza proučě~
Vanje, SV. Tomaža Akv. Od..Vdrugod sě_P niso odzvali vabilu. -`- Tako je . sědaj.
društvo sv.P Tomaža Akv. Samo V ljubljanski bogoslovnici. --V V . V PP O

V Zadnji čas se obravnavajo dušeslovna vprašanjađ“ Vo Pčutilih,11.) razumu,
Volji. Društvo. krepko 12) delujě, nad.ejaPtiPP semu je pa-.še lepe prihodnosti, če se
prěosnovi in .razširi poujk modroslovja, P kakor želí sv. oče papež in naš prevzv.
gfospod Vknezoškof. . V 7 7 , P  I 0 P P “ ~ P V . .  

. 'V f V.iS0cijalna Zaveza. Pereče 1) je dandanes socijalno vprašanje, ker Pgilobok
prepad 2) loči kapitaliste in delavske stanove. Tiso se" začali zavedati,2)P že se
orgflanizujejo zoper svoje nasprotnikě.4) Socijalno oprašanjěfhočejo Prešiti s silo. Le
sv. cerkevnıore po1nag*atì,“lˇe ona morena miren način5) poravnati nasprotje, ker
leonaima potrebnasredstva. V“ svěsti 0) svoje ,važne nalogě łpozivljavladar sv.

se 4) co nejdříve P5) ustanovení 0) ,,pot“±€='cesta 7) přičiniti se (2) aby dokonale pro-
studoVa1i“fP2) předplácí si 10)“ mimo nPáhoduP.)11), pokladník 12) Vždyť, V12) vždy
14) ~,,Pškof“7-“=biskup.. P Í . V V. V V ~ . . . 2 _ V ~ P. P P

J' IV. P _1) březen 2) pořádá 2) libovolný 31) ustanověnýj 5) tím, .tímto 0) hned
.7)fluž když 8) přání 9) vskutku “pís€^mně 10). přijali pozvání 11)o citech“1P2) čile. 0. P

.ˇ V V VV. .Sociální kroužek. 1) palčivá (otázka). V2) propast P-3)7“,,za\fˇedati se“ = při-
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cerkve, sivolasi starček V Vatikánu posebno V„SPVojıP, okrožnici ,,Rerum noVarum“7;
svoje zveste 7) sinově, naj gaPkoliko mogočedpodpirajo, ,V,tej veliki nalogi vse svoje
moči in VSlo_ gorěčnost posvečujejo in; tako.. z vsemí. pristojnimi sredstxi za blagor
ljudstva dělujejo.“ 7 « . . VV P 1 VV Í . ~

- P KerÍ“7sě ta novodobna kugas) tudi. pri nas Vedno .bolj Šíri P--V Vkmetski2)
Stan Vsled7liberalnPih postav 1.0) vědnobolj _in,.bolj propada 7+- jjudje 'katěrih do
sědaj pri nas nisıno jpoznali, So začeli“ od PS..evěra7 in Vjuga, Vzhoda in zahoda
V našo Pdomovino silíti smouvideli, da" tudi) nam věljajo resni1.1) opomini. PPo-
samezni, 12) ko so že V prejšnih letih pridno pr_oučava.PlPi .v. Vsěmenišču .socijalno
Vprašanje, sedaj _“delujejoP že vspěšno in marljivo V blagor naroda. . P `

V VV Letos smo pa ustanovilí' VP prosincu „Psocíajlnod zavezo“, katera .obstoji
VP7teIn~,“ da“ se V sobotah zbíramo k prědavanju. -12)) 'Kdo prodava, Í in kaj se.predaVa,
oskrbi voditělj.*UdělěžíeValo se je teh...predaVanj kakih 30 tovarišev. Seznanili smo'
Seletos zvglavnimi pojmi nacijonalne ekonomíje (Virí-:14)“ Cossa-Moormieister, diěersten
Elěınente der WírtsPchaftslehre, J_PanS_Sěn I; del, Weiss IV. děl .i.` t. d. Tudi V pri
govorniškìh vajahˇÍse je Večkrat obdelovalo socijalno Vprašanje. ; Ň   

7 -V ~_ Bogoslovci ÍI.fin II“. leta imajo pa priliPko15) seznanjafi se spredmetom tudi
pri modroslovju; kernara'V7I'1o 10) pravo je podlaga dobremu in -Vspešnemu proučevanjv.
Vsoc. vzprašanja. Tudi“ okrožnica ,,Rerumľ novaru-m““ in druge so prav tako Sěstavljěne
popolnoma na podlagi nandnega prava. 7 P P7 7 P V 7 V

. V VV VI. Pı'0S13a Zaveza za zgradbo katol.›vseučilìšča VV. Solnogradu. V V
. „Prosta zaveza“ se je ustanovila' dne 22. nověmbra 1892. Naměn za-

Vezě jerazširjati idějo Vprostega, katoliškega 7 vseučilišča mědvslovenskiın razum-
ništvom 1) ter Vz děnarnimí doneski 2) podpirati odbor za Pzgradbo takěga ívseučili-Šča
vPSol11_ogradu. V V V VP 7 . V P P PV 7 V ~ ' . P.

 P V ,,Pı:o_StaV zaveza“ šteje dosedaj 52 bogoslovcěv -2--7 udov ,jn 40 zvunanjíh. 2)V
Vsak bogoslovec plačuje letnine VsajP50 V-kr., zvunanji udje po 1 gl. V V “

P „Prosta zaveza“ .je stopila V; zvezo S .Solnograškim odborem 8 pć›gojem,4)
da podpira topodjetje. z sd-enarjem, če Votvori vseučilíšče nekaj Slovenskih ~stolic7
Děnar se hrani V _ s.emeniščPu.~ Svota znaša-Vdosedaj okoli 450- gd,.”Oě Solnograški
odbor pogojemne vstreže, `Vseporabi denar za druge dobre namene;  Q O  

.-„P rˇostí zavezi“ na čelu je odbor, P sěstavljen iz prědsednika, Ptaj=nPika in
blagajn-ika.171 . V V7 V 7  .. “ 7 1 V A
» V P ,,PVros"te” zavezě“ jdruštveno zglasilo' je „Universitas catholica“-, "katero
izdajajodbor za zgradbo prostega, katoliškega Vseučilišča V Solnogradu. V V  "

.Í (VII. Slovenska kııjižnica 2ljubljaInskiPlı bogoslovcev. „S10ve7nSka7knjiž-
nica ljubPljan.skih bogosloVcěV“; je ,lep pomník, ki --nam. kaže Pkak navdušení so
bílí Slovenski V bogoslovci za slovansko knjigo in posebej slovens_ko.P_P Res prělep
pomník je, a tudi Pčastitljivfl Saj je P-obhaja1a1) 1891. la. V50letni jubilej s-Vojega
obstanka. Ker  je čas V katerem je nastala, P tolikanj važen za celo slovansko
gibaujě 2) V Avstriji, naj njěna-prva leta malo širjě opišeml“ 7 V P '

P V Sědanjoknjižnico. je porodila ilirska iděja,Pki je prav tědaj 'V -zmagoslavněm.
polětu P probujala sínove Slavěk skupnemu delovanju za narod. Naša knjižnica. je
dokaz, 'da so Slovenski bogoslovci.. S cělim“ sPrcěmPP sprejeli idejo ınar.odněg`a probu-
jenja, da,so jo Vredno 3)PV~umeVali. Bil. je pa tudiskrajni čas. -Vse světno razum-.
ništvo se je Ppotujilo 4) z malimí izjemami s prvim korakom čez prag domačeçkoče, 5)
postaliˇ so ěstrastní renegatjě. To je bolelo bodočě Vpastirje znarodove; ni torej čuda 0)
da so se zP P-Vso P7 gorěčnostjo `0pı.{ije1i. ideje, od . katěrě „So“ 7upali.P7) toliko dobrega

cházeti.. k vědomí 4) proti Svým odpůrcůın 5) způsob 0). vědomí 7) Pvěrný 2) mor
0) rolnický stav 10) zákon (= postava) 11) i nám platí Vážná VV napomenutí 12) Je-P
dnotlivci, kteří 12) P ,,p.`edaVaI1jě,' = prednaška 14) .zdroje, prameny Ť15) přılezitost'
~1n0)přViroz.ený.ŤP~ V V P Í „  .P VV. . V .

V z PnPVI.;P;Volné;sdruženíI.;.._.1).zvzdělanei 2) .peněžnými příspěvky ˇ. 3)“ kteří jsou
fmímo. dům. P1) po.dmínka“=V5) úhrněm máme dnes.  Ĺ V , 7' . č V 7 . ,. Í 1 Í "P

-VP . PVILŤ Slovinská knihovna. 1) ,slavila . 2). hnutí 3) že jí dobře pochopili 4) odci-
ziloflse ViPV5`.)7,PVV..,,koča',“. =-Vchata. 0) není itedVy,.dViVVu P7) od které doufali V3) -na -Vždy Vza-
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svojeınu navodu. -L. 1841. je oživeloz v ljubljaskeni Seınenišču ,,S1avo-ilirsko
društvo“,) katero je ustanovilooo lastno „ilirsko oknjižnijco“-ezv Semenišču.
Prvo leto Soiıneli nad 400 knjig. Pravi njen oče je bil tedanji) semeniški dulıovnik
Lovro Pintar Z nekateriminadarjenimi tovariši, kol.: Jakob Krašna, Anton Zakelj,
Luka Jeran, i(ki. še Sedaj živi V Ljubljani kot Słolni kanonik in vrednik. „Zgodnje
danioe“)iıı drugi - psamačastitljìva imena, [za Vedno Zabeležena 2) ve Slovstveni
Zgodovini Slovenski. ,,IlirSka knjižniea“ je bila sedaji leto za letom Slovenskirn bog0~
Slovceın vognjišcěj kjer Sojse ogrevaliz ognjem čiste do_InovínSke ljubezni. Tu So se
izobraževali v materineın jeziku, tu/ So 2-se učili Slovanskih narečij-, iz katerih so si
izbrali vsa najboljša *çedanja'9) Slovstvena delal ˇTudiˇ lajiki, lv prvi vrátí rajni 10)
Janez Bleiweis, ,~,oěe Slovenskega naroda,“ Soihodili "vi ta prijateljski krog, učit Se
pravega delavnega rodoljnbja.„11) -H V 2' f J v
je V tekuj časa So Seispremijale potrebe; knjižniea je“ı`aS_tla, bolj ali ınanj
vspešno, kakor jej. je bil čas ugoden; njen delokrog Se- je razàirilç njena naloga12)
Se je 7 Spremenila; Slovenski jezik vsaj na Kranjskem ni lbil večj v nevarnosti.
L. 7185.5. je „Slavo-ilìrsko društvo“ ,prenehaloj na njegovo' mesto jestopilo i,,Seme-
niško bralno dru'štvo“`13)L Tudi v tem očasue je delovalo pı`i““fdruŠtvu nınogo
ınož, ki So se častno proSla<=ili v Slovenskem Slovstvu. Tu naj J hvaležnoomenjam
ale neutrudljivega 14) Zbiralea Slovenskega Slovstvenega ,gradiva15) (v „Jezičnik-u“)
Josipa Marn“a, ki je takrat novo živlenje vdahnil velevažni uSt~anovi,16) kateri je
ostal velikodušenopodpornik do smrti. -_- A ” i p 7 2 Ý 7 J

L. 1869, je Zveza ljubljanskih bog~o"S`lo“vc“ev prenehala 17) biti „bralno
d1`uŠtvo“, odslej Seo imenuje „Slovenska knjižnioa ljlıblj anskih bogo-
Slovoev.“ J Izmed podpornikov 'te dobe imenujeın le Slavnega juegoslovanskega
vladiko in mecena J. J. Strossmiayjer-ja. JL. 1891. je obhajala knjižniea Svojo
petdesetletnieo in to leto je bila pod tedanjim knjižničarjem J._ Benkoviěem na novo
urejena, -f- J 7 p i

A ,Takosenfı Z glavnimi potezami 12) na1`ìS`al-bzgodovino naše knjižnioe. zSedaj
še nekaj O. njenem delovanju! Vodi jo knjižničaızp kateri po dogovorn S 8 odborniki
kupuje in naročuje knjige in iičasnike, iZp`osojuje19). udom '*-knjigo i.“ ti. “d. V doflà
'Sego 20) namena plačuje vsak ud na leto 1 gl.; Zanabiranje in oskrbovanje denarja
je _iZvoljen,blagajnìk.e Mnoga vredništva 21) So ipošiljala in še pošiljajo liste- brez-
plačno; Vsi Se pa koncem leta vezani Shranijo v knjižnieo. Vseh knjig j šteje nad
3309 niz vseh Slovanskih; narečìj, nadpolovična večina je Seveda Slovenskilı. Med
knjigami. So veleznamenita dela Slovanskih eelebritet n. pr". Dobrovskega, Safařika,
Kopitarja, Polaokega, Hanke, Miklošiča, Hanuša. . . . . . Nemške knjige, Sploh 22)
neslovanske So načeloıno izključene,23) razıın ako pišejo oslovansjkih razınerah.
Vsa knjižnica je pa izključna lastnina bogoslovska; 2 7 v 7'

- IZ doslej povedanega je razvidno, da jeslov. iKnjižnioa po vsej pravici naš
ponos,2`4) h krati pa eden najlepših, najsijajnejših dokazovapožrtvova,lnoS1:i25) .in
iskrenemu doınoljubju njenih nstanovnikov in podpornikov. Bogoslovoi, večinoma
iz preprosıih Selskih domov, So darovali na domovinski oltar Svoje Skrovne, lčesto trdo
prihranjene novee 26) in tako izgradili veličastno Stavbo, krasen Spomenik mlademu
naraščaju 27) kranjsjkee lduhovščine zadııjih 50 let. 'i ji «

7 j 2 Sint eunotain majorern Dei g`lo`riaın“!7

vf .`Ť. Jul.

Znaınenána 2) 2 tehdejší 10) zemřelý ““I1) učiti se účinné lásce k národu 12) úkol
13) Spolek čtenářský)  §14) eneuınoıfnéhooiö) „gradivo“ -- `Stavivo, material 12) ,,uStanova“_
à Založení v_17) přestala 12) hlavními rysy 19) zrozpůjčívâ 20) k dosažení 21) redakce
22) vůbec _ 23) jsoujzaseadně vyloučeny, vyjma 24) chlouba 25) jeden Z nejskvělejších
důkazů obětiavosti a upřímné lásky k vlasti 26)peníZe 27) ,,naraščaj“o= dorost.
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A. Statistika časopisů, členy jednot odbiraných. j

p i p ‹ _ ı . _ _ _

;_Jmen0(eaS0p1Su _  _ _ 2
33 __ 0  2

_ _ i“ 1
Brnø Ka. Hradecká Oìloniouıe Praha ‰__fl_l

Bøsflđilidu 2-- “ 12  -7 71- i -_ 12
4

_ y H; _ .-
j Blahověsť ˇ _ -(1) J -2 ° 2 2 'i
oyxiıı  12(1)» (1)  - _ --  .(1) az 15  

2 Cˇlasopis kat. duch. 4(1) 2 (1) .(2) 216 “ 2 13(1) ł 382
`CaSopiS Mat. Mor.-'A V _ 237(1)'ì\ -nv. 2-Ä 18 2 (1) 57
_C_aSopiS Matopavskéi 7 _ 2-_ - 1 1-4- 3022 - 2 36

_oaS_mns.flp.ø1. _  2“82(1)2 -- 2 - 66 28(1) 274
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j J V Brnězt Dom in Svet, iDom a škola, Lužica, Hiíba, Przeglad polski, Rimski
katolik, Slovenské pohłady,„Vrhbosna (2). 4

i V Budějovicích: Dom in svet, Slovenské pohlady, Les Annales litter. et
politiques, 'Revue bleu. J `

- V P r a Z e :v Lužica, Slovenské pohłady.

  j i J F. Počet založených knihoven.
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čølkęxntj fl 45(12)af e16* , i 88  t :› J 4(4) o
120 “> '
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ve ıøızøs J lt o t eóz* z 1 i 5(2) 2(1) v
p to kolika svazcích -,O „ 60 470 _, 70
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100-

vff IL ÍÍÍ " _I "7 7'

O

t .,Jiııdì"ÍClıizIV. ÍZ Hradce.“ -Pod tíminázvem uveřejňoval hohoslovec pražský
Fr; Fzisclıer životopis Ťjmenovaného pána českého V časopise „Ohlas od Nežarky,“
»Nyní vydal otisk 'oněch statí u AQ Landčfrasa' Syna“ v Jindřichově Hradci. ”`Práce
taje překlad německého rukopisu, který zanechal kanovník Jan Nep Cori (Ť r. 188 7),
jenž -téměř celý, žiˇvotz Svůj rođopìsu pánůaz íHradce ivěnoxal a mnoho cenného
materiálu sneSl„  Zìvotopis pana Jindřicha IV. je zvlášť zajímavý, anťiobjasňuje
dobu tak/ lvážnou, jako byla doba krále Jiřího. -~Fr.z Fischer splnil ipřekladem
rukopisu toho ipřá,níiP. Coriho, který vždy toužil, by dílo jeho, ažje dokončí, vyšlo
česky; zároveň pak rozmnožil, naši literaturu biografickoul prací v pravdě cennou.
-- Key knize 0,146 stranách ,přidán pečlivě »sestavený rejstřík.

*) Závor-ky označují, kolika knihovrıam dány byly příspěočvky.  
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