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IMMHCULHTH.
ak rozkošljiter V slunci procìtlých
jde láska Z očí Tvých,“tak bíle snivá.
Klid liljí pijíc V sadech tajemných
má duše Tobě, Matko, vroucně zpívá:

O nejsvětější!
Tvě Světlo zářilo mně S pobřeží,
když vlny tmy se rozlćvaly nocí
a žalmy zvonů nesly od věží, Z  
vzdech tonoucích kdes V bouři bez pomoci.
O hvězdo mořská! Kolem smutných skal,
má lod' již k lstivým Syrtám odjížděla . ..
Tvě záře .jas tmou Z dáli vytryskal,
jak maják plá1a's nocí osamělá.

VFi prístav blízko byl. Sen nadějí,
jenž mohl k visí Vykoupení Zkvěsti.
Ze zahrad svých s tou rosnou krůpějí
mně slětla's, holubice, as ratolesti.
O otevř ráj svůj, hříchem Ztracený,
již přešlybouře, jimiž doutnal Západ.
Hořkostí smrti dny mě Zraněny
a smutek touhy V moře bolu zapad' .

O otevř . . . Východ ve květech již plá,
a duše modlitbousvýchjiter prosí.
Jak paprsek jsi rájem Boha šla,
jenž bíle rozhořel se v slzách rosy.
Tys nejkrásnější Z jeho lilijí,
jež v sadě s růží nevadnoucí zkvetly.
jich vůně duši jarem opíjí, .
dech žití Tvého mystický a teplý.

O rozkoš Odvěčného pramene,
jenž skrytý zpívá sladkost mojí žízněı
rty duše slastí třikrát blaženě
vpalčivem žehnutí tě světlé trýzněl
Fi dlouhá touha po tom ovoci,
jež láskou na Tvém stromu kdys se hřálo
a po němž V snění práhli proroci,
než reflexem Tvých svatých Zraků zrálo . ..

žö ›z`-_H14 U'
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LEOPOLD R.-FARKASOV (01.): G 3 .Ť

>>NllR]Í:lM<<.1)  
-------_ (Ku Ťdni 8. prosince.) ----------

GZ rozplakal se večer perlami, 2 Z
že umřel den, a písně šedý pták

 už dávno schoulenv haluzích kdes' stich',
a mléčná dráha světlých andělův Ť
už dávno svítila ve tmavou noc; 4  
a všecky lesy sladce dřímaly,  
jen .hvězdy velké na blankytě bděly,
a s nimi Bůh, - když Gibbor přìnes' zvěsť
O velké potupě, jež při chrámě
se stala I“lelimu,2) když oběť nes'.  8

Fi Flnna seděla uprostřed děv,
jež předly žlutý len a úkradkem U
na paní hleděly, jíž Z duše Zpěv .
se velký linul, šeptal jako van
ve zdřimlé zahradě ap jásal, zmíral
jak ptáků zpěv kdes' v lesních tišinách.
Však nikdo netušil, že písně ty,  
tak plné něhy, touhy bez konce,“ G
V nichž orlích křídel šumot šelestil,
-- ten žhavý vzlet jesaia proroka -
jí V duši vznikly, z dětských let když děj
jak světla proud jí duši ovíval:  

 když I5.mCfifl,blCdđ icií mať,  
své duše křídlarozpínalav let
na dlouhou pout' do krajů věčnosti,
jí jako ze sna tiše pravila: 8 Z
„Už, Tlnno, brzo Toho pošlel3án,
jenž spasí nás. Ty, Flnno, uzříš jej,
na lodyze Tvé květ ten vykvete.“
Tak-řekla, zmlkla, hlavu sklonila,  
zrak zhaslýsbyl -~ a duše v ráji už.

Na slova ona Hnna myslila,
když zpívala ve snivém nápěvu 1
při stříbrozvuku 'harly stříbrné, U  
že píseň zahradou jak sladký čar

 se vznášela a mocným kouzlem svým
tak jala (iibbora, že zastavil c
na kraji zahrady svůj spěšný krok,
a dojat naslouchal a vyrušit Ť Ť

. Ť se bál svouŤvelit.elku]z blahých snů, “

Í) „Legcndy“, apokryfické zkazky novozákonní, zpěv čtvrtý.
2) Heli a Jáchym jsou jména téže osoby. 8 2

1*
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Z jež V mlčení svou hlavu skláněla,
jak luční květ, když z rána přetíží
ho rosa bohatá. --

8 Však za chvíli
do hariy strun zas Hnna zasáhla,
jak vesny van se hudba linula
a píseň prýštila, již Emromo,
ta dobrá bába S tklivým úsměvem
Vždy zpívala, když podvečer si sedla Ť
tam V tichém koutě stinné zahrady:
„Kdy přijdeš už, jejž čeká Celý svět?
l\lám as rosou nebes na zem svadlou skan
neb V sytném dešti na Zem puklou splyň,
at' omlazena vydá kvítek svůj,
ať vzejde lodyha z kořene jesse,
a kvítek čarný na ní vykvete . . .
Už přijď“ - - -“ .

tu přetrhla se Flnně náhle
té staré písně nit, když V zanícení
svých očí clony k nebi pozvedla .
(- tak pomnčnka své modré oči pne
ku dlouhým, zlatým slunce paprskům -).
a zřela (ìibbora, jak V slzách stál
tam O kmen opřen staré olivy.
„Sám Gibbore? Kde, Heli, je tvůj pán?“
„Tam u lidí, O nichž náš neví svět,
a kteří svět jen znají Z pověstí“ -fl -- -
víc (ìibbor neřek'. Usedavý pláč
mu V ňadrech“ dusil další truchlou zvěsť.

Však řlnna zsinala, zrak zvlhnul jí
a srdce zabolelo předtuchou, z
že povzdechla si uvnitř: „Bože můjl“ -
a zvedla ke Gibboru bledou tvář

5 a bělostné své ruce sepjala
a hlasem chvějným tiše prosila:
„Tě prosím, Gibbore můj, dále mluv
mi o něm, holubím mém jachymu.“
„jsem sluha, paní, musím poslechnout,“
a opět uvázl mu V hrdle hlas,
že chvíli dlouhou, dlouhou trvalo,  
než přerývaně začal vyprávět:

8 „V chrám přišli jsme za zpěvů Velebných
Dým kadidla tam stoupal Z oltáře
a s vůní sytnou narcisů se mísil,
jež kvetly tam ve Vásách stříbrných.
Sel Heli před námi a jeho zpěv

ze žhavé duše stoupal velebně 1
. jak slavné zvuky trub a kraloval

V

Í
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nad hlasy ostatních, když obět' svou,
- by před svátkem ji obětoval Dánu,

. jak doma řek' - před oltář V kvítí ved'.
Však Ruben kněz, jenž padesát už Viděl
jar V údolích a V lesích rozkvétat,
když k chrámu spěl, by oběť přinášel,
ten Helimu děl s trpkým úsměchem:
„Ty první jdeš? Vždyť nemáš, věru, proč,
bys nad jiné se, Heli, vynášel! Ť

 Hřích těžký, velký jistě tíží tě, ř
neb bezdětným jsi zůstal V stáří svéml“
Tak Ruben .děl a oběť od nás vzav
ji stranou odložil. Tu jachymu
se zdálo, propast' že hluboká
mu zeje u nohou a všecky sny,
jež utajené Skrýval V duši své,
že střemhlav V ni se nyní řítily -

Z a smutek zachvátil jej veliký.
Bled jako mramor stál, zrak zahořel,
krev vzkypěla a srdcem třáslo to,
že pčstč zatínal - však ticho bylo
Zas V srdci jeho hned: „Bůh dobrý jest
a odpouští a já bych mstít se měl?“
Pl skloniv hlavu, slova neřekl,  
zrak nepozved a bez hněvu šel ven:
však za městem simlčky slzu střel.
Byl jistě tehdy větším před Bohem Ť

'než Ruben kněz V svém hávu Z brokátu.“

Tu dále (ìibbor mluvit nemohl,
“ neb slzypolykal, tak teklymu,;;

a Všechněm kolem srdce plakalo,
a rosa jeho z očí tekla jim,
jak ručej teče V lesa tišinách.
jen Flnna seděla jak némý sloup,
ia bolest její suchá více jímala
než slzy horké, nářek vášnivý. 5
Pl bledá řekla hlasem bezzvučným:
„Tě prosím, Gibbore můj, dále mluv,“;

` a oči její zhaslé, bez lesku, '
zas prázdnem těkaly,když Gibbor jal
se dále mluvit V slzách o Helim.

„jdi domů, (iibbore, V ten starý dům, .
kde drahá duše dlí, jež V tesknotč
mi bílé ruce kladla na čelo; - .
už nebude; - už nezasvítí nikdy
mi její úsměvy, už nebude
mi šeptat tajemné své vidiny
ve té staré, štěpnici. Můj poslední
jí přines polibek a oporou
jí, (ìibbore, bud' V její slabosti 8. . “
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a políbiv mnechvatně vpoušt' se bral,
8 a dálný žalmů zpěV,"jak pohřební

mu píseň V duši zněl.“ 8

Tak (Íibbor děl, 2 1
a všichni plakali: a Hnna mdlela  
--ž tak nesmírný byl duše její bol --=
a vrávorala V soumrak komnaty,
by nikdo nezřel bolest bez konce
va neslyšel ty duše výkřiky,
jež zňader bolných na rty vytryskly:
„Můj jachyme, můj sladký jachymel“
Pl ruce její mrtvé visely,
jak větve, které vítr podlomìl, 8
a hlava spanilá se klonila, .
jak růže květ, jejž vedro znavilo. -

Fi Venku modrá noc svým hvězdným čelem
už hory líbala, mír hluboký
vše jímal, sladký sen na tváři země

8 jak úsměv děcka byl, a v všechna srdce
klid balsamový z nekonečna kanul.  
jen Flnna bděla; sedíc V komnaté
na hlavu sobě popel sypala
a truchlila ve smutku hlubokém.

Pl sedmkrát už nebe otevřelo
své zlaté oko V růžné záplavě,
a sedmkrát před jitra polibkem Ť
už nyvá lůna za les prchala -

truchlila 2
1 že oči snivé rudly od pláče.

Však osmý den, když rosa démantná
na kapradí a snící divizny
jak drobné perly s nebe kanula -v
tu Emuna, již řlnna nejradši 8 ›
z děv měla svých pro tichou oddanost,
ta klekla k paní své, řkouc V soustrasti
„Hled', paní má, dní sedm plakala's,
už nesmíš víc. já závoj tobě našla,

_ jejž Mara vlasů plavých dala ti,
když pro chrám vyšívala's koberec.
Nuž vstaň! at připravíš se k slavnosti,

aneb slunce zlatý blesk už V růžích hasn
a večer tklivý ze nedozírna padá,
a šerem kmitajíuž hvězdičky!
Než měsíc velký vzejde nad Ioukou
a .rozleje své stříbro blankytem --  
den Dánč bude,“Tišri1) patnáctý.
Vstaň, velitelko má, už k slavnosti

1) 15. říjen (svátek stánků od 15.-2I. října.) 8 .
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ti krátký věru, paní,Ťzbývá ŤŤ čas I“
Tak dčva prosila a poslušně
si řlnna Velké slzy utřela,
jež tekly jí jak V máji vlahý déšt.

Se stmívalo, když V hávu slavnostním
a prsten majíc Ťs Velkým smaragdem,
-- jejž Heli dal jí V chvíli přeblahé,
kdyžotec její, tichý Eliud,
fi za ženu mu slavné přislíbil -
pod palmu starou Flnna spěchala,
V ten odlehlý a hlubý sadu kout,
kde divá réva břečtan líbala,
fež palmu objímal zas V náručí: Ť
a kolem ptáci pěli, květy dýchaly.
.\la nebi miliardy bílých hvězd
jak silou mystickou ji zmužily,
a snivost konejšivá Ť vkrádala
se V duši jí, že modlit začala  
se k Bohu svému V pevné důvěře: Ť
„jsi vzdálen, Hospodine, Bože můj?
Když za dne volám k Tobě bílého,
zdaslyšíšmne? Zda O mně víš,
když za vlahých jánocí slzami
své lože kropívám? - Vždyť slýchala
už od dětství jsem od svých od dědů,
že slyšel's je, když k Tobě želali, Ť
žeštítem byl's, když v Tebe doufali!
Tvé milosrdí V bázni nyní vzývám,
kdy hanba tráví na rtech modlitbu.
Ty Sarah požehnal jsi .sv starobě,.... 5
že syna porodila stoletá . . .“

v
v \ -

V tom okamžiku zazněl ptačí zpěv
tak dojemně, tak sladce, nadzemsky,
že Flnně zdálo se, že rajskás hudba to
Však vhnízdě na stromě to zpíval drozd
Tu Zaplakala lřlnna dojmutím, Ť.
a zalomila ruce třeslavéz
-- tak kvílí V širém poli planá hruš,
když Vítr mrazìvý jí vlasy rve. š- .
„S čím přirovnat se mohu na sVětě?!
Vždyť i to ptáče má svá mláďata,
a Vše, co dýchá životem, má rod;
ba i ta země vydá V čase plod Ť
a aspoň tak Tě chválí, Bože můjl“

Tak smutně Flnna Ťk sobě pravila
a slzy měla V očích blankytných. fl---

syı høži høá n Svatý hıiá ıøyı høıøın
a ticho bylo V šcré zahradě, 8
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nad níž se večer vlahý snivé vznášel,
jenž štědře zlaté hvězdy rozséval.
H hvězdy klidně bděly na nebi;
jen někdy hvězda nyjíc po zemi
si touhou Zaplakala V azuru,
že zlatá slza modrou dálavou
se mihla, s haluze jak prší květ.
jen měsíc ještě dlel za štíty hor
kdes' V dálné, neznámých nám tajů říši.
flč země po něm žhavou mřela touhou,
a hvězdy tiše V útrobách svých ždály,
by pocelovat směly jeho tvář -
přec nevyšel, by vlasy skoupal V řekách.
Však záchvěv světla na východě hlásal,
že nebe brzký jeho příchod tuší.

V tom šeru sladkém dlouho řlnna dlela,
na hvězdnou hru se mlčky dívajíc.
Tu zlatá slza jedné hvězdičky,
jež náhle skrápla na zem unylou,
ta rostla V letu, mocné zářila,
že ptáče tiklo v bázni na stromě,
že V léku Hnna oči zavřela  
a oslněna září modravou 1
svou hlavu půvabnou V dlaň sklonila,
jak leknín bělostný stvol sklání
za žáru denního uprostřed vod.
Fi Hnně zdálo se, že slyší šum
jakvelkých perutí, jak velký orel
by zlatem večera se vznášel k zemi,
a slova šumotem tím zněla měkce:

„Bůh, který V máji květům kvésti dá,
by V tomto čase vůni šířily,
a každá větev jeden byla květ, 1
tvůj dávno slyšel hlas a znal tvou touhu,
však dnes už vyslyšel tě V moudrosti!
Ty zelenat se budeš v domě božím
jak Oliva a vypučíš jak réva zlatá:
že's naděj svoji V Boha složila.
Na dítěti, jež počneš bez hříchu,
Duch Boží spočine; to pannou bude
a matkou Toho, Bůh jejž slíbil vám.
Do svatého jdi města k slavnosti
a to ti bude znamením, že s Helim
se potkáš pod branou, jež „zlatou“ slujel“ --

Zas slábl hlas a modrá haslatzář,
už vločkou byla, bodem naposled,
jenž V zlatém ztratil se zas prachu hvězd:
tak skřivan tratí se, když s trilkem
do klínu padá trávy vysoké. T



ıııuııı .ni ı. ,. . 9 _ V _- 41

H ticho nemluvné zas spalo kol.
Na nebi hvězdy klidně svítily
ve zlaté kráse své a Ťsnivosti,  
na měsíc očkem zářným hleděly,
jenž z iialových par se vynořil
a V mlčení na luhy světlo lil, r
na hlubé jezero, jež zaplálo
jak stříbro tekuté, na tichou zem,
jež dřímala aŤ ze sna dýchala
svou vůni V lunnou světla záplavu. 8

Pl jako ze sna Flnna probuzena,
tvář ustrašenou k nebi pozvedla,
a Z tnmvých oči slzy kanuly,
když Vroucně šeptala: „Ti, Bože, dik!
Tvé velké slitování Z bídy dna
dnes vyneslo mě V lásce na vrchol.
Tě chválit budu za to na věkyl“
Víc neřekla. H blahem velkým spita,
klid V duši radostný, šla V komnatu.

Byl V domě klid: neb spánek vešel tam;  
však Flnna štěstím 'usnout nemohla.
U okna seděla ve blahém snění
a do hvězd zřela, které mřížovím
jí zvědavě do síně hleděly,
až spánek šel a políbil ji V čelo -- -- +-

Ze sna se smála Flnna hlasitě
neb Viděla, že hvězda přeskvělá
zas k zeimipadla V šerou komnata,
a náhle V kráse nadzemské,
že na zdi psalo svaté zjevení 3 8
ted' slovo „Mirjam“ rukou plamennou.
Flřlnna vykřikla a čelo přejela
si chvějnou dlaní, ze sna procitla:
a výkřik druhý byl jí znamením,
že blahý sen ten skutečností jest. .
Už Hnna nespala, jen zirala
na jméno přesvaté, jež“ zářilo
jak ohněm zlatým na zed' vpálené:
a slzami, jež Z očí tekly jí,
jak deštěm slunko, úsměv zářil jí,
a V štěstí svém zed' vroucně líbala
a „Mirjam, Mirjam“ stále šeptala,
až hvězdy zhasly, měsíc zapadl. --
Fl úsvit šerý když se slabě rděl,
tu zoře vstříc se dala na cestu.

Kraj smál se radostí, když růžová
se Zora od hor modrých nitila,
když jitra prvni úsměv zemí .šleh'.
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Však sluncekrůpěj zlatá, ohromná, . Ť
ta spala ještě kdesi zahorou,  .
a mráčky zlaté V blankyt poslala,
by rozházely růže po nebi: 8 Ť Ť.
že nebe bledlo slabým úsvitem,
a hvězdy všecky očka zavřely:
jen jedna plála snivá jitřenka
a zlatým okem k zemi hleděla, Ť
jak probudit by chtěla lidi tam,
by Vstali už, že slunce Vychází. -í“  Ť
H Vlna těkavá ted' bleskla vzduchem,
směs tryskla paprsků, jak ohňů moře -
a slunce vyšlo zlato .ve kšticích. .

_ . _ Ť. _; Ä. ,.
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(Práce poctěná prvníiceno-u v soutěži) 8

Idea evoluce opanovala všechny obory lidského vědění: přírovědu,
historii, sociologii, theologii a vědu věd: filosofii. Vlastní. však a původní
pole, na kterém Se idea evoluční zrodila, je přírodověda aj specielně zoologie.
Stěžejí, O níž se zde theorie evoluční otáčí, je hypothesa O, igraduelnírn roz-
dílu mezi druhy nižšími a vyššími a konsequentně: stupňový rozdíl .druhu
„homo sapiens“ od nejblíže předchozích druhů opů, které jsou nebo byly
mu-- co do - . organického... ,složení zejména.. .mozku nejbližší.. -.P.ro.pazSt, dělící -čI0.-
věka od zvířete, onu výši, na které dosud člověk stál jako král a vůdce
všeho tvorstva, hledí t. zv. moderní zoologové překlenoutil as sblížiti tím, že
snižují schopnosti lidské na straně jedné, a naopak zvířeti přisuzují daleko
více potencí než vskutku je správno. Nikde jinde nevynakládá člověk tolik
píle a důvtipu, než aby se sebe .strhl ,gloriolíu lidskosti. 5 Ť

j Stojíme před záhadou: Jsou skutečně činnosti: zvířat, k jejichž Vysvět-
lení jest nezbytně nutno předpokládati, že mají jistý stupeň. intelligence, že
jsou S to rozumně uvažovatí a dle úsudku účelně jednati?

. Descendenční theorie Darvvinova po Lamarckovi odpovídá kladně. Dle
ní t. zv. intelligence člověka není nic jiného než nejvyšší stupeň ve vývoji
různých forem intelligence bytostí nižších. Co pak dle běžných dosud pojmů
se zvalo instinktem, omezuje se na pouhé činnosti reflexní!

Mnoho viny neset. zv. „vulgarnípsychologie“ stojící ve službách liché
vědy, která si obrala za úkol šířiti „vědu“ v 'nejširších vrstvách. Následek

1) Jako pramenů použito: Dr. Jos. Pospíšil, >›FiloSofie‹<. -- Tilmann Pesch S. J.,
»Die grolăen Welträ.tSeI‹<. Wasmann SQ J., »Instinkt und Intelligenz im: Tierreich‹‹
(Ergánzungs-Hefte Z Ť>›St. a. 8M. L.,‹‹8 69). -8- Týž,“ »Vergleichende Studien über das Seelen-
leben der Ameisen und derhöheren Tiere<< (Ergz.-Hefte 70). - Týž, Pojednání ve ›>Stimmen
aus M. L.‹< a »Natur und Offenbarung<<. -- WiesŤer, »Mensch und Tier‹‹. -- Dr. P. Vy-
c h o dil, »Apologie křestanStví‹<. ` Charles' Darwin, »I)`i"e' Abstammung des Menschen‹‹. --
F. Duilhé de Saint-Pro j ct, »Apologie víry křesťanské na základě věd přírodních‹‹ (Dr.
Ant. Podlaha). -- Dr. E. Fischer, »Der Triumph der christlicheniPhi1oSophie«.
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jest, že konfundovány pojmy jako intelligence a instinkt, a idosavadnívflýznam
zaměněn za podstatně odlišný. Zhoubný tento vliv nezůstal pouze omezen
na spisy obyčejné, nýbrž jeví se značnou měrou i ve vědeckých publikacích.
 Záleží tudíž nesmírně mnoho na přesném vymezení pojmů, o nichž jest
mluviti a kritickém určení fakt a jevů života zvířecího a lidského. Jinak
nelze dospěti k rozuzlení otázky, liší-li se instinkt od rozumu graduelně či
podstatně. Neboť kde schází úzda nestranné kritiky, tu zdobí fantasie pozoro-
Vatelova fakta, byť sama sebou věrohodná, vlastními výmysly a subjektiv-
ními barvami. G  8  

' Zdálo by se snad až nápadno, kterak E. Wasmann, slovutný ˇpřírodoż-
vědec a odborník na slovo Vzatý,1) vždy znova .opakuje výtku moderní
zoologii, že dává se strhovatin po způsobu „lidových“ psychologů (Brehma,
Brücka a j.) upřílišněnou snahou polidštění zvířete. V nynějším stavu. mo-
derní zoologie je to výtka správná, správnější tím, že ji činí autorita prvého řádu.

Cesta, kterou třeba kráčeti ek porozumění duševního života zvířecího,
jest methoda srovnávací mezi člověkem a živočichem. Nemáme zajisté bez-
prostředního vhledu v psychické pochody zvířat, nýbrž můžeme uzavírati
na princip vnitrný jen z činností vnějších, jež svými smysly poznávárne, dle
axiomatuz Agere sequitur esse. O těchto činnostech pak soudíme zase jen se
vztahem na svoji vlastní experienci, které jsme si vědomi, dbajíce ovšem
při tom jako kritického měřítka zásady: Všechny jevy posuzovati co nej-
jednodušeji ia nesahati na vysvětlenou jich ke schopnostem vyššího řádu,
dokud se dají vysvětliti schopnostmi nižšími.  

 V sobě samých znamenáme dva obory duševních processů: nevědomé
účelné a vědomě účelné. ˇPrvé označujeme jako instinktivní, druhé jako roz-
umové. Jest veliké množství aktů duševních - o kterých svědčí zkušenost
--j při nichž spojení bud vnějších postřeh nebo vnitrných pocitů S určitými
ípředstavami, affekty a vnějšími činnostmi jsou účelné, byt nevědomé a od
uvažování a svobodné volby naprosto neodvislé. 8 To 8 jsou nejnižší formy,
jimiž duševní život se jeví. Jiné jevy životaduševního V člověku dají se
8Ťø8đvøđ8i€i8,  jaIż88sż5jnš8 švčači 8øxp58fi5nć8ø; 8pšyóhó15gićká-điagnósø, pønże
umné úvahy a svobodného rozhodování. Co nazveme činností instinktivní?

A Instinkt, pud, etymologie značí, jest 'princip :duševních činností,
který realisuje . obsah smyslové schopnosti 'žádací za vlivu smyslových po-
znatků, a jeví se jako činnost účelná, aniž by účelnost padala ve vědomí
bytosti pjednající. Jinými slovy: Instinktivní činnosti jsou ony, které vychá-
zejí ze smyslového fondu chtění (appetitus sensitivus, nižší žádostivost) a
vedeny jsou opět jen smyslovými postřehami vnějšími nebo vnitřními.

 Musíme přisouditi instinktu duševní element, pokud sídlem jeho jsou
schopnosti duše lidské nebo t. zv.duše zvířecí. Ale jen do jisté míry, pokud
totiž liší se od vyšších potencí duše lidské, rozumu a: svobodné vůle, čili
pokud nemá V sobě vědomí určitého cíle, pro který se činnost pudová :děje
a možnost svobodného sebeurčování.  Ť ' Ť 8  5 .

_ Nevědomá účelnost jest charakteristikou instinktu. Ovšem třeba hned
zde činiti rozdíl mezi pudem a jinými nevědomé účelnými činnostmi živo-
čišnými, t. zv. činnostmi reflexními. . Těmito rozumíme ony, které se jeví
jako následek podráždění určitého systemu nervového. Jsou Ípodmíněny pouze
podrážděním nervovým, které může, avšak nemusí, býti spojeno s .pocitem
smvyslovým. ŤTakovými reflexními pohyby jsou na př. tlukot srdce, střebání
látek při zažívání, kýchání, .různá trhání svaly následkem poruchy míchy a

n . xx _ , _ Ť , r

1) V citovaných dílech. f . 8~ . ~ . 18 . _ ..
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ganglií a p. Instinktivní činnost je . tu Ť evidentně vyloučena, poněvadž není
v nich- psychického živlu, který vyžadujeme V instinktu. r

Instinkt je V prvé řadě schopnost člověku i zvířatům vrozená. U ,člo-
věka, vr němž -jedna a táž duše je principem činností lsmyslových i čistě
duchových, nedají se .přesně stanoviti hranice, kam až sahá činnost pudová.
a kde začíná živel rozumový. .To však nevadí, .abychom nemohli vymeziti
přesný rozdíl mezi instinktem a intelligencí, Vlastně určiti hranice, které
instinktu absolutně nelze překročiti. .  .

Pozorujíce svůj duchový život, jehož nosičem je rozum a vůle, pozná-
váme, že jenrozumem jsme s to Z jednotlivých představ smyslových znaky
společné abstrahovati a tak tvořiti obecné pojmy, dále poznávati vzájemnou
vztažnost pojmů a tím docházeti závěrů, poznávati vztah prostředků k cíli,
vztah subjektu k vlastním činnostem a tím býti mocnu sebevědomí a svo-
bodného jednání. Největší důraz při konu rozumovém. klademe .vždy na
značku pouze rozumu vlastní, že jest si totiž vědom svého účelného jednání.
Proto vytkli jsme při instinktu jako hlavní kritérium, na které se nesmí
zapomínati při žádném pozorování činnosti zvířecí, jednání sice účelné, bez
předchozího Však poznání nebo úsudku rozumového o vztahu prostředků
k cíli jednání. 1  5

2 Zváti proto instinkt „slepým“ jest možno . jen ve dvojím ohledu: pokud
schází vv činnosti instinktivní vědomí cíle, k němuž prostředky .právě pudem
se volí, a pokud instinkt jest omezen na specificky ohraničený kruh smyslo-
vého poznání a chtění V určitém směru, mimo nějž ztrácí podivuhodný tak
často ostrovtip. Slepou silou je pouze vzhledem k rozumu, který oněch mezi
nezná. Pokud však má na instinkt vliv vlastní zkušenost, opírající se O po-
znatky smyslové, a jiní činitelé, nemůže- se zváti slepým. Tím méně je správno
instinkt jednoduše řaditi V obor života: vegetativního a mluviti O „organickém“
instinktu. Pak musili bychom počítati k instinktu všechny funkce V živoucích
bytostech, které se dějí účelně nevědomé a důsledně: mluviti o instinktu
rostlinném jako zvířecím nebo lidském.  

Á Moderní--zoologie- ští“ rozdíl mez-i--›isnstin›ktem~ a - rozumem.: -Nazývá
však instinktivními pouze ty činnosti duševní, které mají svůj bezprostřední
podklad a původ V dědičné, přirozené vloze(Naturanlage), všechny Ostatní
však, které předpokládají individuelní zkušenost, zove intelligentními. Touto
cestou snadno ovšem dokáže, že zvířata mají vysoký stupeň intelligence. Leč
takový rozdíl intelligence a instinktu je nesprávný. Neboť dědí se pouze
schopnost associační, disposice systemu nervového spojovati určité pocity
s vrozenými pudy, ne však spoje ony samy. Proto vedle pudů Vrozených
jsme nuceni připustitii pudy získané experiencí. Kuře, které při prvémnpo-
hledu na vosu se leká a nesezobne ji, jedná dle moderní zoologie instin-
ktivně. Podruhé však, když snad Z nepozornosti zakusilo msty vosí, vystříhá
se sezobnouti onoho tvora, který způsobil bolest, ato činí prý již rozumově,
nebot prý je to rozumová konkluse z praemis, jichž jeden .člen nabylo
zkušeností.  

Jest nezbytně potřebí, k vysvětlení tohoto a jiných podivnějších jevů
života: zvířecího předpokládati process rozumový? Oi má fond smyslového
poznání a chtění ony schopnosti ve své podstatě, jimiž se s dostatek dají
ozřejmitii mnohdy tak zvláštní úkazy zvířecího _ života? Shrňme tyto dvě
otázky V ednu:OO jest subjektem činností instinktivních a co intelligentních?

Ohtějíce šíře odpovědětiř na . otázku tuto a konkluse s ní spojené, .vy-
mezíme nejprve podstatu obojího principu, pak vytkneme rozdíl vlastností a
činností obou, jak našemu poznání na základě faktů se .jeví a konečně



zmínime se sv, dodatku 0 způsobu lmoderní vědy, kterak vysvětluje přechod
instinktu v intelligenci. p  j › í j c v

 Sulojektem činností instinktivních je nižší princip životní, t. zv. duše
zvířecí (anima irrationalis) a objektem jejím jsou pouze věci smyslové. ě

Nosičem života intellektualního je duše duchováçs kardinalními poten-
cemi: rozumem a- svobodnou vůlí, která je spolu principem života a jednání
smyslového. 'Analysou duševních jevů zivota smyslového, hledíce při tom
vždy k vlastní zkušenosti, docházíme následujícího roztřídění schopností
smyslových: .. “ l

~Vrozená schopnost instinktivní se jeví ve dvou oborech od sebe od-
vislých: potenci smyslového poznání a smyslového chtění. Ke smyslovému
poznání nepatří pouze smysly vnější (sensus externi) zrak", sluch, -čich, chut
a hmat, nýbrž i smysl vnitřní (sensus internus), který mimo jiné poznává
stavy subjektu libé nebo nelibé dle povahy dojmů. K tomu přistupuje smy-
slová schopnost představivá (fantasia) a smyslová pamět, kterým jest vlastní
vnější postřehy a vnitrné pocity sdružené zachovati, reprodukovati a dle
zákonů smyslová associace představ navzájem a s novými postřehami spojo-
vati. Konečně má zvíře ip určitou schopnost vše to, co objektivně jemu jest
užitečno k zachování sebe a druhu, jako subjektivně příjemné poznávati a
tím dávati popudy činnostem. Je to t. zv. vis aestimativa. Všechny tuto
uvedené schopnosti jsou rozmanité potence jednoho a téhož fondu poznání
smyslového. Pravíme u všech: smyslového, poněvadž mají kořen svůj v po-
znání smyslovém, singularním, nemajíce nic společného s vyšší mohutnosti,
jaké je si člověk vědom při výkonech rázu čistě nehmotného.  

Z těchto schopností musíme vysvětlovati život zvířectvaˇ a nekráčeti
cestou opačnou: Viděti ve všem akty rozumové a k čistě smyslovým schop-
nostem sahati teprve, když vysvětlování se jeví evidentně absurdním. Spolu
uvažme účel, ku kterému příroda určila instinkt! Jest dvojí: zachování
vlastního života a uhájení existence druhu. Proto S naprostou nutností se
odvrací zvíře ode všeho, .co mu působí ,nepříjemnosti nebo cohrozí zkázou
potomstvu; Oba tyto elementypsdružené :ˇ se :schopností poznávací za žádací
dávají instinktu direktivu.  v

V daleko vyšší sféře se nachází rozum. Rozum (intellectus) dle etymo-
logie významu latinského znamená: věc úplně proniknouti (intus legere),
značí schopnost duševní poznávati podobnosti a různosti pojmů všeobecných,
které si byl z konkrétních připadá odvodil, odezíraje ode hmoty a jejich
vlastností a shrnuje znakyzkonkretních objektů odvozené v jednotku novou:
pojem. (Známé rozdělení filosofie scholastické na: intellectus possibilis a in-
tellectus agens.) Jest schopnost pojmy ty V soudy pojiti. Každý soud obsa-
huje nejméně jeden všeobecný pojem (praedicat). Dále značí rozum mohutnost
poznati vztahy subjektu myslícího k vlastnímu jednání jako jejich nosiče
(sebevědomí) a poznati vztažnost prostředků ke konečnému cíli (účelnost).
Abstrakce všeobecných pojmů, jejich kombinace, reflexe, sebevědomí a vě-
domí cíle, jsou podstatné znaky rozumu. Je to mohutnost výhradně duchová,
jelikož abstrakcí a generalisací se povznáší nad oblast hmotných, smyslových
dojmů a vněmů. Rozum vystihuje pravdy základní a nutné, skutečnosti ne-
hmotné, jako jsou: bytost, podstata, příčina, jednoduchost, jednota, mnohost,
pravda, dobro, krása, čas, prostor, nekonečnost atd. Rozum je podstatnou
podmínkou svobody, odpovědnosti, duchovosti až nesmrtelnosti; rozum není
možno analysí zredukovati na jiné mohutnosti, není možno jej pojímati jako
synthesi nebo výslednici schopností nižších, tím méně s jako úkon ůstrojů
pouze hmotných. ě “
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To jest rozum, princip intellektualního poznávání, člověku vlastní. s :
Všechny tyto znaky upíráme instinktu, kde pouze jedinečné, konkretni

smyslové vněmyv podávají material, aniž, by lze bylo zvířeti se povznésti
k pojmům abstraktním. J i e i  J › c

[Namítá se však: „Co jiného je associace smyslových obrazů u Zvířat,
než schopnost abstrahovati? Tak zv. všeobecný obraz smyslový (allgemeines
Sinnesbild) je totéž, co všeobecný pojem ,rozumu ališí, se od ,tohoto nanejvýš
svou nedokonalostí, ne však, podstatně.“ i j  

J Když honící pes slídí po zajíci, říká se, že ho vede všeobecná před-f
stava Ťzajíce. Jak si máme mysliti vznik tohoto obrazu u_ psa? (P. d.)

ı'
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JOSEF FOLTYHOVSKÝ (oı.)=   i *  

i še çeveroçemltgląé epigrafie. j
Mezi památkami národů zašlých před mnohými věky zaujímají

místojne poslední jejich nápisy, jež pořízeny byvše na látkách trvanlivých,
zachovaly se dobám našim. Od mnohých národů máme nápisy; staří Egyp-
tané, Feničané, Assyrové a Babyloňané, Arameové, Rekové, Rímané a jiní
národové zanechali nám hojně nápisů. Zvláštní pozornostiimezi nimi zaslu-
huji nápisy semitské; majít značný význam pro Písmo sv., zvláště pro Zákon

-
K semitské epigrafii měly by tedy náležeti všecky nápisy, jež ve svých
řečech pořídili Semité. Obyčejně však obor epigrafie semitské se omezuje,
tak totiž, že nápisy Assyrův a Babyloňanův řadí se ve zvláštní skupinu.
Jest sice řeč jejich též semitská, ale písmo klínové jest od písem jiných
národů semitských zcela rozdílné.

Epigrafier semitská v tomto užším smyslu dělí se na severní a jižní.1)
K jižní semitské epigrafii náležejí nápisy arabské, severní zaujímá dvě sku-
piny větší, totiž nápisy fenicko-palestinské či kananejské a aramejské.

Mezi nápisy kananejské počítají se: 1. nápisy fenické, jež zanechali
nám Feničané a Punové bud ve vlasti své, buď v osadách. Nápisy punské
vzniklé po zboření Karthaga nazývají - se pro odchylné písmo .a pravopis
nápisy novopunskými. Dále náleží k nápisům kananejským: 2. moabské,
3. hebrejské, 4. samaritánské. - l

Skupina aramejská obsahuje nápisy: 1. staroaramejské nebo zkrátka
aramejské, jež pocházejí z doby assyrské, novobabylonské, perské a z po-
čátku doby hellenistické; 2. mladší aramejské dělící se na: a) nabatejské;
z nich některé byly nalezeny na poloostrově sinajském a zovou se proto
sinajskými; b) palmyrské, c) syrské a d) mandejské.  

Nejstarší z nápisů severosemitských jest moabský nápis Mêša°ův
z r. __-l;_ 896. př. Kr. P. Staré jsou též nápisy aramejské ze Zenšìrlì ze
stol. 8. př. Kr. P. j

yDoba, ve které nápis vznikl, na některých jest udána. Případy takové
však jsou řídké. Olitížněji určuje se stáří toho kterého nápisu dle osob neb
událostí v nich jmenovaných, které jsou známy z literatury téhož nebo
jiného národa. Dobrou též pomůckou k určení stáří nějakého nápisu jest
písmo; nebot jednotlivá písmena lišìla se poněkud v různých dobách svou
podobou. .  .

Písmo nápisů severosemitských jest souhláskové. Nápisy Íenické a
staroaramejské psány jsou písmem archaickým (slove též fenickým), jehož
nejvěrnější podoba zachována na nápise Mêšafově. ,Podstatně totožné jest
písmo starohebrejské, jak se zachovalo na nápise Siloanském. Písma ta byla
však podrobena mnohým změnám, tak že máme počínaje 2. stol. př. Kr. P.
na nápisech písmo čtvercové, palmyrské, nabatejské a samaritanské.  

 Písmena jsou do kamene nebo do kovu vryta; pouze na nápisech
z Teimyà) a ze Zenšìrlì je písmo vypuklé., n
ˇ Jak níže Z některých ukázek poznáme, byl účel nápisů rozmanitý.
Cetné nápisy nalezly se na nábrobních kamenech. Jmenuje se v nich pouze

1, Srv. M. Lidzbarski, Handbuch der nordsemitischen Epigraphìk, Weìmar 1898, I. Teil
p. 1. a nn. í

2) Corpus inscriptionum Semiticarum (GIS), pars II., č. 113. a nn.
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osoba zemřelého, nebo vypočítávají se i jeho předkové, hodnost, zaměstnání
a pod. Jiné opět obsahují žehnací průpovědi nebo výstrahy, by nebyla zne-
uctěna mrtvola. Tak na př. na náhrobníchi nápisech nêrabskýchl) čteme
hrozby dvou kněží boha měsíce, že proklet bude od božstva, kdo poruší
hrob, a potomstvo jeho že bude zničeno.  .

I Cetné nápisy nalézáme též na darech bohům věnovaných. Dávány pak
božstvu v dar věci různé: sochy (na př. bohu Hadadovi od Panajmmíì-a,
krále ja°dského),.sedadla, pohovky (na př. GIS II 114, 117, 160), ano i celé
domy (CIS II 182). Na některýchjoznačeno pouze jméno boha, jemuž dar
věnován, na jiných jmenuje se téždárce a příčina věnováni. 5 by

Nápisy pořizovány byly též na počest knížat nebo králů, kteří prosla-
vili Se velikými činy. Pěknou ukázkou takového .čestného nápisu jest' nápis
na soše Panamfi-ově ze Zenširli. Též stavby ozdobovány nápisy, by známo
bylo potomstvu,“ kdy a kdo budovu dal postaviti; toho příklad vidíme na
nápise Bar-Rekùbově ze Zenšìrlì. j    .

Nápisů ryze historických dosudnalezeno nebylo. Mnoho však zmínek
O událostech pro dějiny důležitých chovají nápisy náhrobní, Ívěnovací, pa-
mětní a stavební. 1 . ~ ˇ či 5

Jakonyní, tak i ve starověku bývalo zvykem psáti svá jména na
místech četně navštěvovaných., Odtud vyskytují se na horských stráních
poloostrova sinajského nabatejské podpisy nebo v Egyptě aramejské stručné
rytiny. Pisatel někdy vryl jenom své jméno,2) jindy připojil pozdrav 55 DĎW
-- pokoj,3) nebo žehnací Íormuli 'E3 11512 -- požehnán bud',4=) prosbu 'E3
W537 -- ivzpomenuto budiž 5) a pod. i .  

 Zachovaly se nám též zlomky veřejných zápisův a listin. Některé 6)
obsahují sazby, kolik při rozličných obětech buď z masa nebo peněz má se
odvésti jkněžím, jak si počínati při obětech, jež nejsou V sazbě uvedeny, a
konečně tresty pro kněze i obětníky, kdyby dle toho ustanovení nejednali.
V jiných zápisech 7) dočítáme se, jaké měl výdaje jakýs dům knížecí, nebo
jakýnákladvedl dům soukromý. K takovým veřejným listinám čítati jest
i cihly ~z 8. stol. př. Kr. P. objeive-né v pahorku Kojunčiku -naproti Mosulu.
Nápisyklínové na nich obsahují smlouvy, dlužní úpisy a potvrzení. Cihly
takové kladeny byly na sebe v knihovně. Poněvadž však nesnadno bylo
v čas potřeby příslušnou vyhledati smlouvu, označen obsah stručně se jménem
stran listinu vyhotovujících na boku cihly. Tak bylo lze rychle přehlédnouti
všechny listiny. Pobočné nápisy psány jsou písmem aramejskýmfi) z toho
patrno, že vestol. 8. př. Kr. P. bylo písmo aramejské lidu obecnému již
běžnější nežli klínové. 8 , V ˇ “

Pozoruhodny jsou hliněné tabulky z Palmyry. Jsou 'na nich jména
osob, kmenů, bohů, zboží a pod.; i zdá se, že se některých užívalo jako
našich navštívenek, talismanův a poukázek na zboži. '

Nápisy severosemitské zašly však časem vnepamět a drahně uplynulo
let, než opět byly objeveny a než jim .věnována íbedlivější pozornost. Zmínky
o nich .nalézáme siceustarších spisovatelův, ale nápisy samy neznámý byly
až do stol. 17. Nejdříve ze všech připomínají se nápisy sinajské; píše onich

Z 1) viz text v I. đflø Liđzbaxflkêhø H. a. n. E, Six 445x 1  
oIs II 281, 288,258 8. j. s
ois II 128, 128, 180 zn j.

ˇ` oIs II 245, 268, 2748 3.  
CIS I 165, 167--170, II 113, obětní tarifa marseillská a j. Z
ioIsII 148, 147, 158.
GIS II 17-19, 22, 28. . , .  Ě.'51U5Č.)

\__/xýı>_-ın_

oIs II. 119, 252,. 258 8 ji. 1  5
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Cosinaslndicopleustes' v díle Christiana topographia již ve stol. 6.: ,, .. .ödev
ěotìv. ťôetv . . . vtaívtoćç i'coiì›;_.; žìtíůoogfl. . yeypoćppévoug ypožppoćoı yìturctočç °Ej'3pQm‹.otç,
Čoç Oćůřcög ěyčoľ 7c87§,eız'›ooćgĚčcoř›ç-z'có1'coug pOćp“cu'pG›.“, 4 i z

1 Počátek objevů samých ,učiněn byl začátkem stol. #17. řecko-palmyr-
ským nápisem, nalezeným v .Rímě poblíže*;Porty Portuensis. O jeho palmyr-
ském textu praví již v 16.“ stol.-Jos.` Soaliger: 1) „Seqnebantnr characteres
ignorabiležhi 595- qui ža dextris sinistrorsum more Hebraeorumëleganturı“ Nápis
tenľvydal r.. 1616.' Jan .Gruter v Inscriptionumz Romanarum corpus. Téhož
roku nalezl a otiskl italský cestovatel Pietro della LValle* palmyrský nápis
Tayyibský. Později nalezeno ještě několik palmyrských nápisů. Dlouho na-
máhali se učenci je rozluštiti, ale marně. Teprve francouzský archeologAbbé
Barthélerny (171-i6-1z79«5)×z‹a žnezávisle od něho 2 oxfordský proíessor John
Swinton 5 srovnávali text řecký, jenž obsahoval téměř samá vlastní a cizí
jména, “s textem neznámým af rozřešili jejtak, že pozdější badatelé jenněco
málo opravili. . 7. . 8 j L v .

. V témže století -(r. 1636) uveřejněn též Athanasiem: Kircheremv prvý
nápis sinajský. 'Byl však tak nedostatečný,~»~ že dosud těžko o jeho obsahu
něco určitéhojříci, ačqKircher se domníval, Íže jej rozřešil. › j '

2 Třetí nápis, ,vydaný r.z 1704;, byl rovněž aramejský. Je to 'důležitý
nápis, jenž- zove se dle míista, kde se uchovává, Karpentrasský, ač nalezen
by=l“ž^v Marseille. K rozřešení jeho nemálo přispěli opět Barthélemy. I

 Do. té dobymarně pátrali učenci po nějakém nápisu fenickém. Pi-lně
shledáváno v dílech spisovatelů řeckých a římských vše, co se zdálo býti
původu Íenického, a uváděno to v souvislost s jazyky semitskými. Teprve
r. 1735 vydán první řecko-fenický nápis velmistrem Maltezských rytířů,
Guyotem de Marne. Prvý 'přečtl jej zas Abbé Barthélemy r. 1758- Zatím
nalezeno na Cypru množství fenických nápisů, z nichž dva rozluštil $Winton
již r. 1750. Chronologicky tedy právem zove se Swinton otcem fenické
epigrafie, ale správnosti a důkladností značně ho předčí Barthélemy. “ .

V letech pozdějších ,nečinila však epigrafie fenická žádoucího pokroku.
Ůbtižèi 'půisobilaiiiňeđolšónalosfi' ilbťìiˇSků, iiiľózitľöušenóst ii Wzíslliaiıéhoii 'fiıiaterˇialu
v různých Inonografiích a časopisech a nedostatečná znalost řeči. Nedostatku
tomu značně Odpomohl znamenitý gramatika epigraf, Vilém Gesenius, pro-
fessor v Halle (1809-1842), který sebrav veškeré fenické památky s ná-
pisů, mincí, řeckých a římských spisů, vydal je r. 1837. v díle Scripturae
linguaeque Phoeniciae monumenta. j

Fenických nápisův objeveno bylo hojně již v prvních desítiletích 19. stol.
na severním pobřeží aírickém od .-Francouzův. Ano jim podařilo se i ve
vlastním území nalézti nápis, jenž daleko předčil 1 obsahem svým dosavadní
nápisy. Byla to obětní sazba na 2 kamenných tabulkách, objevená r. 1845.
v Marseille, tedy v témže místě, kde před půldruhým stoletím našli kámen
řečený Karpentrasský. Sazba obsahuje údaje, kolik bylo kněžím za různé
oběti platiti, které části obětního zvířete (patřily kněžím a které obětníku.
Jsou to tedy ustanovení, jak podobně čteme v prvních kapitolách Levi-
tika. Po 10 letech opět obdařena epigrafie vzácným objevem, rakví totiž
Ešmun'azarovou .s delším nápisem. Brzy potom nalezeny 3 krátké nápisy
v Umm-el-áwamícl a četné v Egyptě, v" Athenách a na Sardinii.  

2 Poměrně mnohem více .objeveno nápisů novoaramejských, zvláště si-
najských, pocházejících ze 4. stolĹ po :Kr. P. Též nabatejskými a palmyr-

" 1) Josef .ľustus Scaliger (1540-1609), francouzský filolog, řídil vydávání velikého díla
Thesaurus ínscrìptìonum (Heidelberg 16-02).
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skými nápisy rozšířena znalost zepigrafie severosemitské, tak že od dob
Greseniových v některýchčástech látka se.až zdesateronásobila. I ozýval se
opět týž stesk jako V letech Geseniových. Proto usnesla se r-1867. pařížská
Académie des inscriptions et belles lettresvydá-.v.ati přesné otisky avýklady
všech známých nápisů vdíle Corpus. inscriptionum Semiticarum. Prvý sešit
věnovaný nápisům íeickýmvyšel r. 1881., načež -ve vydávání -pokračovánofi)

V době, kdy pařížská Académie podjala se tohoto . důležitého úkolu,
získala starosemitská epigrafie znamenitou památku, totiž shora zmíněný
nápis Mêša°ův. Roku 10868. přiš.el..k berlínskému professoru Petermannovi
v Jerusalemě se zdržujícímu ìelsaský missionář Klein a oznámil mu, že
nalezen byl poblíž Dìbánu starý, 33řádkový nápis. Petermann hodlal jej
zakoupiti pro museum berlínské. Neži Francouz. Ch. Clermont-Granneau
snažil ,se nápis od Beduinů získati. Tento zájem obou mužův O nápis po-
tvrzoval Beduiny v domnění, že kámen chová poklady. Proto žádali od
Petermanna větší obnos než byl umluven. Petermann obrátil se tudíž na
turecké úřady. ,Ale Beduini ıjechtíce siTurky 'dáti zasahovati do svých zá-
ležitostí, roztříštili kámen. Stěstím bylo, že Clermont-Granneau opatřil si
dříve prostřednictvím Araba Selìma el Kari otisk nápisu. Získav ještě později
několik úlomků, daroval je i s otiskem Louvru. -

. Nápis] ten pochází od moabského krále„M,éša°. Zmínka o králi tom ve
St. Zákoně (2. Král. 34) ałnarážky V nápise na události z dějin isra-
elských určují dosti přesně dobu jeho vzniku, totiž r. _±_ 896 př.. Kr. P.
Nápis důležit jest jak pro historii .národa israelského, tak pro studium řeči
a písma semitského. j A . 8 (1>_ dj;

vAvŘ. OSTROVSKÝ (č. s.)z  
` _ _ ł ł - I

A MNĚ ZHASL sMíoH, JAKPNÁHLE, NEVÍM, ZKAD,
MI TESKNA MRAK Do DUŠE PAD'.
JÁ ZAHALIL SE V KLIDU OI-ILAD A 6 í

1 A SOHOULIL V šnno REFLEXE. 5

A BYLO, JAK BYCH BR/(NU VĚČNA ZŘEL.
JÁ VELKOU ÚZKOSTÍ SE OHVÉL, ,
A BAZNI, .s'rnAoI-IEM, Hnůzon Mann.
A POTOM ČEKAL, ČEKAL JSEM. -- --
VŠAK NÁHLE SVÉTLÝ KŘÍŽ JSEM, VIDĚL sTÁ'I`
A ŠEREM SLADKÉ SVĚTLO PLAT,
SVĚTÉLKO RUDÉ. -- LÁsKoU .IAT
JSEM KLEs” A KLANĚL. sE A LKAL. “

ě    
1) Vhodnou pomůckoıı k dílu tomu jest kielskêho professora. M. Lìdzbarského Handbuch

der 'no-rdsemitischen Epigraphik, `Wei»mar 1898, hlavně proto, že uvedeny V něm dějiny severo-
sem. epigrafie, slovník a některé nápisy, jež V Corpus ještě nejsou. -
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Trù\ı_È̌rı\ı„
``|ı(b`II

QQ_ĂÍ

ÍIıL:L

až{7-H57

ıL

Icn

S:z'ì"5
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a vlnáck.
O5 Vgklígela se va kluoináck,
105 koupala se na vlnáck,
jak Vítr* táf\', jak vítr' tak'
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AHTOHÍN KQRDÍK (Č. 8.);    
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” - ~ .Po nedlouhém lesku, jemuž těšilo se náboženství, utrpělo nyní ztráty
nad míru žalostné; víra vyhasla V srdci* velmi mnohýchvlidí. Zlo toto odělo
se V dnešnízdny v roucho ještě smutnější... Vdobě přítomné rozhlašuje Se
nejhlubší pohrdání náboženstvím, křesťanství prohlašováno za nejabsurdnější
system, bible -- toť pouhá sbírka. lidských tradic. Duch lidský vzchopil se
ke krkolomným vzletům bez vůdce... Duše oloupená o svou nadvládu .stala
se nájemníkem těla a na Osìřelý trůn Boha postavena - hmota. Lidská
moudrost kochala se v sobě samé... Kde stanul nyní duch lidský ve věcech
víry náboženské a v oboru názorů filosofických 'P Kam dospěl hrozný boj
svobodomyslného myšlení proti smýšlení křestanskému? . . .

Zkoumáme-li nejstarší stopy kultury duchovní ‹i hmotné, všechny tyto
stopy ukazují na náboženskýžpůvod. První písně, první květy poesie prýští
Z náboženského citu, první pokusy lidského umění věnovány náboženskému
kultu, nejcennější vynálezy vzešly z náboženství, Základní řády mravní a
socialni v íbozích nalézají výkladu a porozumění. „Pravé dějiny lidstva jsou
dějiny náboženství“.2) Všude, kde vystupuje člověk, jest i náboženství; kde
mizí člověk, mizí i náboženství. Reč a náboženství -uvádí nás do času,
o kterém nemáme žádných zpráv; zmizely chrámy, neznáme již jména bohů.
Jsme odkázáni na analogii stávajících náboženství, avšak všechna náboženství,
jak arijská tak semitská, ukazují nám šerou minulost, ukazují rozdělení
dialektů, rozdělení. kmenů, avšak neukazují původ náboženství, ten leží
mnohem dále... l s B s

“ Dějiny náboženství leží ve jménech a ve Zvycích; označení jmen, zvláště
označení jmen“ bohů, právě“ tak jako zvyky kultu jsou nejstarší a jediné
zprávy šedé periody náboženské. Při vysvětlení původu náboženství stojí
diametrálně proti sobě dva názory: Supranaturalní a naturalistický. Supra-
vnaturalismusiij"vyžaduje ii iiidiirektní či vliv Boha, ii iizjevení vytvoření
náboženských představ; supranaturalismus jest náboženství podstatně -,,posi-
tivní“, t. j. něco od Boha daného. Ovšem pravda, pravdivé jest v tomto
názoru, že člověk bez Božího poučení těžko a zdlouha byl by dospěl k dů-
stojnému poznání Boha. Boží poučení pro přirozené poznání Boha nutné
bylo morálně; avšak přehnáno jest stanoviti absolutní nutnost Božího po-
učení ne pouze pro mysteria a nadpřirozený řád, nýbrž také pro přirozený.

č Naturalismus jest proti supranaturalismu v právu, žádá-li vysvětlení
náboženství Z přirozenosti samého člověka. Chyba. spočívá v tom, že z ine-
rozumné přirozenosti člověka činí původce náboženství, t. j., bázeň a egoismus
člověka daly vznik náboženství.  Avšak u těchto mezi nezastavuje natura-
lismus svých kročejí, kráčí dále a vykládá přirozenost lidskou jako nej-
mladší produkt vývoje říše živočišné.  ˇ

Nejvíce názorů naturalistických oz původu náboženství stojí na stano-
visku vývojové theorie; ,tvrdíme-li všeobecný vývoj, ustavičný pokrok od
nedokonalého kdokonalejšímu, od nižšího k vyššímu, musíme takto pohlí-

1) Prameny: Dr. Hermann Sohell, Religíon und Offenbarung; Gott und Geist.“ %--
Dr. C. Gutberlet, Lehrbuch der Apologetik. - Dr. P. Sohanz, Apologie des Christentums.
-- Dr. Vychodil, Apologie. -- H. Spencer, Filosofie Souborná. - D. Hume, Přirozené
dějiny náboženství.

2) Schanz, Apologìe I, str. 87. , . Q _ . .
n
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žeti i na dějinný vývoj náboženství a jeho počátky a kořeny hledati
v říši živočišné. Mnozí darwinisté a pantheisté nepříčí se této myšlence a
již ve zvířeti hledají počátky náboženského myšlení a cítění.

Eduard v. Hartmann praví: „Musíme na tom přestati, že důkazem
náboženských vztahů v duši zvířete získali jsme důkazu stejnosti duchov-
ního života v universu a pouze graduelní rozdílnosti téhož také ve příčině
náboženství, kteréž dosud bylo uváděno jako specifická přednost: ducha lid-
ského.“ ,,Předpokládáme-li, že lidstvo ze stavu zvířecímu podobného -
v němž ještě dnes se nám naskytá v nejníže stojících rassách -- ku stupni
dokonalosti se vyvinulo, potom jistě těžko bude uváděti náboženství jako
znak rozdilnosti mezi zvířetem a člověkem.“ „Musíme-li při vyšších zví-
řatech :konstatovati duševní vlastnosti (pud po blaženosti, soucit, lásku, pud
odplaty, vděčnost, přítulnost, věrnost, skromnost, velikomyslnost, lítost, ochotu
oběti, sebezápor až k smrti, ba i cit povinnosti), tu .lze sotva pochybovati,
že jsou taková zvířata také schopna k rozvinutí náboženských vztahů, kdyby
jen mohly dány býti jim k tomu vhodné předměty v pochopitelném, t.
smyslně inázorném způsobu.“ í s , ` . p  

r Klamno jest, že jest mezi zvířetem a člověkem pouze graduelní stupeň.
Jsouovšem -mnohé :činnosti označeny týmž jménem, ježto směřují a řízeny
jsou analogickým způsobem na analogické objekty, a vtéto příčině může
se státi, že přikládáme zvířeti jako člověku vděčnost, přítulnost a p., avšak
jména mají různý význam, jsou-li o jednom nebo o druhém jpronesena.~Jsou
však také takové akty, jež nenalézají ve smyslném světě žádné analogie, a
tu nemůže býti řeči o lítosti, povinnosti, náboženství při čiře smyslné by-
tosti. Pojem minulého, pojem mravního zákona, nadsmyslného nemůže žádné
zvíře vytvořiti.  r  

. í Stálý vývoj v oboru kultury, náboženství a morálky jest nedokázané
tvrzení, jak vyjadřují se sami vynikající zástupci vývojové theorie. Spencer
praví: ,,Určiti, co skutečně primitivní jest, bylo by lehko, kdybychom jen
měli zprávy o skutečně primitivních lidech. Máme však dobrý důvod tušiti,

ž.iiící ,1jid,é..... nejnižšího. způsobıı-..nep.ře,dstaYnjí.. .člQvěka.,... jak. původně.
Pravděpodobně měla většina jich, když ne všichni, předky na vyšším stupni
vývoje a v tom, co věří a tuší, může býti mnohý zbytek, co vyvinulo se
na onom vyšším stupni. Když jest neudržitelna theorie neustálého zániku,
jeví se rovněž neudržitelnoutheorie vývoje stálého ve své neobmezené formě.
Najedné straně jest náhled, že zapříčiněno bylo barbarství poklesnutím od
civilisace, se skutečností nesouhlasící a neudržitelný; na druhé straně schází
dostatečných důvodů, že nejhlubší barbarství bylo vždy tak barbarské, a že
poklesnutí bylo právě tak četné jako pokrok.“ P

K těmto sociologickým myšlenkám činí M. Müller poznámku: „Tato
slova chovají .užitečnou výstrahu pro takové ethnology, kteří se domnivají,
když několik roků mezi Papuany a podv. strávili,V,že mohou podrobně na-
značiti, jak to vyhlíželo u nejstarších Bekův a Bímanův. I kdyby se do-
kázalo, že nalezá se ve všech ostatních elementech civilisace nepřerušitelný
pokrok, nemohl by přece nikdo: tvrditi, že platí to také o náboženství. Ze
jest vystaveno náboženství úpadku, učí nás opět a opět světové dějiny; ba
právem můžeme dějiny většiny náboženství .jmenovati dějinami zdlouhavého
jejich úpadku od jejich původní čistoty.“ i

Fingovaný vývoj naturalistického náboženství konečně sám si odpo-
ruje, . ježto nikdy 1. nebylo a není národa bez náboženství, 2.“ když ani
fetišismus, ani 3. demonismus, ani 4. polytheismus, nýbrž 5. monotheismus
jest původní forma náboženství. . í a .
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sl. Nebylo za není národa bez náboženství.
“ ' »V lidské přirozenosti samé leží základ

v » všech náboženst.ví.‹< (M. M iille r.)
Í s Posuzuje otázku, že nikdy nebylo a není národa bez náboženství, praví

Tiele: ,,Tvrzeni, že jsou kmeny a národové, kteří nemajížádného nábo-
ženství, ispočívá buď na nedostatečném pozorování nebo na pochybných
ideích. Zádný kmen a žádný národ není dosud nalezen bez víry ve vyšší
bytost, acestující, kteří toto tvrdí, poznalipozději skutečností svůj omyl.“
K tomu přičiňuje M. Müller: „Clovek se divil dříve, že černoši mohli by
míti vůbec něco-podobného jako mravnost a náboženství. My naučili jsme
se jinak souditi, dik hlavně missionářům, kteříztrávili svůj celý .život mezi
divochy, jejichřeči se naučili, jejich důvěry získali, a kteří, i když své
předsudky mají, přece dovolují v celku postihnouti plnou spravedlnost dobrým
elementům v charakteru idivochově. Můžeme -dnes jistě tvrditi, že přes
všechna pátrání -nebyla nikde nalezena lidská bytost, jež by neměla, co by
jí platilo za náboženství.“

I když vědomí Boha dějepisně zpět sledujeme, vystupuje tato všeobecnost.
Týž M“. Müller dí: „Náboženství jest, byt ne tak staré jako svět, přece nej-
méně tak staré jako pokolení lidské, jako lidstvo, jež známe. Jakmile jen
něco Z myšlenek sa citů člověka víme, nalézáme jej v držení náboženství. ..
dříve nežli arijské řeči zcela se rozlučují . . . a kdo může říci, jak mnoho
tisíc let před prvním hymnem Vedy a- prvními _řádky Homerovými toto
ethnické schisma se stalo -- byl “ výraz pro světlo, a právě z kořenıı
DIV, osvěcovati, máme adjektivumdeva, jež původně ,osvěcujícíí značí . . .“
Slovo totopřichází v latině jako deus, i ve Vedě jest častěji označeno jako
světlo, proto nemůžeme pochybovati, že dříve před tím, nežli předkové Indů
a Italů svá společná sídla opustili, slovo deva své nové zbarvení obdrželo.“
(Ursprung und Entwicklung d. Religion.) Totéž: jeví se z téhož kořene nej-
vyššího božství v bedském Dyaus-pitar-_: otec nebes, v řeckém. Zeùg itøćtíjçx
v latinském Jupiter, v Eddě Tyr, v staroněmeckém Zio. „Víme nyní, že
jméno-. .Dyaust lo.-dřı'.ve,. ne„ž.lí s.l0.v„0,sanskrítsın.- l0yl0 ÍYyS.10Yf311.Q.;,.?ž,. 11QŽlÍ.l..°““°
slovo řeckyvŘecku napsáno bylo.“ (Str. 261.)  y i P

s Ovšem jest od mnohých zneuznávána časová a místní všeobecnost ná-
boženského vědomí. Příčiny tohoto popírání jsou různé: -

č 1. Mnozí drží se mínění takového cestovatele, jenž sotva několik dní
při některém“ národě se zdržel, řeči jeho vůbec se nenaučil nebo jen špatně;
a jak přece jest těžko získati znalost náboženství i nejcivilisovanějších ná-
rodů z jejich svatých knih? M. Müller pgdotýká: „Jest velmi těžko dáti
podrobný a -vědecký soud o náboženství Zìdův, Indův a Peršanův; avšak
daleko větší jsou obtíže, chceme-li správně porozuměti a řádně :vysvětliti
článek víry a kultu oněch kmenů bez literatury. Každý, kdo vážně se
Qbíral dějinami náboženství, ví, jak těžko jest nahlédnouti do srdce Rekům,
Rímanům, Indům a Peršanům, a získati pravý pojem o jejich názoru ve
velikých problémech životních. A přece máme tu před sebou celou literaturu
náboženskou; a profanníl . . Jest celá literatura o theologìi Homerově,
avšak málo souhlasu mezi největšími učenci. Ještě více rozporů jest v onom
případě, když jedná se o náboženské názory Indův a Peršanův. Máme jejich
posvátné knihy, máme k tomu jejich vlastní uznané komentáře. Avšak kdo
neví, že rozhodnutí, zda staří pěvci .Big-Vedy věřili v nesmrtelnost duše,
často jest závislo od výkladu jediného slova; otázka, zda skladatelé Avesty
přijímají původní dualismus,“ rovnost mezi principem Dobra a Zlajčasto jen
gramatickou cestou dá se dokázati . . .“ (Str. 89.) › . -
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K tomu pojí se ta okolnost, že cestovatelé již s předsudky počínají
svá bádání mezi divochy. Kdežto přívrženci Rousseaovi vidí v divoších
nevinné děti, hledají je přátelé otroků-v a darwinisté pokud možno nejblíže
opicím a jsou vždy nakloněni,upírati jim náboženství a mravnost. U těchto
necivilisovaných národů nenajdeme konečně žádných zpráv psaných, nutno
tázati p se jednotlivců, kteří mluví s cizincem neradi O svém náboženství,
pokládajíce to za profanaci. . ˇ  v . _

2. Zvrácená býva_jí též často kriteria, jichž užívá sek posouzení bez-
náboženskosti. Nienalezueme-li mezi jiným jména boha, nemůžeme hned
z nedostatku slova souditi na nedostatek pojmu, kdežto. jisto jest, že z exi-
stence slova můžeme souditi na existenci pojmu. Nenacházíme často u di-
vochů žádného slova pro pojem lásky, ač i při těch nejsurovějších vyskytá
se útlý pocit lásky.  _  _ _ s

Z nedostatku vnějších ritualních ceremonií a z nedostatku chrámů,
soch aoltářů soudí též mnozí na beznáboženskost toho neb onoho kmene.
Sami Benediktini měli Negry australské za beznáboženské, když po tři: leta
žádného uctívání boha neobjevili. Avšak zdravý rozum jinak soudí a po-
dobní badatelé zapomínají, že klesá náboženství mnohých kmenů .hluboko
pod niveau toho, co můžeme my označiti boží úctou, že nízké toto nábo-
ženské cítění zůstává při pověrčivosti, spokojujíc se s úkony s  mrtvými,
tajíc se v dětinské _ bázni před nepřátelskými .mocnostmi, duchy nočními a
duchy zemřelých, avšak i toto vědomi vyšší bytosti, smysly vychválené,
která působí na lidský život, nese přece na sobě stopy náboženského smýšlení.

 Lubock praví: „Platí-li více nebo méně živá víra vvkouzelnictví za
náboženství, tu těžko bylo bypopírati, že všichni národové mají náboženství.
Pojímáme-li však náboženství ve smyslu vyšším, tu jest onen názor nejen
daleko pravdy vzdálen, nýbrž i protiva případu. V této »příčině nalezáme
mnohé, ba všechny divoké národy ve stavu beznáboženskosti.“ (Urgesch.
Zeit,II. 273.) Jinde píše: „Platí-li již pocit strachu a vědomí, že obývají
mimo nás vesmír snad jiné mocné bytosti, za náboženství, tu musili bychom
ovšem. -zpřipnstiti,vv.že.~.jest--náboženství -společným- -rnajetkern-~ -lid-stv~a.~ -Bojívliflsses
dítě vstoupiti do tmavé prostory, tu neoznačí přece nikdo tuto bázeň jako
zjev náboženský. Kromě toho nemohlo by se náboženství s tak nízkým
oceněním považovati za výhradný majetek lidstva; pocit, jejž jeví pes nebo
kůň ku svému pánovi, ukazují podobné stopy, a vskutku štěkot psa na
měsíc má nápadnou podobnost s oněmi ceremoniemi, jež nalézají cestovatelé
při divokých národecii.“ (Zivilisation, str. 174.)

Bereme-li náboženství v tomto volnějším významu, pak ovšem nebylo
by národa beznáboženství. Avšak tunutno podotknouti: Strach jako takový
nemůže býti a není žádným pocitem náboženským; avšak bázeň před nad-
lidskou bytostí, zlými duchy, kteří lidstvu škoditi mohou, jejichž zlý vliv
odstraněn býti může modlitbou, zapřísaháním nebo jinými ceremoniemi, jistě
jest* zjevem, na který pohlížeti se musíjako na náboženství. Dítěte, jež do
temné prostory obává se vstoupiti, nutno se tázati, co mu strach vlévá; zda
tajemnost temnoty se svými možnými nebezpečenstvími, jichž člověk uchrániti
se nemůže, ježto jich nevidí a nikoho tu není, jenž by nám mohl způsobem
možným pomoci, nemá ovšem strach tento nejmenší známky, ani nejslabšího
nádechu náboženství. Bojí-li se dítě před smrtí, duchy, strašidly, leží bázeň
tato v náboženství, byt i v tak nízkém, pověrečném důvodu. l

Při zvířeti nedá se předpokládati podobný rozdíl, ježto mu chybí
pojem příčinnosti; může pouze důvod a příčina bázně konkrétně v obávaném
objektu před ním státi; nějakou příčinu nad smysly jdoucí, nějakou vyšší
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moc, nějakého ducha nemůže si mysliti, pročež jest náboženství úplně ne-
schopno. Ze náboženství má za předmět něco nadsmyslného, není se žádné
strany popíráno, ač o podstatě mohou býti různá mínění. Zvířejk nadsmy-
slnému povznésti se nemůže, ergo . . .

I kouzelnictví nutno tu počítati v obor náboženského cítění. .Kouzel-
nictví má nejen představu O nepřátelských neprozírných mocnostech, nýbrž
také O příznivých, jež mocně_jší jsou. Ovšemímnohé bytosti, jež jsou uctívány
od nejtupějšich národů, mohou málo náboženského na sobě nésti, mohou
býtia jsou spíše popíráním božství, nežli uznáním jeho; pro ony divochy
jsou právě tyto bytosti jejich božstva. Jsou tyto bytosti spíše negací božstva,
která záleží v každém špatném pojmu Boha; dualismus, polytheismus odpo-
rují přímo idei Boha; uctívání jednoho dobrého a jednoho zléhotboha ničí
právě tak ideu Boha jako uctívání zlých duchů. Nechceme-li tedy poly-
theismus a dualismus jmenovati beznáboženským, musíme dovoliti, aby platil
za náboženství fetišismus i šamanismus. r r

z Lubock uvádí celé množství kmenů bez náboženství; Australany,
Hottentoty, Eskymáky, Laponce, obyvatele Gronska, Kalifornie, Indie, Bra-
silie, Paraquaye, Polynesie atd. y Opak tvrdí nejučenější ethnologové Waitz,
Peschel, Quatufages, Bastiau, Tylor, Tiele a Roskoíí' (Das Religionsvvesen
der rohesten Völker, S. 36, 100) uvádí jednotlivé badatelé, kteří při prvním
pátrání žádného náboženství neobjevili, avšak později důkladněji divochy
se zabývajíce prvky náboženství u nich odkryli. Cim hlouběji původní stav
člověčenstva“ jest položen, tím obtížnější jest náboženský původ vysvětliti.
Dle bible ia starých dokumentů brilantně všude shledáváme kulturu a pěstění
náboženství. Sledujeme-li až do nejstarších časů formu řeči a náboženství
arijského, semitského a turanského, nalézáme společný kořen náboženství,
avšak žádného člověka bez náboženství a řeči, žádné poloviční zvíře. Nej-
starší náboženství tato, jsou také nejspiritualnější. Jisto jest, že nejstarší
náboženství stálo nejvýše a že pokrok a“ úpadek nebyly všeobecny. Talent,
génius, nadání všude stojí na počátku. Nejkrásnější příklad jest skutečnost
křesťanství; Toto“ ípóstaviilíø se proti: zlšážíèiıênhú""ži_dóvství" póhanistvíi,itizvěsroě
valo nové učení a stavělo nové zákony. Tím dalo celému lidstvu nový
základ a jest marna snaha, aby nepřátelé vysvětlili tuto vše přemáhající
moc způsobem přirozeným. _  (p_ dj

Asrosís BRATEČ (flv. Kn)z v  
.  OSCULU/V\ FACIS.

. Strom vzrostl vábných poznání ci jablka, nám podává,
 jež voní pýchou rozkoše už R Závrcıti ci omdlení, .

cı nutí ruku nevinných cı Srdce láká R toužení
p po plodu Zcıpovězeném tu barvu plodu jáscıvá.

Však Zu, rozkoší Syčí had cı :závist tančí ve větvích,
V dál hledícv pole trnite d v kcımenite půdy Zem, -
V to příští lidí obydlí, až had je Zcıžene až Sem,
cı jásá, jásázmámená, že jisté vítězství má hřích.
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:íQ EfFlch, Dane, V krajině se kolkol ve tmy -rozhlédáml
To jab'ko zlého poznání jsem Zalıodil až Za hory í  j
a V tichu Tvého soumraku jdu V Tvého Srdce Světlý chrám.

,Zdev posvátné a tichoučké Sebou vítáš hovory,
Zde poznat dáv e svetle Sve lásky drahokam,
Zde polibek šoje, to ja“b'ko S stromu pokory! IQ. Q. WD.. "OU“ 9__<:
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O sporných otázkáchmez-i církví římskou a řecko-ruskou.
-4

Na povzbuzenou k důkladnému vyšetřování a zkoumání _ sporných otázek,
jež souhlasně řešiti dlužno, než Východ se Západem se sjednotí, umínili jsme si
rozebrati ukázkou některé, nikoli tak, abychom sami je rozhodovali, nýbrž,
abychom poukazujíce ik nesnázím méně patrným a známým, dali I podnět k_ bed-
livému 'bádání a žádoucímu zevrubnému vysvětlení záhady. 6 __ j

Z otázek, které se týkají shody mezi církví východní a_ západní není nej-
snadnější aniž nejvíce vyšetřovaná, co dlužno souditi o tom, že pomazáním
v řecko-ruské církvi (aj 'i v _ jiných východních) 1) i Z fl rav ý m Ĺse přisluhuje,
platná-lisvátostpomazánízdravýim. L  
 __ __ _ -  -  .  

Tro_jím způsobem ji řeší. Prvním obyčej východní církve naprosto se za-
vrhuje jako poblouzení. Ta domněnka neopírá se jiný důvod, než že u nás
toho obyčeje není. Avšak nelze popírati, že se práve stran této Svátosti u nás
leccozměnilo (na př. že jen jednou v též nemoci a ne několikrát [sedmkrát] za
sebou se podává, po viatiku, ne před ním atd.) Proto neodsoudíme východní
církve, dokud se nedokáže, že celý onen obyčej je Zneužíváuím Svátosti pomazání.

Druhým způsobem (jehož zastávají Goar, Drouin a j.; i Tilaret, Pravosl.
dogm. bogosl. II., 322) neuznává se pomazání zdravých pravou Svátosti, ale vy-
konávané dosud v zelený čtvrtek a bílou sobotu má se za pouhý obřad, který
prý kdys i v západní církvi se konával§ Důvody pro to jsou tyto: Sami Řekové
učí, že svátost pomazání není dovoleno podávati zdravým (na př. Gregorias
Protosynkellos v ˇEpitome dogm. eccles.; Nomokanon 163. a Grammata: u Mal-
ceva, “Sacramente - sv. tainstva°. Berlin 18.98. S. 451. 549). Jiný důvod je,
že svátost pomazání tu nemůže míti svých účinků: ani zdraví -- ani zproštění
hříchů - jet' zapovězeno ji podávati před zpovědí a před kanonickým pokáním.
To jsou důvody Drouinovy (De ˇre sacrementaria 1. 7. Ven. 1737 p. 216.) Na
námitku, že latinští theologové Rekům ten obřad vytýkali, odpovídá tam: „Quis
nescit nostrorum saepe“ adversus Graecos et Orientales iniquaesse et acerbitatis
plena iudicia?<< _ _ z

‹O

_ I) U Koptů a Jakobitů: Christianskoe čtenie 1880 str. 118; Petrov, Vost. Christian.
občenstva. Spt. 1869 str. 34. “ ` í ˇ
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Třetí domněnka opírá se zvláště O starší výpovědi řeckých theologův a.
vykládá záhadný obřad jako pravou svátost pomazání. Tak soudí Juenin, De
sacr. dissert. 7. q. 7., c. 3.- (Ven. 1778); Sainte beuve, Deextr. unct. disp. VII.,
a. 1. (Migne, Cursus compl. theol. t. XXIV c. 116-119). Uznávají tedy platnost
pomazáníijzdravých jako Svátosti. Jejich první důvod již naznačený jest, že nelze
0 východní církvi až příliš konservativní beze všeho se domnívati, že by v tak
důležité věci byla pobloudila; než obřad pomazání zdravých jmín tam Svátosti
pomazání; O tom, svědčí mnich Job (Contempl. VII. Ecclesiae mysterior), Simeon
Thessalon. (De 7 sacr.: „infundi poenitentibus“), kanon Arsenijův Z IX. Století;
Dimitrij, metropolit rostovsky i (1651--1709: Sočìnenia Moskva. 1842, č. I.,
str. 112); Arcudius (De extr. unct. c. ult.); Leo Allatius. De Eccl. occidentalis et
Orient. perpetuaconsensione c. 16, n. 3; ba sám Goar na některých místech.1)
-- Druhý důvodje, že obyčej ten je prastarý. Dokud bylo kanonìcké pokání
zvykem, býval kajicník posléze pomazán ,,oleo infirmorum“. Tak doslova čteme
ve starém arabském převodě kanonů nicejských. Proto také slova reconciliatio,
unctio infirmorum, manuum impositio2) často se zaměňovala. Tak sv. Ambrož,
De poen. l. 1, c. 9 píše: ,,.Cur ergo manus imponitis [Novatianilj et benedictionis
opus creditis, si quis forte revaluerit aegrotus?“l (Viz k tomu poznámku bene-
ditinů vydavatelů a sr. S Origenem, Hom. 2, in Levit., kde mluví O p ok án í,
jak cituje Jak. 5, 14: „vocet presbyteros ecclesiae et imponanít ei. manus““).
Podobně čte se v životě sv. Theodorika (Vita. s. Theodoricii abbatis Rhemensis),
že kohosi sv. olejem ,,ín morem reconciliantis“ pomazal. Proto také u nás podnes
oleum íinfirmorum na zelený čtvrtek se světí ; světívalt' se olej, když ho bylo
třeba. (Ef. M. Archangelskij 1. c. str. 129). - Třetí důvod je, že nelze popírati
platnosti 'pomazání zdravých: sice by platnost závisela. buď na domněnce lékařově
(denominatio externa), bud' na pocitu pomazaného (snad hypochondra), bud' na
skutečně nebezpečné nebo těžké nemoci (což nelze vždy rozeznati). Z toho nelze
si nic vybrati. A pak morbus gravis a levis liší se od sebe jen p o měrn ě a.
několik nemůcek mákaždý „zdravý“ člověk; a. že u starců plátno je pomazání,
je známo; než „vrači těl od starosti ne lečat, no ot bolěznej lečat.“ (M. Archan-

' Námitky lze uklidniti ustanovením Innocence I. (Ep ad Decentium). Poslední
pomazání je na to, aby shladilo zbytky hříchů, zvláště časné tresty a všední
hříchy; sv. otcově ip sněm jtrid. mluví: dovršení a dokonání křesťanského pokání,
jako sv. biřmování je consumatio et perfectio baptismi. Za prvních dob dlouhým
pokáním odpykávaly se hříchy po křtu spáchané, a aby se vrátila nevinnost na
křtu udělená, na konec podávalo se i sv.“ pomazání. Nyní pokání ono pzřestalp,
ipodává se nám sv. pomazání jen jako kdysi kajicníkům v nebezpečí' Smrti. Ze
nevyskytuje se mnoho ,svědectví 0 tom zvyku v západní církvi za dob dřívějších,
tomu netřeba se diviti; však i O pomazání před smrtí aspoň slovy unctio málo
kdy se zmiňují.-”") Že sv Jakub (5, 14) mluví jen o nemocných, nic nevadí; ne-
mluvit* ,,eX professo“ oísv. pomazání ; a. pak dovoleno bylo pomazání zdravých
snad jen několik století, dokud možno bylo. ono veliké pokání nahrazující
druhý křest. j  .  

1) Z novějších zvláště Mich. Archangelskij, O tajně sv. eleă Spt. 1895 str. 94z.iCf.
»Pravosl. Sobesědnik 1887 květen 83. 86. .

A 2) Viz na př. Cypr., Ep. (ad cler. r.) 9 n. 1 - 3; 11. n. 2; Syn. Car-thag. IV. (?), cn. 80.
Constitut. apost. l. 2, c. 18.)

3 Cf. Bonifacii Statuta c. 31: »reconcilietur per manus impositionem et infundatur
ori eius Eucharistia‹<; Conc Arelat. cn. 28: »placuit Sine reconciliatoria manus impositione eis
communicari; Siricius, Ep. ad Himerium _n~. 5; Greg. nyss., Ep. canon. ad Let. (>›postquam
sacra-menti perticeps factus fuerit‹<); Životy svatých, na př. Severina atd. e _
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ristickédohady, ale pilné studium církevních dějin, zvláště Marten'ee'(De antiquis
eccl. ritibjus), Bollandistů a církevních otců. Doporučujeme“ je na usnadněnou
sjednocení obou církví.1) _  H _ Í = e Ť _

Volíme dále nesouhlasnou S námi nauku církve řecko-římské; _o ú_.čin u
'ˇ . .› . . › ` `.

sla vných slibů se ,zřetelem na .manželství dovršené (consumję
matum) a nedovršené,(ratu_m non consummatum). Vstoupí-li manžel, dokud man-
želství nebylo, skutkem manželským dovršeno, do řádu, a zaváže-li se slavnými
sliby, manželství je zrušeno, manželce dovoleno vdátise za jiného. Však bylo-li
již dovršeno, neru,šı'›.Se leč úmr-tím muže nebo ženy. Sněm tridentský slavně_pro,-.
hlásil jen: Si quis dixerit matrimonium ratum non consuvmmatum per solemnem
religionis professionem alterius coniugum non dirimi, anathema sit. (Sess. XXIV, cn.6).

Rozdílu dotčeného Rekové neuznávají; popírají,-_ že by manželství dovršené
nerušilo se slavnými sliby. (G. Perrone, Prael. theol., De matr. na. Lze,-li
nauku jejich srovnati S naukou kat`oli_ckou_ aneb její nesprávnosti přesvědčivě
dokázati? Ukážeme nesnáze obojí cesty, ale jak by. se snad ukliditi. moh_Ly,_ na-_~
značímejen, kde větší toho potřeba se jeví. › j . -_ _ p p _ Z

Ze opravdu není- snadno pramene. různého_ta.ko_vého dosahu mezi manželstvím.
dovršeným a nedovršeným se dopátrati,_'o tom _svědčí rozličná řešení _thŠ0;lQgův.

j Ovšem jisto jest, že u panny, která se vdala, po skutku manželskémjtvěci.
se změní. Než tak není ani u muže ani zu vdovy; .a oné okolnosti .vyhověl by
naprosto požadavek svolení (církví vyšetřeného) ke-_ vstupu do řádu po skutku
manželském; dokud totiž manželství. není .dovršeno, dovoluje se jedné straně
i kdyby druhá se 'tomu vzpírala, stav dokonalosti zvoliti. Týmž .požad_,avk_e1__In
uklidíme i rozdíl, který jev tom, že církev .dává první dva měsíce, právo __o,d-
pírati povinnost manželskou; pozdějiiby tedy nemohl chot vstou.piti_ do řádu ,bez
svolení,2) ale zajistés ním. - ' ,j ‹ . ; _“

Tyto důvody tedy jeví se nédostatečnými. Jiné pakizdají. se nesprávnými-.D
Licha je (domněnka kterýchsi právníků) církevních (cf. Ohr. Pesch, Prael. dogm?
t.- VII __n. ___7__31_-_7_3_5_)_, -že ___manž.el.st_ví_ ___způso.b.uj.e se teprve . .per ...copnlam . m.ari.tal.i
affectu habitam. Není též pravda, že y. Písmě sv. jvyslovena.-nezrušitelnost toliko
dovršeného manželství; že teprve skutkem manželským tělo Inanželovo Stává se
Inanželčiným. Nelze ani tomu přisvědčiti, že by skutek manželský byl částí ine-
zbytnou v ideálu manželství, jakoby ma'nželstvíi_Panny Marie se sv. Josefem
bylo kusé, bez hlavy.3) Popírati dlužno, že by sv. Pavel jen manželství Skutkem
manželským dovršené nazýval tajemstvím (pootfipıov,_sacramentum)_ a obrazem
sjednocení .Kristova s církví4) nebo že by se tato jednotayaspoň jd o k o n ale ji

~ .ij lílimo uvedené již knihy jednají O Svátosti' pomazání vykladatelé Petra Lomb.. Sént.
1.-I 4, dist. 24.; Alex. alensis S. p._ 4, q“. 5. memb. -7.`; Guil. Altissiodorensis S. 1. 4de extr. u.;
Thomas Aq. O. .g_ent. 1. _4, c. 73; Pighius, Controvers. ˇ1_0;__.Ruardus, In _a~rt.l,12. LovanienSem.;
Ayala, De traditionib. 'p. 3; Mabillon, Praefat; ad Acta sanctor. ord. s. Benedicti; Thiers,
Traitê des superstitions l. 8, c. 6; Pelliccia, De christ. eccl. politia t. II. 1. 6; Biiítorini, Die
vorzüglichen Denkvviirdigkeiten VI, 3.; Suarez a j. In. p. III. tv. 4; v= úplných »dogmatikách
svých: 'I`ournely, Maur. Berti, Gotti, Oswald, Heinrich-Gutberlet, Antonij, Makarij .'IV..›, Filarfet
(II.\, Silvestr (V.) atd.; o svatosteoh: Dicastillo, Contarenus, C. Hurtadus, Herminier, Petrus _a
S., Joseph, De Augustinis, Evsevij aj; monografie o sv. pomazání: Ben de Gaetanis, De
suprema unctione (Luc. 1747); Glaser, Die Krankenölung (' 83ı);iI-Ieimbucher, Die h`. Ölung;
Rossignolus, De sacr. poen. et extr. unct.; Schmitz, De eftectib. 'Sacram'. extr. unct. Ze: spisů
o dřívějších obřadech uvedeme tu jen' Odincova, Bíogosluženie v -Rossii =a ”A. v DrnitrievÍskéh‹›,
Bogosluženìe strastnoj i paschalnoj Sedmic v sv. Jerusalimě po ustavu IX- X. vv. - ' i 1

-2) leč cizoložil›li druhý: Gregor M.,‹_Ep. ad Hadrianum (1-.ˇ 11.“ 50.' cal. 9, 41.). í
3) Of. Strannik 1i9U4z str. 285 -304.=(S. Troiekij.) z _“ ˇ v 'v v ~ 'ˇ ' Í
4) jak se domníval Bellarmin, ,De monachis l. 2, 'c. 38 drže se íauktority De er. Greg.

1. 1, tit. 21, c. 5. Of. proti tomu na př. Reiffenstu-el, Ius canon.-_ t. IV. 4, tit. ~19..n- 7.

'Kterou zftěchto domněnek si flvybereme? O tom tuším nerozhodnou iaprio-

1.

Ř

L
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vypodobovašla v . manželství, dovršenérmľ) Neboť celzičké tajemství manželství *‹(matr.
ina facto “esse)f záleží? v. tom duchovním ćspoj.ení,,kterým manželé“ jsou povinni a
pro které jim se dostalo sňatkemì (matr. in-ıfieri.) milosti; avšak niflkterak-Ý apoštol

Ýnedí, že ze Iskutku manželského vyobrazujícího svazek Krista Pána S církví ftato
povinnostplyne; to znamení“ zajisté, pokudrněco znamená., znamená to i u pohanů.-2)

»ž #Aè kđfe by- se také vzalo zvláštní znamení skutku manželského, :že fby teprve
tím manželství“ stalo se ìíplně.fÝnezrušitelnýmží? Ý ÝNelze~*Ýih,o zhledatii vvspojení těch
kterých Í (proč neì jinflých ?) údů,“_ jež může“ býti ni bez ~dovI#šęní_ manželS~=tví,= když
se (zľdostatečného důvodu) skutek- přeruší (Ballerini-Palmieri, Opus mor. tr.~X.v
8., 8. n-.Iz `“4z09.)3)`;1f“ aniž vlcommixtiotžseminum“ (s.iAlph›. 11. í~,1036e), která semůžę
(is náhodou) beze skutku manželskéhfoz stati; aniž ífv. tom, že seíidoplňu,jí_~;vespolek
v jednoho" celého łpůsobitele, jednoho Z-plodˇitele nového “živ_ota›; .neboť ve skutku,
actu se«nedo*pili'Iují,ì když se .nicvŤnezpl“odí~a iflntentionejetìpotentiaì doplňuzjí, sfeż již
před Étím 5; aniž .?`*v tom“,„ že si znavzajems připravují Ýsvrchovanou' Iřozkoši; nebot*
nejen“$zá;visí= stupeňe rožkoše téžnavvůli“ małnželů, af kdyby .Vs to[Ýn<bylo=,zna_me_ní_,,
byli, “b*y“pov.in'ni “d.bá.ti ve tom“ dokonalosti *(Mart.~= 11, r104Lż);“ ale Zda se, -že téhož
stupně“ 1-ze. dosici či, nedokonanýım  skutkęm, (F. Gen“ 19., *9;-Ý Mart. ÝÝ, 10, *›81sz`etc_,)“.
A nic' jiného Íuži nelze uvésti, co byˇskutkem manželským stavu; manžeclskvému
přibylo. = -4- 'Než i kdyby znamenal hy postati cké sj edfln~o‹Ý3=eĹnż í,‹B6Př0ÝSVĚđČÍlÍ
by -nás (vL.1`ˇ“Billio`t, De Eccl. sa*cram.<»I“I“. Romaes1895 p. 379-5-380“ a j.i), že toto
sjedinoceníl je ~nerozlu`čitelnější než* sjed“_nocení=íi Páně scírkví; J měnílat, se i,-iv Kristu
hmotav, jako ev-Ý církvi jednotliví`»r,údo^vé 1 :mohou pozbyti Ĺmiljostiy posvěcujícíy (nikdy
znamení. 'na skřtuvtištěného), nzikoliz cížrìkevflicelá.. “ _ . i _ ` Ť q

z i Zda se tedy, žeirdovršenéfl manželství irušítseż platnými sliby slavnými a
příčina proč se ruší, byla by, že slavnésliby rovnají se smrti s. Thomas,
Suppl. qu. 61, ~a. “3:)4`)e i e n . „ Ý Ý m a Ý  í ,

l 1) jak soudí Palmieri, De matri-m. christ.. .Romae 1880. p. 2O2;ÝÝ í z 7 ˇ
. . 2) Dle CE. 5, 22+-_32_manže1stv-í je znamením ._S..j0dnocení_ Kristova S církví od Boha: ustafl

noveno, “a .protože Se- jím má totocvyjad-_řovati_, muž je povinen láskou ženě pa žena mužiibáăžní
(a .to,_`z_vláštn_í: ne tim, protože jsou 1idê,,_že_ j's_ou_ přátelé, že jsou kře'stanê,` ale protože mají 'pøi
dobuiˇspojení “?Kˇı`_iStova“s“ cí~rkv~í“)“.~Í-Kdoe~emá“~povinriest,f-fmá-»v i-Í flprˇázvo- »ji .kvonati na tak .Ýizdefl Ýøněm
povínnostem ˇÍodpovídá právo' ke zvláštním› milostem. aktuálním. A proto smlouva *`‹mvanžø1S±ví
způsobující je znamení, jež, vymáhá na; Bohu- milosti. manželům potřebných, jesvátost. Jinými
slovy: Dle slov sv., Pavla ÝÝ_ÝmáÝv, církvi manželství .býti obrazem poměru Kristova k pcírkvì; ale
není ._pravda,_ že ıby. ka,ždé_'manže1ství_ (vfcírkvì) bylo skutečn ě takovým obrazem, ,_a'_p`r 0 to
sňatek vymáhal jako Svátost milosti; Sice by Íse křest-„xnským manželům neukládala zvláštní po-
vin-nost. Cf. August., De bono coniugv.“ c. 24;. 'De nupt. et concup. 1. 1,' c.“Ý_1U.. Ý- Uvederne
tu ještě,“ co o tom Gutberlet soudí __ (Heinrich Gutb., Dogma Bd ĹX, S. 356): i >>Gan_Z unhaltbaıť
ist: die_Behauptung [Thom. Suppl. q. 61, a. 2, ad 1111], das matrimonium jratum gehę auf đìę
Verbindung,Christi'_mit der einzelnen Seele, das Qoosummatum auf .dessen MenSchWe__ıfdnn`g, WVię
lässtsich bełweisen, dass mit dem Vollzug der "Ehe ein neues fleischlichtes. Band Ígękiiüpft
werde?~ Das Eheband ist We-sentlich geistig: durch die consummatio wird allerdings in der
prolesein neues Band hergestellt Aber, wenn nun keine Kinder jervvartet, werden", kann, denn
eine Trennung stattfinden'?‹< ' . j Ý _›; __ _ “

Í 3).Co .značí »duo in carne una<‹,, O tom viz V (Pseudo-Clemens rom.), Constit. apoˇstol.
1. 7, 0.' 3 a F'ı`.___Tur'rianus in h p “ ” j“ ` Ý i ˇ ' _, l v ˇ

4z -Co by bylo, kdyby- zemřelý, vstal z mrtvých, viz Paller'ini.tP. el., c. n 67.1, Jiná
Otázka,jest,_zd_a i odchod do vzdalenêj krajiny rovná se Smrti. Poslyšme, co O tom soudí Con-
cìlium Vermeriense (rx 75-2) cn._.9: >›.Si` quis necessitate inevitabiliv cogente in alium ducatmn
Seuz provinciiam fı_ıgferit_ aut seniorem, suum, cui fidem menti-ri. non Ýpoteratsecutus tueı_fit,_jet
uxor eius, cum valet et potcst, amore“ parentum .aut rerum suarum eum sequi noluerit, ipsa
omn-i tempore, quamdiu -vir- eius.,--quem secuta non fuit, vivit, Semper innupta ˇpermanebit Nam
ille vir eius,“ qui necessitate cogente in alium locum iugit, si se abstinerei non z1p_ot_Ýest,-Ýaliam
uxorem cumvpioenitentia (ta se ukládala, i když se někdo. po smrti manže1kyvZnov,_u_ž;enil~l potest
8,ccipere.‹‹ Podobně Theodor Canterburský, svědek zvyků církve anglické, píše. Capit. c. .1“l3:
›Laicus, a quorecessit mulieı`››cum žconsensu episcopi post septem annosaliam. accipiat; si in
captivitatem per vim ducta est, post annum ›alìam accipere potest <<“ Něco podobného usta*

»MÍuseum. ‹ ` ` 3
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Ale lze-li to srovnati se zobecnělou naukou, že jen nedovršenévmanželství
se jimi ruší? Dlužno uznati to možným, 'stačí-li na vyloženou toho rozdílu mezi
manželstvím dovršeným za nedovršenými -- ustanovení c í r k e v n í, izakazující
sňatek jinak dovolený. Jisto je, že není de iure divino, čeho církev na »chotí
svolivší k tomu, aby manžel sliby slavnými se zavázal, žádá, aby totiž také
vstoupila " do řádu aneb aspoň slíbila čistotu a tak nemohla ani po smrti man-
želově se znovu vdáti. Cf. Sanchez, De matrim l. 7, d. 40. ÝÝ 1 Ý

Proti domněnce, že by opravdu rozdíl ten byl jen církví ustanoven, nemá.
D. Palmieri (l. c. p. 201) jiného důvodu, než ten, že prý církev neuzìnává, že
by kdy právo měla zrušìti pro sliby manželství dovršené, a ljdokláđëáfse Decret.
Greg. _l. c. 3. tit. 32 c. 2. et 7. Však v těchto rozhodnutích zapovídá. se sice
rozluka dovršeného manželství, ale neupírá se církvi právo je dovolitiv. Nevadí
ani to, že se pro dovolenost roztržkyinedovršeného manželství uvádějí důvody,
z kterých - kdyby byly správny a platný“ .-- bylo by lze soudití o nedovole-
nosti roztržkydovršeného; dc. 2 totiž tím se dokazuje dovolenost, ~,,“quo`d nondum
fuerunt una caro“; c. 7;: „Sanequod Dominusin evangelio dicitzì non licet viro,
nisi obcausam fornicationis uyxoremsuam dimittere, intelligendum est secundum
interpretationem sacri eloquii de his, quorum matriıłnonium' carnali copulaříest
consummatum, Sine qua consummari non potest.“ Tyto, důvody izakliádají. sena
domněnkách zjevně lichých neb aspoň poohybných (F. ibid. c..i'14z: ,-,non incen-
sulte1“; A. Reiffenstuel“Ius.can`. t. IV, tit. 19. n. 7. 2 Palmieri, p.,_ 212 S.) a
církev jich nezastava. Neco jineho by bylo, kdyby bylozjisteno, ze cırkev tak
si vždy počínala, žeani za nejnaléhavějších okolností dovršeného manželství pro
sliby nerušila; Z tohobychom soudili, že si nepřisuzuje k tomu práva, Ale že
za týchž okolností církev patrně žádá více, než by nerozlučitelnost. vymáhala --
slibu čistoty druhého - tento způsob důkazu zde nicneprospěje. 2 jí jj

I 1 Větší nesnáze jeví se nám v listě sv. Reh_,ořeV.l. 9 ep. 39 ad Theootistam
(= l. 11, ep. Ale zdá se, že mluví pouze po potřebě souhlasu druhéhojako
v ,podobne přıčiněíep. 44 (_-= ep. ,-50). Není pochyby, že doklady svými, »kdyby
jimi dokazoval nezrušitelnosti, dokázal byl) ji i pro manželství,~nedovršené.2) ,Ze

Scrirtflm GS“ Mfllief Sui ‹20ľi›0riS P0fifl%tet@mÝÝÝÝn0n hÝ@bÝęÝtÝ Ý4)Í;ÝÝ
nikdo asi Z těchto slov sv. Pavla nebude dokazovati povinnosti, aby manželka
8líb_ila_ věčnou zdrželivost, když manžel (S jejím svolením) tak učinil. 2 j“ W'

Ý ,Ani učení kanonistů ja jiných theologů zde 4ner_ozhodne._ „Zmýlili se Ťp(dle
novějších), že zrušitelnost manželství nedovršeného byla jim sama sebou ,zř_ejmÝa;
proč) se nemohlifmýliti přisuzujíce nezrušitelnost nebonerozlučitelnost dovršeného
metaf0I'ickou smrtí raději právu Božskému než církevnímu? Však sám Innocenc III.
(Door. l. 23., tit. 32, 0. 141) zdá se býti jejich odpůrcem, nehodí I_nuÝ Sc jaksi
k jeho theorii praxe,.počínání předešlých papežův; zdaby as přisvědčil ,kanonistům
jeho theorii popírajícím či těm, kteří by mu vysvětlili, co ho, mátlo: slova ,illis
viventibus“?3) 2 j  Ý “ L M _ _

To snad pro náš účel stačí O různosti űčinu slibů na manželství nedo-
vršené a dovršené. B.ozřešeníÝzáhady vyčkejme od,odbÝorníka... 2 * _ (D. p.)

novilo se na sněmu Compiegnďskêm (Compendiense r. 757) cn. 16: »Sí v-ir leprosus mulierem
habeat sanam, si vult ei donare commeatum, ut accipiat virum, ipsa femina accipiat; similiter et vir «

1) jako že výklad“ Mikuláše I..- (ep 51 ap. Hard.) zřejmě. by potvrdil opačnou do-mněnku.
?) Sv. Řehoř neliší tam manželství dovršenflého od nedovršeného. Podobně častěji nero-

zeznáváse, na zpř. o slibu zdrželivosti Ýv starém kanoněz afrìckêm (Harduin, Conc. Dom. III,
c. 118 p. 1971); neb O roztržce manželství -u Hinkmara Remešskêho, De divortio Lothariì et
Tetbergae, interrog. 11, jenž tam jistě svědčí proti nezrušitelnosti na zákoně božím se zakládající.

' 3) NB Zmiňuje se tam o dřívější praxi jen stran nedovršených manželství, protože
V otázce jím vyšetřované nedostávalo se svolení (>›relicto inconsulto‹). ~ -«
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 . Nekoliko misli o ideji ciril-metodijskij. z  Ý

V katolickém ,,0bzorníku“” r.č." 4) rozvádí horlivý 2 pracovník o ideu
Fr. Grivec v šířku i hloubku; svoje myšlenky, které podal ve článku

v I. čísle minulého ročníku. Stanovisko své, jehož propagace jest žádoucí mezi
theology slovanskýmia intelligenty dobré vůle vůbec, shrnuje v tyto body:

,Naší`mjpravým'a nejbližším cílem je nábožensko-kulturní organisace kato-
lických Slovanův.. K tomu cíli se opíráme O studium východu, což je nejen
naší povinností, ale má i hlubokývpraktický význam pro nás. , Nechceme fanta-
stických pro přítomnost přeludů -- unie, ale jednáme střízlivě atoužíce po sbli-
žení, směřujíce k tomu, aby se rozptýlily mlhy předsudků 'plynoucí ze vzájemné
neznalosti. Mužové jako Ma.rtienov,Ť Gagarin, Šuvalov, ` Solovjev, kn. Volkouská a
vždy více se vynořující příznivější soud o katolictví ukazují,že'je potřebí ohlasu
a opory na západě.  r V y  2 i °  

Studium lkřeeťanského východu je nyní moderní. Všude existují revue, které
se obírají východem. Dalekosáhlěho pak jevýznamu oživení tohoto bohatého
studiafspecielně pro západní Slovany, kteří Ý už ^ geografickou polohou, kulturní

církevní historii, charakterem i jazykem jsou blízci východu va jsou tudíž na
prvém místě oprávněni a povinni buditi zájem o toto studium. Ze dochází práce
ve tomto směru uznání a syžmpatií, dokazuje příklad učeného Ĺ assumptionisty
A; Palfmierihoı 1 2' ` e 1 z e '

l Už S hlediska pouze vědeckého jestudium východu potřebno. Ve vědeckých
spisechftheologických se vypočítává i nekatolická literatura většíchľ evropských
národů. A jaký je důvod,“ že se přezírá literÝatura'pravoslavíÝ? .Vždyť tají se tu
množství vědeckého materialu, kterého se dá užití v boji za pravdu křesťanskou.
Mnohé oıbory (patristika, historie prvních stol., bibl. kritika) se pěstuje většinou
duchem tkatolickým. .Uvažme ii následující: V Rakousku žijí přes 3 miliony kato-
lických Slovanů -V-V iunitů Svými obřady a starými nábožensko-kulturními tradi-
cemi tíhno-11 k řecko slovaııskému východu, jednotou a historií posledních století
se-““p*ojí “s “katol“ “z“ápa“d'e'mi. Proto iˇjieviiitěižkê "postavení ìza“etakˇový“che “_pomfě1'ůˇ.“-7 Jefst
us nich mnoho nerozřešených otázek, ohromně iıezpracovajněh-o vědeckého materialu
atd. Při›tomÍvšem potřebují naší pomocia podpory. . Té však jimnedáme, ne-
poznáme-li sami důkladně východu. A bez tohoto naprosto; nutněho požadavku
je problematická organisace Slovanů a s nimi ivelikého počtu Sjednocených marna.

Než--4 positivnísp-ráce ve jménu „ideje cyrillo-methodějské“
a priori vylučuje veškeré malichernéi národní i politickésym-
patie ifan-tipatie, veškeré-diletant-ství ve vážných otázkách.  

t v V seminářích budou mít ti, kteří) jsou nadšení pro tyto otázky, v Ýidieji
C.-M.”söÝIsiđní a realní podklad své práce, Nebudou se učiti slovanským jazykům
zeszportu,“ aleiproto, aby v oboru, který je Ýnejlvíceipoultá, jj se důkladně vzdělali.
A nezaniknou, bohdá, talenty, které se zde rozvinuly. › Ý

Čím více pracovníků se vżyzbrojí k práci nazpoli tom, tím jasněji a kon-
kretněji vynikne její obsah. Případně probírá myšlenky sem spadající a podává
prakÝtiÝckéÝ pokyny dr. Ant. Podlaha v řeč-i= v-elehradské 3.. srpna t. r. 2 , ,

Ý Ku vší práci želáme pak vroucně požehnání Všemohoucího. 1 Ý

j A «j šxgflflgjE'Ý./í\
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L ăpráyuêı o scl-) a aląaclęmCo ctí.
boiljąoglouců Mčc5lzo5loı)aı9$lz‹_ŽjcI'> Del, posi). Uzjlzljradě.

' .Ý Dne“2. a 3. srpna 1904.  , e .Ý
(Oslava Stýc1:ı±ı.s.:Oz`e±:ı.ă.::ı 1=':i:a.::.›.t5.iš,kía. sS'\:Lši.1a..)i

 Pøđává BEDŘICH PÁ'ı`i:K, ±.í,č. jøđnnu-=ı,,,Rů'žę sixšfiıøxžyš Brně. i Y 2
_ _ › . 1

“ Nebude .snad ůchvatnějších stránek sv annálechinašeho listu nadony,
kterévzaznamenávají zpísmemv trvalým oslavu =.,,tichého genia“. lŠ`vr.! Sušila,‹
volajíce k nám: ,,Ecc'e sacerdosl“ Již datum jejich je významně:.ÝStalo se
v roce,posvěceném Immaculatě, Ýv. roce jubilea encykliky ,,Grandefflmunus“ř.

Na místech, kde vše tak živě .nám připomíná kyklopskou práci sv.
našich věrozvěstů, zhledáváme. každého .roku 44- ;zvláště-.o dnech sjezdovýchfl
-_ studánky čistého nadšení, chodíváme si- .propohádkový kličáksztajemsvtvími
působení člověka-"-křestana a specie1ně4“k“něze,vlastiobětníka,za analezajflíce tu
pro sebe' -- mladé. dosud a nezkušené-plavce na okeanu života moudrýchi
a obezřelýchszailodivodů, Ý,,připojujeme li vnivěz sv. Cyrilla a; Methoda. fplodnév
brázdy, zkypřeně společným úsilím“. Toťfl princip našeho pohybu) kuflpředuvl

ÝÝI letos nafltomto tržištiidejí, V provinění svém v očích odpůrců zřeli
jsme svou zzvelikost už těch, kdož po skrfytéspachtí se pravdě. Slavnostniıřeč-
nici dali nám nahlédnouti' do bohatých komnat vznešeného ÝSušilova~ ducha,
jeho flprostoty a hloubky, rázem sv jedno fsplyznulé, by..on,ˇ jenž ,,píseň,~›vědy
svit aflmizssal měl“ -- as to v době, kdy gigantský světem zuřilboj proti
všemu, coposud lidstvo » k nebi pouta.lo,~--n by Suši1“iżpodch,yt'il .naše kroky
a křídla nastavil, ikdyž Ýv letu orlím bychom umdlěvali, jako? orlice ,podnáši
mláďata na perutích svých,kdy .poprvé se dala nv .letevysoko v teplý »úsvit
sluneční, tam slunci blíž, z kde trůn sev«Boží-dní. v-. =fA.-takco ,f,celičkou“
mělozvířiti Moravu, nadjejíž kolébkou náboženskoł-národního Ýprobuzení.Sušil
se skláněljako Anděl Strážný, propuklo vnásveskvělou“ manifestaˇciz! Chtěli
.lSrne ukáıziati“ iMoravë,” kdo i„0tec vlasti “%!" Siliromáždilose niásľˇ na Vele?
hradě mnoho, a to nejen zoblasti moravskéa bratrských alumnátů českých;
nebot přišli i.Slovin“ci, › .Poláci,g- 2 Slováci a novosvěcenec .z Vidnavzy,f aby
spolu s ,námi vzdali hold památce Sušilově.. -- Pozdravyztelegrafickéflsa do-
pisové zaslali: Msgr. Ferd. Jan biskuplKalous, Ant.fRejzek, zsuperior
V Hradci Králové, Dr. Maryjan Zdziechowski, professorvUniWersit€-tu Jagiel-
loňskiego, p. Golba, prof. krak. univ., Dr. Los, za- bohoslovce,,korutanské
bohoslovece Lukonik, Fr. Prachař, duchovní správce slovansk. vystěhovalců
v Brémách, Akad. klub slov. stud. katol. „Danica“ V Lublani, Jednota sv.
Methodějeve Vídni a Karel Kyzlink, prof.Ýgym›n. vÝ -Uher.. Hradištiv ,i

a Oslava stých narozenin Fr. ,Sušila započala v úterý. večer. S .Po-6.
hodině V dlouhém průvodu , bohoslovci, akademicicafleknflěži ľbrali sezazpěvur-
písně ,,Ejhle, svatý Ý, Velehrad už zářil“ .a za hlaholu zvonůťod ~CÝyri›llky
k svatyni velehradské, prapory ozdobeně Na nádvoří před “=basi`likou očeká-
vali průvod vdpp. rektor P. Wirsig s 00.. Tomečkem ,aa Škaˇrkem.
Ve svatyni nadšeně knám s kazatelnypromluvil P.. S“try.kal. Ý r V

Uvítav srdečnými slovy všechny účastníky, postavil jím před oči jasné
vzory sv. Cyrilla a Methoda, kteří pravou moudrost přijali za sestru. K ní
přilnouti máme srdcem celým pro větší slávu Boží, štěstí své a spásu duší,
ne k té klamné, moderními filosofy budované! Ji přál i Sušil, vše věnuje,
by Boha oslavil, oslavil národ. Nabádá ke studiu, spojeněmu s pokorou, do-
porouči hodné přijetí sv. Svátosti, by Bůh na přímluvu Neposkvrněné Panny
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af sv. apoštolů slovanských dal, dílu, které začínáme, tv srdcíchznašich hoj-
ného ovoce. i l  s  l »W . r je

e Následovalo slavné ,,Veni, sancte Spiritus“ -za po něm sv., požehnání.
  Z chrámu odebrali se účastníci slavnosti do velké slovanské dvorany,

kdežřna. podiu v hájí palem a kamelií umístěn byl medaillon zářflné dvojice:
Šušilaa Procházky.n , a ,W  j je - Ĺ  p e .  ~  l

t t AKADE/V\IEfl~v--  i   
zahájena, vhodně staročeským chorálem ,,Svatý„Václave“., Potom předseda
brněnské ,,Růže Sušilovy“, bohosl. Karel Hfcáňavka, vítá vzácné hosty řka,
žeschůze naše v letoším významném jubileu vymyká se Z rámce obvyklého pro-
gràmu. Oslavíti chceme velikána svého, svého Sušilal Vznešeného jména zvuk
sjedríotil všechny, abychom dali projev svému přesvědčení, že duch jeho žije, že
jeho ideály se mocně budí v život. ~

„Proto vítám všechny ty, ' kteří tak byli šťastni, že byli jemu bližší, že
téměř zz bezprostíředních zřídel čefrpali, a jako apoštolzé byli činni,“ odchováni
jsouce Sušilem, vítám je jménem bohoslovců'česko-moravských na důkaz, že imy
pochopili jsme velké úkoly, které jejich prostřednictvím od samé*ho*Sušila nám
byly vštípeny. ‹ Hojné naše "účastenství nechtľsvědčí“o živém zájmu 7 naudálosti,
pro nás všechny Áveledůliežité. í K i ”   ` 4
i * Vítám ve střed náš zavítavší velevážené hosty iz veledůstojného kleru i laiků,
kteří S“ účastí sledují naše snahy, dávajíce nám povzbuzení a skýtajíce pomoci
nám slabým dosud a nezkušeným; Osvědčují spolu souhlas S ítýmiž-zásadami,
které buditel náš, jehož slavíme, udával jakožto jedině životné pro pravý; pokrok
života kulturního. 'Vítám pány hosty-akademíky, kteří za přesycené athmosfery

Šdnešní vzájemněinedůvěry a kaceřování vymknuli se Z vlivu tradic, nám nepřá-
telských, a mužným duchem neváhali sjednotiti se S námi ksmyšlenkám velikým.

' V“eliceŤpotě4šitelným zjevem jest,'že bratři našijinoslovanští přišli, aby pro-
jeviliflsympathie své k nám. I oni mají důvod, který je pouták Sušilovi. *Jest
to 'oľno hluboké přesvědčení národní, které háralo od prvních okamžiků v duši

. ._-Sušil;ově, ;kdy,. -.pozníal,„;.veli.k.o.u „mátì se Slaeviical cpcočlalcelji „„milo.v.ati... c Sušil. lccshrntuln„vclccčistcé
duši“ své lásku“ ke všem větvím slovanským: jejich jednota, svornostía láska byly
jeho tužbou. Přítomností-'a svou na posvátném Velehradě dávají-pak› milení hosté
naši: polští,,slovinští a slováčtí důkaz, že plně pochopili ideu sblížení, o které
umínili jsme si vposlední době pracovati a které jsme dali«správněflbasi nábo-
=žensko-kulturní.- Idea cyrillo-methodějská bude páskou, která -nás uchová sjedno-
ceiıé,,“zľe1_kteréˇčerpatišbudemesílu. y .. 2 e t Ĺ Ě C

z A posvátný Velehrad “--- místo všeslovanské který viděl; tolik nadšfiných
projevů na těchto schůzích, hoden jest nejvíce, aby zřel nadšenínvnašet v tpamátné
výrolčí zzstých narozenin Fr. Sušila, aby vryly se sliby vesvatá místa,;a v bu-
doucnu by upomenula nás, když opět je u`vidíme,Zda nevyha,sl.,.Zráèpal aø zdanesl
plody,fovoce,  -l »~ “  ~,

. - ~ Vítám vás, kollegové, kteří; zí ,,Růží“ .a ,,Jednot“, pracujících Ve*  §IIìIyS.111
ideí Sušilových, jste přišli uvítflvěnecvděěné paměti na.,buditele„-Mo;ı`a,vy
Sušila. »Kdo jiný měl by větší povinnost slaviti velikého muže, než„.IIIy,ikf.1YŽ'fiŠ
přemnoho, co máme, jeho zásluhám vděčíme. _ r e s * f -T . r

Když chodil Sušil  na návrších kol Brna, zíral jk východu, kde posvátllý
Hostýn pne se vr=~.ne-.be a Matka Boží. ““ divy as tvoří, zalétal. duchem i ve tyto luhy
-n-s kˇiposvátnému iVel,ehradu,.Čposvěcenému sv. věrozvěsty; ŤMyšlenka Gyrillo-Me-
›thod“ějská tzajzvučela v“ němohlasem mocným.“ A netrvalo dlouho,fla .o=tec..náš.uviděl,
kterak.„zprobouzí. se 1uhyz.morav,ské a~ chápou velkou ideu. ~ Bylo, toľ jehopttjdílo; a
l;$ů`hì~nedopustil,- aby zaniklo fodchodem ,jeho fv pověčné krajez. Sušil vychoval, si
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nadšence pro vlastní ideály, aby udržovali a množili plamen vznešených zásad,
který on roznítil. Nyní. na nás jest abychom rozuměli a chápali.  

v Nechť není proto“ letoší schůzae naše pouhou oslavou, Ze! které byl si každý
odnesl“ 'pouZe“pěkný“ dojem; nechť je nejen milníkem, který by ' nám ukazoval,
kde jsme 100 let od narozenin Sušilových, ale budiž novým mohutným kvádrem
ve stavbě Sušilem započaté, na které si Zde umíníme dále vážné pracovati pod
heslem: Sit unusquisque alter Scipio Moravicus, sit alter Sušil la“

Do čestného L předsednictva navržení a akklamací Za všeobecného potlesku
zvoleni byli `P. T. pp.: msgr. Vladimír Šťastný, říšský a Zemský poslanec
dr. Mořic Hru b an, P. Boh. Hen dl, probošt na Sv.` Kopečku ,u Olomouce,
Dr. Antonín P odlaha, síd. kanovník u Sv.'Víta v Praze, ,assessor Jan Vy-
chojdil Z Charvát, K. Budík, ředitel kůru v Polské Ostravě. Za výkonného
předsedu jásavým souhlasem zvolen byl říšský a Zemský poslanec Dr. Antonín
Stojan, jenž jest již od let duší sjezdů našich velehradských.  

Všichni, až na dosud nepřítomného p. kanovníka P O dla hu, pořadem
děkuji za volbu do čestného presidia.  . v ,

Msgr. Vl. Šťastný těší se Z toho, že bohoslovci, ač vzdáleni od Sušila
dobou, jsou přece odchovanci velikého ducha zvěčnélého mistra, jehož památku
ctí stále ve svých „Růžích“ a „Jeduotách Sušilových“, zvláště pak ji _uctili
IV. číslem svého časopisu „Musea“ a různými slavnostmi. Ciní tak vším právem;
nebylot nikoho, kdo by tak jasné chápal ideu Cyrillo-Methodějskou, jako právě
Fr. Sušil.. .   . j

 Vdp. probošt B. H endl vyřizuje .pozdrav ze SV. Kopečka, za čest si po-
kládaje, že může as bohoslovci na Velehradé důstojnou poctu vzdátiýjzásluhám
Sušilovým, a to tím více, když vidí, kterak česká veřejnost sté narozeniny Suši-
lovy téměř ignoruje -- proto asi, žebyl knézem. Z p "  j

Vdp. assessor. Jan V ych o dil .vzpomíná Sušilovy tužby: .,,V.elehrade,
Z .hrobu vstaň, vrahům svým se mocné braňl“ která právě v tomturoce se vy-.
plňuje, jak svědčí vykopávky před portálem. Kéž k novému vstane rozkvětu
.i 1.Yelehr.ad..krá-1.Q.vSký, Velehrad. .ví.ry Y. ...đı1.chu -..S..ııšilQYě .-....pr.o..
církev a vlast! _ Ý  ,

Ředitel kůru p. K. Budík připisuje poctu tomu, že vždy upozorňoval,
aby hudba se brala směrem Sušilovým. Nebýti Sušila, nebylo ani Křížkovského
ani. Janáčkza .a .mladších našich skladatelů. Provolává sjezdu hornické ,,Zdař-Bůhl“

r ;,r„V“ýkonný předseda posl. dzr. St oj an rozmarné dekuje za volbu, rad všeho
se ““podjímá, co S Velehradem souvisí, chce, aby se nesplnila“ na nás výtka »Suši-
lova o .neesrtálosti Z a vrtkavosti Slovanské, nýbrž aby všichni odnesli si Z Velehradu
oheň činorodfého nadšení. `  . . z . .

Vdp. P. Wirsig, rektor koleje velehradské, jako strážce posv.- Velehradu,
vítá co nejvsrdečněji tolik nových, mladých sil. Když je viděl přicházet, pomyslil
si: Letos nepřišli jen za obyčejným každoročním cílem, přišli nejen.obroditsrdce
a mysl svou vdéčnou památkou na' sv. Cyrilla a Methoda, ale .i poznat šlechetné
srdce Fr. Su-šila.“ Doufá, že Ze zítřejší akademie každý si odnese sv srdci věrný
obraz i Suši-lův i sv. Cyrilla a Methoda. z ~ Z

S t O j a n vzdává dp. rektorovi již napřed. díky za všecku laskavost; a
žádá o shovívavost. V z  t ~ e j . v „ »

“ Jménem ptols kˇýc h b o h os 1 o v ců. pozdravil po »polsku ohnivé jáh-en
vp. Václav B o žid ars k y nz Varšavy. Toužebné si přál přijít na.Velehrad;
vždyť všichni Slované jako jednoho otce v nebi, mají i společné apoštoly sv.
Gyrilla a -Methoda, jsou bratřími. Sušil jest i polským .bohaoslovcům vzorem, vy-
řizuje jejich pozdrav a. přeje: Slavia catho=li.ca.Deo ›adtiuvan=teivivat, crescat, floreat.
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flCtp. Jan Dovrtél pozdravuje jménem bohoslovcův a .,,Růže Sušilovy“
z Hradce Králové. Vzpomínaje naučení Svatoplukova, že jen ve Svornosti je síla,
slibuje, že .iz ˇbohoslovcikrálohradeětíz svorně chtějí jíti a šikovati se v ‹-mohutný
šik slovanský. -Proto přišli i-na Vżelehrad utvrdit se v.. pravém vlastenectví .po
vzoru..Sušilově_.-  V.   . . , j s  

„ »Jménem sl.-~o v .i. nˇs k ý ch ak a d- e m i k ů „Danice“ pozdravil shromáždění
p. Capu d r,,kandid_át filosofie Z university vídeňské. I Jihoslovanům. přinesli
sv. Cyrill a Method víru a osvětu, . kteréhožodkazu brániti jest dnes proti četným
nepřátelům. I Oechům třeba ho brániti. Přání pronáší, aby 'Velehrad stal se
opět pochodní, víry a osvěty všemu Slovanstvu. .-- Odpovédéno mu provoláním
„slávy“ ,,I)anici“. . ý ,  V O 1 l l ,  

. Tím zahajovací schůze skončena. _Následovala společná večeře u Heıťoldů,
při níž ctpp. bohoslovci olomučtí zapélí několik sborů. Potom byla společná
večerní modlitba a noční odpočinek. _ .  . (P, d.)

I

\

Ťficut českých boboslouců Iva 51). F)cřz u 'Příbrami
 j s . e l z v (8. a 9. srpna 1904). 4 e v

j Podává účastník Z Eracıa.  «
Začínám bez úvodu. Obyčejné v úvodu takovýchto zpráv se odůvod-

ňuje' důležitost a nutnost vorganisacei a pevného semknutí ve snahách za
jedním a tímže cílem..Dokazujese dále, že průkopné k tomu akce“ se dějí
na schůzích, které my právem jmenujemeľ pouti, poněvadž chodíme si vy-
prosit pomoci. Boží a při-mluvy Neposkvrnéné, které je potřebí při každém
úmyslu do;brém.› O tom všem přesvědčení byli ia. chápali význam cesty své
všichni ti, kteří třebas“ v počtu nenápadném zavítali na slavné místo  Matky
zázračné.-k pouti.....Lhohoslo.vců-- .~český~ch.  8. „srpna 1904. . t Dle I toho; .. 1. .průběh
schůze byl důstojný a dá Bůh i pro budoucnost roznítil plamének plod-
ného zájmu. p v  n  v  

”Schůzi zahájil vlp H a V elk a, neomysta -zirPrahy. Vítá -všecky ve
významný rok, kdy trojí jubileum slavíme: sv. Prokopa, prohlášení dogmatu
o Nepskvrnéném Početí Panny .Marie a slavného . Moravana Frant. Sušila.
Do čestného předsednictva zvoleni: Dr. J i nd r a, prof. Z I“Iradce Králové,
dp. J a ní k, redemptorista ze Sv. Hory, ża P. Schroler, redempt. za vý-
konného předsedu. Jménem Jeho Eminence knížete-arcib;, kardinála Lva
S.krbenské.ho, vyřizuje pozdrav vldp. P. St el a, vicerektor theologické
fakulty Pražské. s  ~ ^ t i . ~ s. v.  

Slova.-se ujal Dr. Jin dra na thema: „N á š d u ch sta v o vs ký“.
Století dvacáté začalo .ve znamení boje. r Odezíráme-li od bojů vojenských,
národních, zuří boj mezi stavy, .ano i mezi těmi, jimž. svěřena výchova
mládeže. Těžké jest postavení duchovního“ ve boji tomto. f Maria musí býti
vzorem, aby .dobrý boj byl bojován, Maria bez poskvrny hříchu prvotného
počatá, jak vídáme její obraz, ozářená sluncem se 12 zářícími hvězdami kol
hlavy, stojící na zemékouli blíž. měsíce a šlapající .hlavu hadovu. -Na tomto
vznešeném obraze máme program“ účinné činnosti pastorační, symbol vlast-
ností dobrého rkněze. s  i .  A - s t  

p. .sám pohled zna -vznešený obraz. budí nadšení, jež se stupňuje,
uvážime-li Matku  Boží nadšenou v díle spásy naší. Hle,první: bod pro-
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igramiusv knéžské činnostifr nadšení? pro f úkol Ťsvůj, flžárfllásky pro svatou věc.
-Maria ozářená sluncem :az korunou -12 hvězd :pastorační .činnost žádá -slunce
v ě«d:o“mzozs tí. ;Jinak jako slepý. fztá-pe duchovní -vůdce veiitmáchv a jiných
véstinemůže. Než vůdce duchovní s'v-bohatými vědomostmi jest zvůdce- jedno-

Nepostačívédomost, nutna je i s v ato st. Věda, která nevede“ ke
ct-nosti, je nanejvýš nebezpečná. Jako- ony; hvězdy kol hlavy Panny Marie,
tak musí zdobí-t dobré vlastností »život kněze; -Znalost doby al ducha fčasu
jest Z nezbytných “ vědomostí nejdůležitější.: O- ˇ n  ~ -

» Panna Mariaíi-stojí na kouli. Musíme pevné stát flvflp-řesvědčenrí svém,
Stateinnfidež et viriliter vagite. to Skepse i nikam- nevede.“ Scio,“cui 'crediti et
certus sum. Šlape n a hm otu -j materiam. Jaký to symbol v dnešních
hmotařskýchlidobvách, kdy lv lìčirém- Ámaterialismu se ztápějí záchvěvy každé
idealnější snahy! v « » i v Ý ˇ ~ - Z V .  i . v  V

V -Když tolik se každý ohání skutečností, fakty, bojujmez- touže-zbraní
proti nim. Zanechejme známého: kdysi, kdesi, a uvádějme v řečich zjištěnáz
fakta. Známy jsou četné příklady učených konvertitů. Od fakt vyšffí a --
nalezli církev matku. To i v novinářství platí. Zde pracujme, dbajíce této
zásady. Neznají nás. Proto jděme mezi lid a kam nemůžeme sami, vniknc
dobrý list. L W  L . .

. Panna Maria -má u nohou měsíc. Pulchra ut luna est Maria. Co je
pulchritudo? Splendor ordinis. Servaordinem et ordo servabit te iv pastoraci.

i Šlape hlavu ďáblovu. Dábel je původce lži. A pastýř .duchovní jest
povolán, aby lež potíral pravdou, i aby nezvratnou pravdou historickou bo-
joval proti tolikerým lžím, které Ťteíndenčvněr' se vybíriajií ze 1 šera' minulosti.
Svého' Jansenail potřebujeme. Ovšem jeden na to nestačí. Zde duch ,sta-
vovský, součinnost jednotná a svorná-docílí: výsledků. Kristus .poslal všechny,
»aby pracovali, = všem pravil: Euntes idocete gentesl Pracujme O organisaci
práce, hleďme získati a udržeti vážnost stavu, flnei tu, kteráby dbala. vnějších
forem,ale svatostí aì vědomostí a ostatními. ctnostmipo zá-řnzémz. vzoru Panny
Marie“NeposkvrněI_1é!- ˇ * fl  j › -
~ - Jménem bohoslevců- ‹Králové-Hradeckývch.pozdravuje z pak -sj-ezd----vřelými
slovy p. I gflnácľ Dovrtěl, předseda Jednoty bohoslovecké. . Z Í ˇ že v

 V delší, přednášce, která však posluchače neunavila, nýbrž naopak
stále se stejným napjetím a zájmem byla sledována, promluvil- P. Holý,
kaplan z%Příměšic io :,,Spol.c-ich nafo sadě.“ Otázkarakutní. Věděli jsme,
že p. řečník není laíkem v_ těchto. věcech a že pro každou pronešenou větu
Ísvéd-čí-« minulost a bohatá zkušenost. Vývody jeho vyznély --tím jasnéji, ježto
řeč byla přesně -rozčleněna a »jednotlivé applikace by-ly co možnákonkretní
a praktické. Dělíž- Ý spolky na trojí druh: a) katolickému životu =přátelské,
b)1indiíferentní, c) -nepřátelské. Jedná pak o sdruženích, kongregacích a
spolcích řad-ících se do této trojí kategorie. vp  . . V

z -  V“ prvých, po nejvíce náboženskýchspolcích a bratrstvech. ponechá si
kněz sám? správu, aby se nevtíraly nepřístojnosti. Sám jsa -vzorem askcse
a náboženského života může spolku v -ohledu mravního .pokroku mnoho
prospěti a udržeti v ho zv dobrých kolejích. Vlívem~ svým- hledí .uvarovati
spolek chyb per excessum obyčejně Z přílišné horlivostiy činěných,-pověr
totižzavnéjšího pobožnůstkářství. - Kde -třeba fvysvétluje, hlavně iodpustky.
Spolky takové, dobře jsou-li vedeny, mohou býti pravou rukou správcezfduší.

~ Samo sebou se rozumí, že jsou hlubokého- významu spolky nábožensko-
vzdělavací a dobročinné.  Zde prakticky se uskutečňuje přikázání lásky
k Lbližnímu, kterému i se skytá pokrm duši is-pomoc tělu. :At -není obce, kde
by nebylo ~SPolkufl-sv. »~Vincence..n z .



 Marně jsou deklamace o istálém úpadku,“nevzmuž~íme-li se ku svépomocí..
Budíž tato myšlenka realisována systememz záložen Raifleisenových, -kde
místní poměryjich7vyžaÍdujvíaje5żdovolují.Ť -«ı L? V O 7 .

V"Neradno,- -aby kněz 'zsám byl v čele. Lehko se r mu inpřiz nej-lnepších
úmyslech vytkne panovačnost a pak -- spolky mají ponejvícesvé místnosti
a schůze v hostíncích. Oasto .může tato okolnost býti knězi obtížnou, snad
škodlivou, svádějíc k nepřístojnostem. Doba vůbec budiž přesně stanovena
a zachovávána. 0 V i ť

 Je-li požadavek, jeviti na -veznek svobodně své smýšlení, lidský av při-
rozený, nemůže upírán, býti; spolkům politickým, is programem katolickým.
Kněz tedy těmto spolkům věnuje svou péči tím vice, že od směrů a proudů
politických jodvisímnohdyv život náboženský. “  i n 1 i a i S

Í Insdifferentním Ä spolkům -(uměleckým, vlasteneckým, pěveckým, hudebním
atd.) atd:-se_ kněz“ nevyhýbáż -J-akoÍ intelligent nejen může zde prospěti, s ale
může přítomností 4=aÍ vlivem mnohému zabrániti, co: jinak čelílo proti
dobrévěci.--~ či J  .v . a , . „  Z ~ f n

Největší opatrnosti jest potřebí v oproti spol-kům zjevně inepřátelským.
Zde' právě-se'ľí jeví takt kněze. Je nesmyslno přímo se stavět' do bojovné
pósy a zatracovat, dokud jsme se nepřesvědčili, není-li možno. miniohého
Získatpo dobrém, láskou. '- V -boji? pak at-nikdy nesniží ~ sebe,svůj stav a
tímpi zásady,“proněž byl nucén“~v*boj sevdáti. * Ť J z › +1 “ V

- Spolky jsou v době" přítomné jistě fdůfležíty a majíceídobrouìí správu
-přičiněˇním kněze, mnoho-"dobrého ìvykonají. V V  v 7 Í * ~

v ÉReč~ odměněna plně Zaslouženým potlcskemn e i >  “
M Za . bohoslovce Brněnské.vyřídiljspozdrav delegát K.: Háňavk a, který

mluvě oi schůzi Velehr-adské, položil důraz nato, :aby i v seminářích českých
se ujalo fsímě Šmyšlenky sblížení s církví -východní fla studiemfruštiny aby
se *uči'nil'P1'vÝ krok. < - l i  i “ v 4 > B V 55

Vír*-Kdyžpak podalfzprávu Jednoty bohoslovcůf Pražských- novosvěcenec
P. H a ve l k af 'a přečteny došlé telegramy, přednášel. red; P. J. Š iìmio in
-Z“ Pra-by->n-a~~“ thféma--:›--------~,,-K en ě-Iz ~a~~ n»~á‹r-old ~n‹-ov-s--tě-.Í-tv-Ílľhema,---kk-~ -div,-Í
okterém se dá mnoho mluvit, ale více se dáiicítit. Zásluhy o“ lid fv ohledu
národním jnemůžefupřít' kleru našemuz-nikdo., :Aiv šlépějíich* předchůdců a
vzorů našich půjdeme í my. ,Pryč 's líčeným-nadšením, pryč's1ír'asemia
š~lá`gry, které se házejí do mass, aby «*rozohnily. Vše jekchvilkové. ×Ohceme
stavbu pevnou' zásad zdravých, charakterů-I nepodvratných I ‹ i ~ ~

Jako »delegát ;-Literární Jednoty bohoslovcůí Olomouckých flëpozdravil-
násctp.-L~..ei0Po-ldReič-e,›k.i-L   v Ť  í  ›

t  Pěkným «- dozvukem schůze byla řeč výkonného předsedyìp. Šrevlležra:
,,K-n ě Z ja cí rok-'e v“. *Ohválí úmysl náš, že chcemezakončiti a posvétítí
úmyslys-vé, jež si odsud odneseme, přijetím svatých. Svátosti. Slovy důraz-
nými klade všemjna srdce, aby zaˇchovalil syniovskou -lásku-kmatceł církvi
»av odhodlaně dali se-v úpal dne ihorka, aby pracovali .na.iivinicijejí.“

e i e Z debat," které následovaly; nemohu nezmíniti se o upřímnýchslovech,
která pronesl farář z““Moravy, r-dp.“ V in c e n c  H a be še ~ z~Krásné,' Q když
praví, jak rád dal se na vzdálenou pout, -aby se ohřál nafiohníčku e nadšení
mladých-jtnadšenců: a odnesl si ho na “-hory chladné, kde ľpůsobí. -“Doufá-,že
až příště semzavítá, přijde jich více, kteří. n nepřišli, třebas byli blízko.
Tílm-Vlyjládřil i“Přáni“ostatních.f Ť i i “ -f j  Ĺ *

L “Za slavnostní- náladyfl schůze skončena: Druhý ›denÁpři_stoupili= účastníci
ke 'je-stolu* Páně :ai uctivše .Matka zázračnoui rozcházeli se do svých domovů.
Cástipiouži-la fvhodné příłetžítosti e a“ navštívila ipříbramské=*doly.# Péče oi příští

'~ .
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sjezd, který ustanovení opět na slavné misto Svato-horské, za svěřena boho-
sloveům Králové Hradeekým. - s í  t  t  s

Dojmy, které jsme si odnášeli, .ač nehlučné, přeoevšem byly -vınilé.
Késžıvzklíčíi síıně a rozvine se.v květ pestrý aslibný; Plody přinese budoucnost!

. , ,V -1 , .› _ _ .

LAD. ZAMYKAL (0L.) :.  

v  P t  Slaıłnogt s„`Dêır)ice”.
'Jest mi podati referát o slavnosti Ioletého jubilea Spolku katolických Slo-

vinských akademiků i ,Danicafl konané pod protektorátem ,].vM. biskupa lublaň-
ského Dr. Jegliče, jíž jsem se S kolegou„Linhartem jako v delegátem. olomouckých
boihoslflovců Súčastnil, oslavnosti tedy, jaké jsme my kv Čechách dosud neměli.
V tom nás Slovinci,= ač početné třikráte .skoro menší, daleko předstihli. Nejdříve
pođám několik dat `o ,Danici' samé,  . s i Q

. i Spolek ,Danica“ fl jest ovocem I. Slovinského katolického sjezdu konaného
v létě r. 1894. ,Danica* tedy značí jeden moment v novém rozvoji slovinského
národa, .nastalém roku tohoto. Naděje v ni kladené splnila za dobu svého trvání
plnou měrou. Dokazují to všeobecné sympatie Slovinského národa“ a nadšená
Slova 1- kardinála Dr... Missie na II. Sjezdě katolíků slovinských pronesená. Zakla-
datelé ,Danice*: Dr. Mahnič, nynější biskup na Krku, a Dr. Iankovič, mohou
býtise Svým dílem spokojeni, V jejich intencích, Směrem, jaký oni mu vytkli,
kráčel spolek vždy. jeho přičiněním ustavil se ve Št. Hradci druhý jspolekř kato-
lických slovinských akademiků ,Zarja“ a za nedlouho též Spolek katolických
akademiků .hrvatských ve Vídni ,Hrx/atska“. Všecky tři spolky »daly národu slo-
vinskému i hrvatskému po léta Své existence hezkou řadu katolicky cítícícìhi a pro
ideje katolicky bojujících intelligentů. V uplynulém správním roce měla ,Danicaš
(sídlem ve Vídni) 25 členů, ,Zarja“ 13 členůa ,Hrvatska“t Io členů. Společný
Qľgánl tslotviuslšéholhrvątského ._studentS.tv.a.„ ,,Z.orař,.„„ vycházející...trovnèžt „desáttýt
rok, tiskne se asi ve zooo exemplářích. _ j t

4 Průběh celé slavnosti v Lublani ve "dnech Iz., I3. a 14. září konané,
dával poznati, že ,slovinským fl katolgíkům na tom velmi mnoho záleží a O to se
úsilovně starají, aby křesťanské zásady v řadách Studentstva co nejvíce stoupenců
získaly. Neboť protektorát, jak nahoře podotknuto bylo, převzal sám biskup
lublařıský, Dr. Ant. B Jeglič, osobně na celéslavnosti .bral účast biskup Dr. Ant.
Mahnič, vřelý přípis zaslal kníže-biskup mariborskp-ý Dr. M. Napotnik a telegraficky
blahopřáll kníže-biskup gorický, Dr. O. Jordan. Dostavila _Se“ intelligence všech
stavů a četní poslanci; -- Již pozdravný večer dne I2. září konaný v restaurační
dvoraně ,U lva.“ byl silně 5 navštíven. Předseda »Danice<< kandidát fil. Capuder
(jenž se S předsedou ,Zarje“ ,fil. A. Detelou účastnil se též našeho letošího sjezdu
velehradského) ìuvítal vřele všecky hosty,“ Zvláště jinoslovanské, kteří se íˇnelekali
tak daleké cesty, aby oslavě svou přítomností lesku dodali, bratry Hrvatyta Čechy,
bohoslovce' všech seminářů slovenských a~ přítomné poslance říšské Povšeta a
Pfeifera a .zemské Arkotu a faráře Grču. Pak následovaly pozdravy _ a řeči
jednotlivých hostů: poslance Grčy Z Gorice, Dr. Kratochvíla Z Dolních Kounic
na Moravě (Známý čtenářům loňského a předložıského V »MuSea*), jenž mluví
v zastoupení katolických poslanců moravských, katolických laiků a studujících (1)
a vzdává hold Slovinské intellaigenci, 'že' v tak velkém počtu hlásí se k praporu
katolickému, dále bohoslovců zsMari›bforu. va Celovce“. j .Velké nadšení až údiv vy-
volal tento telegram: Patnáct .tisíc slovanských rolníkůvz Moravy, Čech, Slezska



a Dolníchlšakous, shromážděných na.1Velehradě nu hrobu sv. Methoděje, pozdravují
slovinskou mládež, volajícey Živelil Bog blagoslovil Nedejme sel Šla mvalëík,
předseda. .-,-- Počet patnácti .tisíc .zdá se býti přítomným; nemožný; -když však
slyší, že jen. suschola neúroda zabránily, vaby jich na Velehżradv přijelo z 30 nebo
i více tisíc, a že spolek sám má již na 5000 členů tu teprve nastává provolá-
vání ,sláva“ “ a ,živio<<. Ohnivé. řeční předseda marianské kongregace. akademiků
v Záhřebu filosofí Iurica Gjuriu. ]_iž.jehox .zjev působí: oděv uherských. magnátů,
zlatý kříž na hedvábné Stuze kolem krku, Čapka se sokolím _pérem a Z-akřivený
kord poz boku. s r . ,  e . 1  4  

Hojné ovace připraveny zakladateli »Daniceg Dr. Jankovičovi, jenž se uchopil
Slova. Vzpomíná let, kdy stál tak úplně Sám, ale před duševním zrakem obzory
nových, dříve netušených, velkolepých idejí, kterému nedaly poklesnouti na mysli,
které vyrovnaly všecka pronásledování a ústrky se strany protiv-Ín'íkůé.s A nyní!
,Lžeí a píše se ovšem protifnám dále, ale my vidíme, jak se nás bojíl“ Doufá,
že katolickoqıárodní idea sdruží brzy všechno Slovanstvo. -- Mezi“ostatn“ímiv po-
zdravy zasluhuje zmínky onen delegát ,Slovenského křestansko-sociálního svazu“,
ve němž akcefntována součinnost ,,Danice“ přijeho zakládání. Navi to rozpředla* se
animovaná zábava mezi hosty před chvílí úplně neznámými- arnimoděk řešena
tu Prakticky vzálemnostf Slovanská. «  * “ “ ‹ “  - i l í * S

S S Na druhýden' sloužil v kostele sesteríVoršile_k ]. M., pan biskup Dr. Jeglič
SlavnoSt'ní sv. za přísluhy dvou kněžír vi [rochetkách.ř Biskup Dr. ˇMahnič byl
též přítomen; Í Na kůře zapěly sestry ,trojhlasně slovinskou mši“ svatou. Zpěv, jejich
bylomožno nazvati' uměleckým, což přítomní hosté nepokrytě dosvědčili. Zde
snoubilo se umění, se zbožností "aji procítěním slov Irecitovaných. divadeljní
affektaci ani potuchy. 4 j l V  p P' Ý j

. p ,Po .mši sv. konala, se na ,Střelnici' v bývalém zasedacím ,sále kpraňspkého
sněmu slavnostní schůze, na níž tpřednesli řeči: ,Slavnostní řeč“ redaktor ,Zory“
filosof V. Marinko a nejlepší slovinský sociolog, professor bohosloví Dr. ]._E.,,Krek
řeč na thema : ._ úkolech .slovinského (katolického, studentstva. ,Onenjà ve stručných
Obrysseçh. nedává.. .0bra2. .žíYQta_. národa;
ního probuzení v r. I84§., jenž však Slovincům podal V touženém květu svobody
též, Zhoubný jed, jed liberalismu, zásady: člověk je svýr_n_ ,absolutním pánem,
jedinou souverenní bytostí. První a jedinou pak snahou liberalismu. bylo, vyhladiti
v lidu Slovinském, veškerou stopu a, úctu ku katolictví a ,zk Bohu., více
liberalistická,apotheosa člověka zabírala mysle národní intelligence, tím více a tím
hrozněii jevila se v praxi na všech .stranách Slovanského kulturního hnutíj Našli
se bohudíky však mužové, kteří poznali, k jakým výsledkům by se dospělo touto
cestou a brzy rozzuřil se boj. ,Tehdejší studentstvo sdružené  ve ,Sloveniif ,bylo
vlastně nositelem těch podvratných idejí. Však i tu nastala reakce, sa f dítkem
jejím byla ,,Danica“. 'Nyní pojednal řečník činnost spolku mezi studenty a pů-
sobení `, jeho na poli sociálním. Dr. Krek rozvedl mnohé podobné myšlenky, ovšem
že důkladněji. Hlavními body jeho řeči byly, vztahy Studentstva politice, otázce
Sociální, náboženství a víře. Po přednáškách sčteny byly telegramy, Í mezi nimi
české: moravských poslanců: Dr. Hrubana, (Dr. Stojana, Ševčíka a h,r.;Sei,l-cerna,
P. Šidlíka, .kooperatora az Janova (R. Slezsko), jednoty, sv. Methoděje ve Vídni,
Dr. ,Nábělka iz Kroměříže, P. Jemelky, kooperatora Z Bilovce, Ĺbohoslovců olo-
mouckých a česko-budějovickýçh, msgr. j V. Šťastného z Qlbramovic, P. Šrámka, za
křesťansko-Sociální organisaci a ,polský telegram od jáhna P. V. Božidarského.
Vřelý telegram poslán'i_Sv. Otci, jenž Srdečně odpověděl. _. á

l Při poledním banketu. opětné proneseno .hojně ,pozdravův a přípitků, mezi
nimiž. tež „stud. fil. s Náb=ělka p znzK~roměří«že,. který smzlzuví. o; Sušilovıˇ, o slo-
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vanskýchj Lbiskupechˇ. Strossmayerovi, Íegličovi a oflnašem arcipastˇýřif Františkovi
.SaleSkém'. Po němpozdravuje přítomné zbohoslovecl záhřebský.Ű í i Ť Ĺ“ Í

..úVefčerníf koncert, při němž iprostory staré* ,Střelniceůsíznestačily,z aby pojaly
všecl‹to,_,došléĹ. obecenstvo, vynitkažll zvláště. tím, že tu kurslovinským akademikům
ižpromlžuv.ilivoba nejdůstojnějšíáppnbiskupiové. Z poslanců, jichž 'tu bylo d'eSet~,'‹za-
háiil Po“. zahlíánii by-mnyır, NaprejŠ.ı,..přípitk.y poslaneczÁ*Povšeía poněm' promluvil
vz*~dlouhé,^Ĺživými vpravdě“íjihoslovanskýrni'šgestyi provázené èřečiy kníže-biskup

4,Dr.:?_Ieg1ič. Pro. .úsporu .místa vyjímámfijediný.passusgi Appeluje nasıpřítlorrínét mě-
šťanstvo a .pak akademiky, praví: ,Jsem přesvědčen, že si budeme navzájern. po-
máh;ati._,v ‰tom,._i abychom vychovali našemu lidu vzorné vůdce.~ Snažme s se jíti za
pravdou. Vůle naše jest naší hlavní mocí; jaká n je vůle, taký je ii život.. .Pravda

»az..čiStotaçbudiž naším heslem. Kéž by , ,zDaničanům“,zůstalo. vždy ,srdce čisté,
vždy duše čistá; ~nebot'.v,_tom jeisíla. Dříve„sebe` nutno ovládati tomu, kdo- chce

#l.Í.I3é fvoditi-.a jim poroučeti. Kéž by nikdo zz` nás nikdy nestal se otrokem vášní,
kéžflctnosti křesťanské vládnou.›va~šim srdcíı-“n.=.›ZůStaňte,.n“a cestě, jež spěje k pravdě. “
Po hymně studentstva, komponované přítomným, kvardianem řádu flfrantiškánského,
promlzuvil. ,biskup Dr.“ Mahnič. Vrací se .v duchu v ony doby, kdy vse ezakládala
_,,_Danica,<<. Líčí, jak se obávalo akademi-l<y,í abyfvnezahynuli .ve vlnách. nevěry.
Pak volá S básníkem.: Svatěľsluž Své vlasti Svatél~ŤCo tím.řečen0;? «Vůlí' národa
jest, aby zůstal národ takzým, jakým jest, katolický tedy katolickým. ~KřesťanSké
intelligence mu třeba, dáti mu. intelligenci liberální. byabylo . jako uřrezati národu
pravou hlavu, a nasaditi' mu slaměnou. .Vy rozumíte, co tím řečeno; svatěsloužìti
své ,vlasti Svaté. Nejen ,ihlásati .Zásady křesťanské, ale takéjplniti program
demokracie křesitfanské. jste údy národa, jenž je Z velkétčásti rolnický.
Ve'ďte národ ve jménu 'zásad křesťanských a postavíte muëhlavu, ,jež jest kře-
sťanská. Na konec těší se, že i v_Záhřebu vznikne podobný spolek jako je
jí, Danica<<. Mezi přípitky, jež následovaly, pronesen i pozdravllbohoslovců olo-
mouckých a vzdány. hned díky za laskavě přijetí Čechů, jichž dojelopět ii mimo
jmenované abiturient Slavinger z ,Kroměříže j Čte se též delší, Ĺvroucí dopis slo-
váckých bohosl_ovců.*Co se hudebního progra;mu“týče, nebyl ani tak umělecký' jako
..SP.íŠ.CQ.Y1ąS.t_ene.ç.k. 'j. Česká <ĹměstS.ká-_ka. ;ela.„zahrála-..mezi-.`inÍm.i.též-„směs-zi, Prodanéifl_ , Y ›› , P J Y, xf
Pravím Česká, neboť Z .3lz jhudebľníků bylo l26“Če‹;hů, rovněž kfapelník.: 'Ě t r

“' S' Celá 'slavnost poskytovala pěkný příklad shody bohoslovců S akademiky,
laické 'intelligence ,S" duchovenstvem. Přirovná-li í to člověk ke poměrům našim,
musí tohˇoSlovincům až záviděti. "Bylolbiy 'SiŤpřáti, abyíi u nás se shromáždilo
aŤ organjisovaloí Studentstvo dosud víry katolické se ne'zřeknulvší.i " j

. z , n - 4 , . - ž , ` _-
z

„.'- .: . - . . ˇ, .~ „ _ . ; _. . v , _ . ` .- 4
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fiZ=sRHA.i> í  “ s  
 3 l0sl`avili :jsme důstojně památku ”apoštola, jehož životní práce bylaifusta-
vičnýın .protestem proti temné sm.r,t,i,“1Z,abraIˇıující nábož.-národnímu vzkříšení 'mo-
ravských “luhůÁ Il' 'my lchceine na tomto' kolbišti' hledatií sobě jvavřínůlll -- Na
posvátném “*Vel`ehradě' omladla ,naše ,,Růže“, jež zdomácněla již nové“ budově;
taíˇml nových nalezla podmínek k- dalšímuszodpovědnému životu.“ " l " “

._““P.r.vní~ìaspoň schůze“ dne". 23. říjnazukázala, že iz letos čestněvsorbstojíme vedle
podobnìýchai pokusův Yoľ Ézahájeníflfl práce .v~~na›ší.li~'teıì-á.rní 7-jednotě .--“-„flaery minulé.

“ Q.
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Hudební-í kroužeık“ (kollegˇflovvé-:z :Silvestr Kaufll--h ánieíkľ, Václav Str mi. s'kìaS' (IV.í
Joseffl. -Mi a z-ů* rek, Bedřich P á tze k (III. rS)‹, Ant; N ofváž k, v ìFrÍant.> *Š v á=b~ef«ní k
(II.  r.), Jan Ga.lle, Bohumil“ Kolísek až1JozsefÄPanèk (I. r;)2znevaS dobrovolnou
S námi uzavřeli . smlouvu, žefldle “mož,nostSiS přispívatiflˇ l bude Ikàzvýišeníl sleskuı našich
schůzí. Izfr.. Aegìdius-»P.ytílíče`k.0. C. flopětusplatňuježvzácně flsvé1-hudĹebníÍ„sÍnía-
dání. Na,důka.z,“ že snempíní t jen přizslibech zůstati,-zsehrálo i.dee,etto;,zdařil`eĹ ,,.Slo.-i
Vana-~'Ťz flflměs to ze Slov. nár. „písní od Ferd...Mž-ačenpk y.i »-.-„Na “to.,p1ëød.3ø‹1›a.ì
Karel Háň-av vkja -(IV. křestanským7pozd~ravemvítá ìpřítomné;=.>ExiSte-Iıcif“,,Růže4*-
pokládá za nu›tnost,.žona sloužiti. má vzá.jemnê.výměně aëvespolnému vsdíleníła
tříbeníí názorů, vní máme se podněcovati k` intensivní pr-Ťáci, abychom přísným
oružímflıíry a vědy, jlsoucezobrněni. směle podívati .se-mohliflživotu:-doż -oč_í.í „Do-
poručuje pro úkol náš, bychom uchovali si nadšení pro..velký-odkaz.. Lva. XIII.-,S
pro myšlenky Grivcovy aíˇPodlahovy. Jest..třeba.,odložiti .likinavou lhostejnost a
volné chvíle zasvětíti vážnému studiu a práci. Slova idealního. zanícení, pro něž;
předseda byl horoval, mohutně k nám-.vyzněla zeskvostné 'zvukomalbyz Smetanova
,,Věna“.. Pěvecký sbor ochotněsse poddával ,řízení zdatného svého dirigenta koll.
Silv. Kulhánka (IV. Jednatel- Bedřich Pátek (III.“v.r.)zz-lzzmrínijl se~,,0>
významu encykliky. S. P. Lva XI-II.: Grande munus“.ęzjNejdůl;ežitější, místa pře-
čtena Z českého př_ekladu~»,okı`užního zlis.tu.j -- .Dalšímfl číslem . programu, byl ÍK.
Bendla „Chorál národa českého“. 'Provedení vzcela odpovídalo, hymnickému, rázu
vážně nesené skladby. --- Skončena pak zahajovací schůze ,solem pro housle
s průvodemì orchestru :S Ch. de Bèriot, 3*“ Aire Svarié. -S-S .Vzá_cnýSSSpřízniSvec spol-
k'0Vfél1Ó` Iíašeho ruchuvdp. regens přeje našemu SnadšSenSí .zda.SruS a dlouhého S trvání,
čflmnlžsvfflvfllàvá Srlđflčnê „Zde B~&hı“í   I  .    s í

t 2 Ve 'schůzi výboru: ustanˇoveno. odbírSa;ti č'asSopi.Sy2SS S„Vl8zSlì“,S› S,,0Ss.SvěSt1l_l'_'› SS_,.VY'
0h0V&tele“, ~,,Vfychov. LíSsty“,S .,,SZlatou PrahuS“, „Český Lid", „Ottův slovníkf na-
uč`ný“,S „Zvon“ a ',,Lužici“S. Žádosti o podpory veSnSkSovskýzm Sknihovnám, vyřízény
budou dle toh'o,*jak poměry též ktei`é_Sosady:vyžadují. S S S S SS QSS '

“ *í Pı`ograrnÍ'následujících SschůZSíS:S,Q S S S S  S S
= II; 30. října. 1; Fr; Běloch (II. 'r.)S': v-,,KosmogeneseSí v bibli Sta Sastronomiì“.

2:. Mětlio SRouSs'SSSSS(II. S S SSıS`.)SSí SS S*,,SŽíSdSovstvoSSS dle StalnìıidiiS“SĹ 7 pSřeSsStávSceSme'Sżi S*
přednáškamilfkoll. Jindřich Kuba (II.“r;) recitoval lveršovanou: odpověd"A'd. Hey-
dukafrfna výtku,“ jakoby patřil do staré školyj _ d  S S SS

s III. listopadu. “1.“Jan““Mejzlí`k~ (III. :rS.S):" ,,«Fossíln`í čl'ověLk:“'.` °2. Method
RGIIS (IIĹŠ r.):-Sí ,Židovstvo dle talmìídu“. `S(Pokrač.ˇ); Z almanachu slovínskýc-h boho-
slov“(§ů=-l,,l-Za resnico“ podal koll. předseda ukázku Sz“Súvodních básní." ~ `

S ~ IV.,13.V4-listopadu. ˇ1“.S_J. SČermíák,“= Oı'1`vërtSura:' „Nová doba“. (2. Fr.~Běloch
(II. r.): „Kosmogenesei vˇbibli a 'a`.Sstro;nomíi“., 3. Fr; Koch: Bosenskê kolo' (decetto).

I . Z ~V. 20.““listopadu.S 1. Rode,`koncertS"č.:4. “Alleg`roSa Adagpiof (Václav S_trıSnis_ka
as Silv. Kulhánek IV.“r_.). 2. Fr. Tretera (I.V.ír.): S,,0 čtení PÍSISII3/SV "S 25 ^Mel3l1.
Rous (II. r.): S ,,“Zídovstvo`díl*e ˇt`almudu`“^ (č. Sd.); 4;' Dvořák, Písně? biblické.. ' r

z _Bohoslovc'ů“jest v našem alumnatě 92, (1 Němec); p kromě"toho na před-
náškyf na-«ústavuˇnašSe`m Sídocházejí S2 kfllerikové Ö._ CL.,',4SS ().„SSS. 2 S`O'. S.Í Bg;
studují sprivátnějalšoıiají jen půlroční Ízkouškıí; Sv Římě v 'Germanikus studuje
1 bohoslovec. Do jvýbbru ,,R. S.“ezvoleni tito* členové: KareISlHářı'a.vkaS(IV.ír,)`,
předseda,“ B`edřSich;*"~Pátek-ís(-III. “r*.), ”_jednatel,SS EmanueSl Masak (II. r.); ipokladnıík,
Frant.. Fretera ž(=IV. T.);knihovní“k: pro :knihovny venkovské, Fr.`Proch'ázka r.),
knihovník v domácí -flkniihovny, » .Ianž M=e_j“zlík Š(II-I. I ›r.~)“; ~mÍístokn`ihovník ;'“ ostat-ní~ členové :
Rnaøıf . Šsváfhønsıxý. (III. x-z), I‹`..žnnt. Šváhćniıx (II az-..)r, .Iz.n-Gsııøžá. Jøfløf Hęg;ør~ (I. 1-.)I.

-Ť1*DlÓ11l1íÓl0tÝ*: zájem “SPľo vkröužkýá ínevzrůstá-li,“ jSÍstě?nekl'esá:“ Počet ".lelÍch4 "jest
snad zskrovnější, než lépeljest intensiłv-něji se upjatie-na “:jednofŘa neˇrozptylovatií se

l

x

ve mnohém a povrchním. S potěšením zazna`menávSáme:“sI.SSoci~oŤlogický, řídí:



l k 5 l k l ˇKare IˇIáňav va (IV. r.), č en-ů, probírá soustavněotáz us socianí a vsímá
si zřízení a otázek politických. II. Ruský, řídí Fr. Sedláček (III. r.),*I30
členův,I umínil- si pracovati ve smyslu idejí, které v poslední '“=doIbě tak důrazně.
nám na srdce kladeny, aby Isefę přistoupilo Ik ëpositivnímuv řešení a`*nezůstalo `ìna
pouhých frasích“. III. PolsIký,Iřídí Vojtěch Marzy (IV; r.),'20 členů. I

Na dušičky položili jsme věnce na rovy: Fr. Sušila, Mat. Procházky, Václ.
Kľosmákàz,prelataI Fr. Zeiberta, Jak. I' 'Pr7echázky"`a J. Chmelíčka. U jejich a P.
Křížkovského ` hrobuzazpíval náš pěvecký sbor smuteční sbory: 1. ,,0dpočiň“ si
v tichém chládku“I“od~ P; Křížkovského;- 2 Tovačovský: ,`,Vzhůru k nebi hvězd-
natêmu“. 3. „Anìmasí fidelíum“ od Matesa. 4. „Defecit gaudiam“ od J. Chme-
líčka. 5;' ,,]?“řes vršiny hrobu tvého“ od Drahlovského. 6. „Pán -povolal“ (za Václ.
Kosmákem)ModFr. Musila. I ˇ L R , y I L

Spějmež novým zorám vstříc! Nechtfídeai Cyrìllo›Method'ějská povždyl 'bra-
.trství páskou nás víže. Í I I I j “ R I ` Ă

“ Bratřím v jednotách sdruženým pozdrav! ^  I ' Ä VÝBOR.

ZI 0L0MO.UCE.II   s I  I  [.I « v 4
' Pod ochranou Panny Neposkvrněné, ve zľnameníe idey cyrillo-methodějské a

v síle ducha Syušilova započala naše „Literární Jednota“ letoší svou činnost.
 A) Plenární schůze měla dosud dvě: L l I I
Í .I._ zahájena, byla tímtofprogramem: 1.' Ant. Pezold, „Hymnus vítězný“.

(Sbor slavnostní.) 2. Slovo k„povzbuzení'a přečtení stanov.,(PředSeda.), 3. z~Dr.
Ant. Dvořák, „Maličkosti“ č. 2. (Kvarttetto: Frant. -Kroupa I. r., « Ad Parma
IÍI. r., Martin, Horký II. r., Bedřich ŇViedermann zo I. r. doprovázel na klavír_)
4. Zpráva o pouti českých bohjoslovcůx na sv., Hoře. (L[e0_p Reček III. r., delegát
naší Jednoty.) 5. Referát o sjezdu slovinských aøkademikův Lublani., (Ladislav
Zamykal II. r., jenž s koll. Rud. Linhartem vyslán tam byl jako zástupce ,,Lit.
.Iednoty“.) 6. Dr. Aut. Dvořák, »Maličkosti“ č. 5. (Kvartetto 8 průvodemy., klavíru.)

II. melaobsahz 1. Chopin, Largo. (Klavırní solo zahájil „ Bedrichfl Wíeder-
1Iłë_IlI!._._I_ø „ à Z.p1ìáYa _ p.ıìázzdn.ino.v_é.. schůzi--. ,b.oh.osfllo.vců._- .čes.kosl.ovan.ských2~
Velehradě a na Hostýně. (Jednatel.)- 3. ,,Rubinstein“. (Solo na lklavír.z Be`dřich
Wiedermann.) I .  -_ j j ‹ . l

x B) Kroužky zřízeny byly letos čtyry, jež shromáždily již v začátcích dle
odboru pracovníky stejných snah. .Úspěch jejich dosud jest neobyčejný,“ neboť
s láskou, pílí a vytrvealostí pracují jejich členové, s pozoruhodným zájmem- a
s Ipatrným nadšením v četném počtu dostavuje se posluchačstvo. K Ičilému tomuto
ruchu nemálo přispívá ~-i přítomnost vdp. P. vícesuperiora, Dra Cyr`lla Sládečka,
jenž navštěvuje .každý náš kroužek, súčxastňuje se _debzat, podává vzácné: pokyny,
a uđílíí osvědčuIící se rady zl bohatých svých zkušeností. a z obsáhlých svých
vědomostí. Někdy kroužky mohou se honositi .skorořtřn tak četnou návštěvou, jako
plenární schůze.  M j . I j I

,I Kroužek sociozlogicíký (má týdenní schůzeea řídí jej Bedřich .Vašek
ze III. projednal themata: ,1. Krise stavu“ rolnickéˇho. (Ar. Kolář IV.

.Zhoubný vliv dnešníhoškolství na sociální poměry. Cast I.: Rozdíl mezi, pů-
sobenímlškol náboženských ta beznáboženských. (B. Vašek III. Část II.: .Vliv
atheismu na .školy rakouské a následky toho. (B. Vašek III. r.).I ,R e

. II..,Kı`.oužek literarnrě-hisfltorzický (jednou týdně řídí ILÍeop.I Reček
(Z III. měl přednášky: 1. Uvodní slovo k programu. (Leopì Reček .lI[. r.).
2. „Ob tihih večerzihř, nejnovější kniha P. Xav. Meška. Kriticko-esthetický rozbor.
(Rud. Linhart II. r.). 3. Vzpomínka jubilejní na Vítězsl. Hálka a Karla Kučeru.
(Lad.”Za~mykal II. r.). 4. Rud. Linhart pokračoval o knize Meškově a Lad. Za-
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mykal vzpomněl Moysesa Štěfanag 5- Skizza stř_edověkélı“0^ knězezv 'našem kraji.
(Rud. Korec II/ - . I . “ I i

. `III.,. Kroužek apologeticko-dogmatický (má přednášky každých
1/L .dnů za předsednictví Ant. Bučka Z III.`_r.) probral themata: 1. O idei po-
kroku. ‹ŤAnt. Buček III. z r.). 2 .Vznik náboženství (prý) Z kult“udı1chův_.j(Alois
Kopecký II. r.).  .l _. ._ _ , _

_ IV. Kroužek biblistický (střídá se S ,předcházejícím a„vede__jej Ad.
Jašek IV. r.) měl přednášky: 1. Mođerníkritika biblická, její ,,vzn_ik. a yývoj.
(Bart. Kutal II. r.). 2. Inspirace Písma sv. (Fra-nt. Jedlička II. r.). I

0) Za členy ,,L. J .“ přistoupili všichni bohoSl_ovciná.rodnosti české,počtem
198. Výbor. jest sestaven takto: .Jašek Adolf (IV. r.), předseda, Foltynovský ,Josef
(III. r.), jednatel, Zamykal Ladislav (II. r.), revisor ıíčtův. Ostatní zástupcové
ročníků. do- výboru zvolení jsou: ze IV. r.:~ Jemelka l František, Kolář Arnošt,
Kužela Rudolf, (Číhal Antonín, jakožto knihovník česko-slovanské knihovny);
z III. r.: Kašpar Ludvík, Reček Leopold, Vašek Bedřich; z II. r.: -A Kutal Barto-
loměj, Linhìart Rudolf; z I. r.:. Barvíki Vilém, Hruban Jaroslav, Matula Antonín.

Doufejme, že iletos práce nadějná vz začátcích požehnána bude po celý rok.
Upřímný pozdrav bratříml ~ _ _ _ _,  _ i _ ; PŘEDSEDA.

Ý I ˇ ' ›I _- . . _Z CESKYCH sum-šaovıc. č _     j _  _
První neděli po příjezdu dne 16. října sešli jsme se zase v útulné místnosti

naší jednoty „Jirsík“ k první schůzi. Jako minulá léta zazněla I tuopět dojemně
velebná píseň ,,Sv. Vác1ave“, osvěžujíc srdce, povznášejíc mysle všech. Po zpěvu
ujal se slova II jednatel. kol. Josef Jančar (IV. r.) oznámiv členům resignaci kol.
Vacka, na .konci minulého školního roku za předsedu zvoleného, podal nám
zprávu o schůzi“ velehradské a vylíčil nám své dojmy, ,jež pocítil na ,posvátném
tom místě. Potom Ipřečteny stanovy jednoty.  Il  _ V  V V

 Druhou schůzi zahájil nově zvolený předseda Jan Mottl (IV. r.) poukázav
na příklad horlivých našich předchůdců, povzbudil členy ku práci, vybídl k lásce
a Svornosti. Kol. Lorenc (II. přednesl svou báseň: V rozednění. Pp. zpěváci

_Zapě1i____ __.__B.\1_đ_0lĹf__;_(I_ø_ ___I`z_l _ ___đ9]'a1ż___I1âS ___hă_-_$_Ii_Í______$Y9!ł_
Loučení. Na konec pojednal kol. Brož (III. r.) O Dostojevském.

Všech členů jednoty jestˇ 86. Ostatní funkcionáři jednoty jsou: Šanda
Dominik (III. r.) pokladníkem, Cech Fr. (III. r.) knihovníkem, Loirenc Fr. (II. r.)
venkovským knihovníkem ; výbory, jsou: .Goth ,Felix (I.V.), Reisner Josef (III. r.),
Kolečko Karel (II. r.), Veselý Jindřich (I._ I V n

_ S počátku školního roku jednalo se též do založení ruského (kroužku,
ale sešlo Z toho pro různé příčiny; spoléhá se však na snahy jednotlivců. Ze
slovanských jazyků pěstuje se u nás: polština, ruština, chorvatština I

_ Pozdrav všeın jednotám! j _ ' PŘEIÉJSEDA.
_ První. schůze socialního kroužku konána byla dne 20. října. Předseda

uvítal nás krátkou sice, ale nadšenou a_ procítěnou řečí a vybízel nás všechny
k vážné aľ opravdové práci. Potom čteny byly stanovy a jednáno oi odebírání
časopisů.  V " '

Druhá schůze konána byla 27. října. „Předseda promluvil _o historickém
vývinu zemědělské otázky, jež jest letos :na programu. Kroužek čítá letos 72 členy.

Funkcionáři jsou: předsedou kol. Kordík (IV. r.), jednatelem kol. Kášek
(IV. r.) důvěrníky ve IV. r. jednatel, ve III. r. kol. Eybl, jenž je též kniìhevníkem,
ve II. r.'kol. Brdlík, V I. r. kol. Hoře'ší. v I ž I . I __

řezání-iBůłnı   . í _ Ĺ  _ JEDNATEL'
7“ Vč_elařsk,;ożl1_ospodáeřský kroužek počal letoší činnost svou valnou

hromađ0H 25. ří_jn_a 1904. Do kroužku přihlásilo se letos jen 30 členů. Schůzi
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zahájil jednatel *IIkolI. “IIMatuš=ka I(protože×Épředsedal kol.  Stunaı pro nemoc se Ifdostaviti
nemohl). Uvítav členy IvI krátkém proslovu 'IpoukázalI na velikou šdůleIžIitoŤst .znalosti
poměrů Ijhospodářskýclıi i žsocialních našeho zemědělstva pro duchovenˇstvo avíybízel
členy kIhOřlivé” činnosti. Po přečtenífl jednatelské .zprávy vykoInány-ľdodatečně. volby
důvěrniíkůlfzì Ijednotliv-IýchI ročníků: předsedou Ikol. Stunar (IV; r.) .jednatelem_Ikol“.
Matuška (III. knihovníkem kol. Douša (II. r ), důvěrníky: kol. Holý; (IV.
Mach (III. r.), Matouš (III. "r.)1a IMaňoIurI (I. r;`).I*`É _ I. ' . Á i  I Ť

=IIIl.Zd`ařIBůhI!iI I I Ť 4 I I . I JEDNATEL.
. › v z _ I. . _ - , I- _ - _ , vn j

r“ r _ I I- 'Z_flRAD‹2ı:-:..KRALovE- _ I   I n _
”PoiSlIední7 valná* hroImada_IIpIřed prázdninami! konala sel fzdne IflI.IIz=červ'Ience..*

Před'mIětemII mimo jiné drobnosti byla -změna stanov a volba nového Izastupitelstva
pro je“dnotuI, poněvadž staré .=vlafStně také nové s předsednictvol I narazivši
na .překážky po týdenním -působení- SeI poděkoválol. V  Do- novéhovýboru zvoılenií
za předsedullgnác Dovrtèl (ze *I%V. r.),II za jednatele Fr. Fišeraz (Z III. ÍrI.\.,“za .po-
kladníka IAnt.IIChlaIdékI` (Z III. r.), I za. I. Iknihovnika: Iosi Michálek (zí IIII...r.),IfI za
2. II knihovníka ”FrI.íIPolák~I(ZI III. Ir.), Iza II3. knihovníka jos. Krkoška (zII._ r.), za
I. důvěrníka Ot. Hula (Ze IV. r.), za 2. důvěrníka/]'a.nìKonečný_j fIfII. ;ı'.`), "Za
3.' důvěrníka jos. Šinkora (Z II. r.), za 4; důvěrníka Boh. Hospodka I. (r.),_.Za
jednatele. venk. knih. Ant. Doležal (Ze IV. Ir.), za II. Idůvěrníka venk. kniIh.I‹VinC.I-
Prokeš IIIII. Ir“)I,I Iza 2. důvěrníka venk. knih. Ladislav Kaube (z II.jir.I.), .za 3.
jednateleI venk.IIknil1I. Bedř. Augustin (Z I. r.). (Dva poslední p. H..ap„. A. Schválení
teplrvel Příští valnou hromadou). . I z I I I j. II _  I x j

I I Nové pak období naší jednoty zahájeno bylo schůzí 'd,neI“I8. října 190.4.
Páni hudebníci' rozkošným kouskem ,Artic Z Čopery Belisarř naladili nejprve“ všem
slu_ch` k celému jednání. Ujal se Slova předseda, který vesvérnnadšeném proslovu
přivítal všechny účastníky, .nově přistouplým' členům zvySvčtlilI význam aůkol
jednoty a ._ pIovzbuÍzovalII všechny k horlivému pěstění věd theologických vf jedno-
tlivých Ikroužcích, poukazuje hlavně na cíl,* jejž jednota dosud sledovala. PoI“pře-I
čtení zpráv funkcionářů zdařilé přednesli p. koll. hudebníci fantaSii'odILabickeho
II,,ISenI' Ipasačky-“`II, IIn*ačežII`I IjednátelI I~pIodalIIžreferátII I~oII~Sjezdech.II -SkIoněIilo ~›ISeII!volnými--
návrhy. _ 'I J II '  ” II

IKroužky,SeIudržeIly mimo exegetický. I  I I I I _ I I I
I Apologetickýj, kroužek, j jkterýlřídí p. Ignác Dovrtěl, "má r3” členů, Sociolo-I

gický kroužek, který 'řídí p. Alois Dolák, 'ma IIoIčl[enIů, hIiStoriIcký kroužek, 'který
řídí p. Robert Vala, __má óčlenů a pěvecko hudební kroužek, Ijejzfřídí Ip. Adolf
Ódvárka,,,má 3Šo členů' (I'9 IQI). Kromě toho ustaveny ...__ .vlastně-.Obnovený
kroužky pro pěstování jazyka ruského (16 členů, řídí p. Karel Dvořák), iaˇpol-
ského (I4 členů, vede' FišeraII, ve které klademe velké Ina.d_ějŤe. I IPrv_níI'tIři
kroužky budou se scházeti jednou za 14 dní, Ostatní jednou za týden, Ia to
vwmístnosti, kterou ,vldp. představení laskavostí (Svou nám propůjcili za čítárnu.
Všechny.od,bory_ hodlají .své 'členy Seznamovati vůbec se všemi potřebnými vědo-
mostmi se stálým zřetelem k programům protivnýni a mají vi úmyslu' pořádiati
ostré disputace. , _ _ L y  « _ V

_ je _I=Kéž žehná; Bůh Ii letos zdárně činnosti .všech našich jednot l _. PŘEDSEDA. _

__ II Letos budeme čilejší! S takovou šli jsme do starodávné Kaaby (ve1ikýIIkaIme1iný`
altán v úhlu seminářského dvoru la od pradávna „ìbrloh“ českých~bohoslovců=)*;
tam byla totiž svolána Ihned v _prvníchI dnech říjnových schůze naší Í~,,Jednoty“
kol, Václ.I Havelkou (III. r.), jenž . před prázdninami »zvolen byl předsedou.

v
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Po přečtení zprávy Z lonsk-ého roku jednalo se O odbírání časopisů. Některé byly
ze Společného nákladu vypuštěny, ježto několik kollegů i uvolilo se je a jiné ještě
privátně odebírati a ochotně k společnému čtení propůjčiti. Některé -- méně cenné
a významné -- se vůbec vypustily,  ale za to bylo několik nových přìbráno, takže
letos máme značnější počet časopisů.  

Po té bylo několika kollegy navrženo, aby se vpořádaly přednášky. Návrh
byl přijat a .jednání O akci té bylo odročeno na druhou schůzi, jež se konala
nejbližší čtvrtek. Tehdy byl zvolen též čtyřčlenný výbor (Z každého ročníku po
členu) s předsedou, jehož úkolem jest starati se O přednášky, určovati totiž dobu
a pořad jejich, Ăpovzbuzovati k nim, nebo i některá zajímavá a vděčná themata
navrhnouti ky zpracování. O přednášky snad nebude nouze, nebotˇ u většiny je
značný zájem.“ _I)o ,výboru zvoleni byli kollegovéz předseda Jos. Cerný (II. r.),
členové Ant. Faltýnek (IV. r.), .Otto Stanovský (III. r.), Alois Dumek (II. r.) a
Jar. Varhulík (I. r.). _ i ' V č p ', j,

Bylo též ujednáno, že s_e_.bude jakojiná léta sbírati měsíčně na *U.M. Š.
Pokladníkem jest kol. Fr. 'Kouckýi (III. r.). j .ˇ ii j D  

Velice neradi ztrácíme čìnnéhoč člena „Jednoty 'Í Aidolfa Rajnocha, jenz se
odebral na studia do Říma. Chtěl ještě," nežli opustí Litoměřice, míti přednášku;
ale pro neočekávaně náhlý odjezd sešlo stoho. .Slíbil však, že sijvZp0n1ene_na
„Museum“ nějakým příspěvkem literárním. S i `

Též zpěv letos pěstujeme; řízení ochotně přejal kol. Otto Stanovský. Jest
tudíž značný rozdíl mezi letoším a lonským životem. Přáti si jest pouze, aby chut
a dobrá vůle neochabla, abychom .neuvízl-i (ve, _Starémj -- pouhém čtení -- nýbrž
přìikročili k positivní práci. . Je' nás sice málo (25) a jsme na ;něme.ckémústavě,
nemajíce ,Í podpory jako jiné jednoty, než přece něco dítì se může. ,Jen svorně a
vytrvale. p  Z j .. po ě . , , j -

 L. Srdečný pozdrav všem jednotárn lt S ' .

IZ .L.JUBLěIAl\IE. j ˇ I .
žij ` Lju_bi'bratje!_ ˇ '_ ,D

.Kdor pozna slovensko-liberalno slovstvo, ve, s kolikim š~aı`latanSt“vom se pri
nas od protikatoliške Strani obravnava versko vprašanje, j vprašanje, ki je prav
posebne važnosti na Slovenskem, kjer je boj za resnico obenem boj za slovenstvo:
Saj naš naıiťodns kžatoli-ško veros stoji in padel V malenkostih se  izgubljajoča,
polizobražena.Žurnalistika bagatelizira Boga in Cerkev s proizvođi, ki ne delajo
časti človeškezmufl razumu. „Odtod žaloìstni .poja,v, da Slovenski ateizem , ni plod
lastnega premišljevanja, da ne sloni na znanstveno utemeljenem lastnem zprepri-
čanju, ampak .je le .ěslab plavgiflat tujega pamfletnega slovstva. .Nazravno je, da so
duhovi veđno bolj ločeni; fraze so najboljše .torišče predsodkov, ki brafltovsko
med~s_ebojn.o razmerje posameznih členov .narođaěnaravnost ubijajo. .

Da bi po skromnih močeh= p`rı'pomog`.li k čimprejšnji ublažitvi kulturnega
boja med razđvojenii sobrati, Smo koncem preteklega šolskega leta izdali
združeni slov. bogoslovci ,;Za reSnico“, apologetično knjigo za dijake, lži
so zdaj še v edino upanjeboljše Slovenskež prihodnosti. Knjigaobsega 14 sestavkov
pesniških, poljudno in strogo Znanstvenih, pripovednih in dramskih. Da bi se
med dijaštvom, kateremu je v prvi vrsti namenjena, laže priljubila, smo na koncu
pridejali 4 izvirne kompozicije. -- Razposlali smo jo po vsem Slovenskem in
upati smemo, da zbo mnogo dobrega obredila. Poklonili smo jo tudi vsem »slo-
vanskim semeniščem, as katerimi si dopisujemo. Dal Bog iní Brezmadežna, ki ji
je knjiga ob petdesetletnem jubileju posvečena, da fbi- naš ìnem~al'i= truds ne ostal
b!rez“e;savdov! - 4 f . i č v v

»Muaaum‹. v 4



V preteklih počitnicah smo bili Slovenski bogoslovci zastopani na velegraj-
skem shodu dne 2., 3. in 4. avgusta. Odposlali Smo t. č. pıľedsednika ,,Zveze
Slov. bogoslovcev“ tov. And.eÖrehka (IV. 1.). Vrhtega So bili na tem Shodn,ki
so se ga po odposlancih vdeležili tudi Poljakiin Slovaki, izmed .Slovence še gg.:
stud. phil. Fr. Grivec, predsednik (dunajske D „Danice“ stud. phil. K. 'Capuder
in presednik graške „Zarje“ stud. phil. A. Detela. Vtisi, ki so jih Slovencj dobili
med podjetnimi in navdušenimi, prijaznimi in nad vse gostoljubnimi Cehi, so
kar najboljši. Bog daj, da ˇbi ne ostalo samo pri Spoznanjn, pri osebnem prija-
telstvu med posameznimi Cehi in Slovenci, ampak želeti je, da bi že zdaj in
v poznejšem življenju, ko bomo delali med narodom, vsak svoje domače ljudstvo
Z besedo in S peresom seznanjali O bratovskem narodu; rešimo slovansko vpra-
šanje praktično; slovanska vzajemnost naj nam ne bo le lepa .frazal -- Na
Velehradu so se Slovenski odposlanci spoznali tudi Z vrlimi Sl O V aki. Naš
zastopnik je napravil tudi izlet 'v Slovaške Skalice ob moravsko-ogrskij meji.
V veliko korist bi bilo obema narodoma, _ki sta brata ne le po krvi, ampak
tudi po usodi, po trpljenju in mučeništvu, ko bi se med“ sebojbolj Spoznala,
kakor pa Sta si bila znana doslej.. Delajmo na to z vsemi močmi in Z vso
ljubeznijo, Z vsem navdušenjem za slovansko véliko idejo! i i

 Naša društva imajo za letošnje poslovno leto nove odbore; O njich delo-
vanju Vam sporočimo prihodnjič. i

Prisrčne pozdrave v Gospodu! CIRILSKO DRUŠTVO.

IZ ZAGREBA. ě a
. Draga braćo!

Vrlo nas je obradovao Vaš list,  pun iskrene, bratsko-narodne Slavenske
ljubavi. Oda bi se diljem ove godine što bolje upoznali, zbližili i u Slavenskoj
uzajamnosti ojačali, te Slijedeći spasonosnu »ideju ćiril-metodijskuř što blíže po-
kročilí k cilju: vjerskoèkulturnoj organizaciji katoličkih Slavenal Da se ta želja
naša ispuni, raditi moramo Svi, ali da nam rad u tom pogledu može biti uspješan,
moramo se najprije medjusobno upoznati. To čemo postiči, ako Stupimo, ito Svi
slavenskiz-~bog.oslo.vi . vu. .čeflsti .pismeni saobraćaj.~~v~ .U. čtu.. vsvrhuz .z»evo~z.Vamz javljam.,
što je društvo naše »Zbor<< radilo i kako je živjelo za predsjednikovanja č. g.
Stj. Šiletića, a kako Sada živi: I .

 U školskoj godini 1903.--4. izdao je »Zbor<< tiskom 5000 primjeraka
Vrlo poučne nabožne knjige: »Život katol. Crkve<< po Goffınéu. Sada je pod
tiskom molitvenik »Isus prijatel malenih“ u 22. izdanju, a tiskat če se u 100.000
egzemplara. Ove godine dat ćemo možda u tisaki »Križni put“ u 10.000.
Toliko O izdavanju knjiga. “ i j ~

Poznat Vam je možda .najnoviji pokret u Hrvatskoj oko osnivanja pučkih
knjižnica. Narod naš ne može da napreduje i odolijeva mnogim neprijateljima,
jer je Slabo prosvjećen. U tom rodoliubnom poslu nijesmo Smjeli ni mi bogoslovi
izostati. Marljivo Se Sakupljale knjige, doprinosile novčane pripomoći, podizale
knjižnice. Do Sada osnovali Smo do 25. pučkih knjižnica, pa če se i u buduče
na tom polju raditi. ˇ e  

Prošle godine držao se tečaj za učenje českog jezika Sa dosta lijepim
uspjehom, a ove godine, bude-li moguće, nastavit ćemo učenje miloga nami
bratskog jezika, što će mnogo doprinijeti našem kulturnom Zbliženju. -- Lijepa
zamisao, da Se drží Sastanak hrv. i Slov. bogoslova, nije se mogla radi nenadane
zapreke ostvariti, ali ako se nije mogla izvesti, nesmijezaspati.

iOd radnja Spominjem ove: ,Važnost Slavenske liturgie u životu Slavena«
i ,Slobodna misao i auktoritetí (čitana na koncertu učast SV. Oca Pija od
g. R. Koritnika. ,Angjeo ili djavo“ od Dr. Novaka, S češkoga preveo g. Stj.

z . _~; »ˇ-



Sifetič. »Opći potop(<, čitao g, G1-ničić; __- »BL dj. Marija začeta bez ljage istočnoga
grijecha<< od g. Cepanca. Vrlo zanimivu radnju: »Sto Sude Rusi' o sv. stolici
ikatolicizmu<<, čitao g. letič na t. zv. Sveslavenskom jourfixeu. »Sjedinjenje
dušei tije1a<<, obradio. crqgifV . F, Døbı-ęnić, »O početku vjere roda ljudSkoga<<
ii »Antikrist XIX. vijeka<<, napisao g. Lajtman. Na akademiji ju čast SV. Tomi
Aq, čitao g. Siletić: »Mogučnost objave Božje«.i G. Donković na proslavi godi-
šujice smrti hrv. junaka-mučednika Zrinskog i Frankopana čitao »Trideseti travnja
I67I<<. ,O postanku čovjekaí napisao g Skočen. i

Í Osim Ovograda dosta se Iadilo i na konferencijama, dok ih mala neprilika
nije Spriječila, no ne za uvijek, jer ćemo ih, ako Bog dobri dade, ove godine
opet“ nastavili. Na tim Sastancima raspravlja Se o najaktuelnijim i najpraktičnijim
pitanjima, a Završuju se obično kratkom deklamacijomlili“ govorom. V

` 7Ove godine nastojati čemo na konferencijama osobito oko toga, da pro-
učimodruštvo naše, koje sve više na žalost pada iu vjerski indiferentizam, radja
beznačelnost i beznačajnost, pa da upoznavši rane vjegove uspješnog mu lijeka
potražimo. .S istoga razloga počeo Se kod nas' katolički pokret, da, što je bolesno,
liječi,“ što pak otrovano naturalizmom, liberalizmom - modernizmom, da odluči
od zdravog. Sakupljaju Se dionice za tiskovno društvo, koje če izdavati katoličke
dnevnike, brošure i u opće zdravu duševnu hranu. Od nekoliko mjeseci izlazi
dnevnik »HrvatSko<<“, krči Si put, sve više prodire u društvo. jj Taj nužni pokret
uza Svu viku, uza sve navale Združenih neprijatelia, naprednje danomice, i ako
je početak težak, ipak mora preporoditi »in ChriSto<<.Sa0 naš pľìvatniijavni život.

A što Sada radimo? Pripravljamo Se, kako čemo što ljepše i dostojnije
proslaviti »Immaculatu<', i što uspješnije raditi na konferencijama i u »Zboru“.
Ujbuduče javljat čemo rado miloj brači, kako živimo iposlujemo, amedjutim
ij od Vas .očekujemo što ljepših i češčijih vijesti. Ostajte nam Zdravo u bratskoj
uzajamnosti i Srdačan primite pozdrav od hrvatske odane Vam brače »Zboraša«.

v ' W JURAJ KOOIJANIÓ, predsjednik.
- . 4

IZ DJAKDVA. V  í  
MjWOfasni gospodine uredniče, mili družel

. Pozivlješ nas, da izvijestìmo u „Museum-ui“ o našim prilikama i radu a da
ir ne slutiš, kakao nam težak posao namičeš; jer teško je pisati za širju jjavnost
O stvari neznatnoj i malenoj, od neznatne i partikularne vrijednosti i zanimivosti.
No svejedno Ti pìšem od srca rado, jer ako ništa, a ono če moj dopis biti znak,
da je medju nama živa sveza i uzajamnost, te če možda takodjer malo doprinijeti
tomu, „da se što bolje upoznamo i uvjerimo medjusobno o svojoj
kulturnoj snazi“. Hoču dakle, da izvijestìmo radu i prilikama našega „Zbora“
u lanjskoj škol. god. (1903/4). .Kako 'rek oh: izvješčujučijo našem radu izvješčujem
o stvari 'jmalenoj i neznatnoj. Imali smo radova na broju samo -- 12. Izmedju
radnika ističe se osobito. vrijedni lanjski predsjednik „Zborov“fjŤ,,çL.Galovič, koji je
iznio lijepe i ozbiljne sastavke kao: Zadača katoličkih Slavena di sv. Orkvi, Soci-
jalno djelavanje Presv. Eucharistije (po Tesmiěre-u) i _- Kako stojimo s hrvatskom
strankom prava? - Vrijedno je još istaknuti sastavak: `Katolička ihrvatska orgafl
nizacija na selu (Viljetič). Inače bilo je nekoliko prijevoda, osobito s ruskog
(Šušnj ak, Herman), te nešto pjesmica (Galović) i deklamaeije (Paukovič).
To je sav naš literarni rad iz prošle godine. -- Radxje, priznajemo, malen i ne-
znatan, ali prema prilikama, u kojima je „Zbor“ lanjske godine živio, taj je slabi
uspjeh razumljiv. Pošto se naše sjemenište s temelja .gradjevno renoviralo, bilismo
čitave godine u tijesnorn, provizornom stanu -- bez přiručne knjižnìce idostatnih
prostorìja, a uz to bilo nas je svega samo šesnaestorica u čitavoj bogosloviji. --
NO kraj svega toga, što je strogo literarni rad „Zborov“ bio Vrlo slab i neznatan,

. 4 *



' ı

. _ A-__ _, H 52

bio Lje u „Zboru“ medjusobni saobračaj i izmjena misli i mnijenja vrlo živ. ę-- Ta
kako .Í ne bi? Djakovački jbogoslovi, _ bogoslovi velìkoga i par exellence »poli-
tičkoga“ biskupa Strossmayera uvijek su s osobitim zanimanjemi pratili
političke prilike irazvìtak svoga naroda, a od prošle je . godine naš političky život
dobio posebnu, izrazitiju“ boju _. . . Da ne .duljim -- u našem političkom životu
osim drugih novih pojava izbila je i pojava, koja se doduše već odavna pripravljala
i osječala, ali je izrazito i zasebno istupila tek ljetos, -p pojava naime k atozli čk O g
političkog pokreta sa dnevnikom „Hrvatstvo“. Naravno, da. je nas buduče sve-
ćenike ta pojava živo zainteresovala i ponukala na izmjenu misli i mnijenja O naj-
novijem pokretu. Dakako da nipošto nijesu svi „Zborovi“ članovi oduševljeni za
noví list istruju u današnjem obliku, ali. ne ima nikoga, koji bi načelno
bio protivan i pobijao potrebu njezinu, jer je atmosfera javnoga života u Hrvatskoj
u.sljed različitih liberalno-framazonskih poriva, s očitom i prikrìvenom mržnjom na
katoličku vjeru, crkvu i njene institucije, postala već nepodnosivo zagušejiva. M

i S. `Vodilo'. se 'i dosta živahnon dopisivanje .sa ostalim hrvatskim ,,Zborovima“,
osobito sa- zagrebačkim glede opčega S a s t a n k ai hrvatskih bogoslovaca, koji se
imao obdržavati na T r s atu. Odustalo se u zadnji čas od sastankaüradi dosta
tričavih razloga političke boje, koji su i opet jednom, .dakako „en mi›niature“,
pokazali“ koliko se ima držati do ozbiljnosti i zrelosti stanovite a političke struje. --«
Bľ&fifSk0 P02đraV1i@! j Fninxø HERMAN, ø. g. predsjednik „zhøxfl“.
Z PRZEMYŠLA.  

Drodzy BraciaSloWi~anie! Z Z

_) „Kvap není dobrý rá.dce“, powiada Wasze narodowe przysľowie ija tož
pomny na nie, nie spieszyľem Sie Z przesłaniem Wam sprawozdaniax Z dzialalnošci
naszej Kongregacyi Maryanskiej w tym nowym roku iodkladaľem je ażjdotego
czasu Z powodów i przyczyn całkiem naturalnych i Wytlumaczalnych, vvynikających
Z samej istoty rzeczy. Kongregacya bovviem po powolnem ulożeniu się stosunków
poczatkowych W zakładzie naszym, od niedawnego dopiero czasu ınogla rpozpoczač
svve nowe, pelne życie i należycie poczač funkcyonowač. Otwarta Została dopiero
Z ˇ`l{0I'1ˇ(3i6IľIˇ"" pˇ3;ž"đŽÍ"ëŤ`ÍIÍ*lÍäí." V ii"ˇ 'líčí ÉDÍWDŠŽDÉ 'V ÝÍÍÓWiňÍ'ějà§lŽÓ
Zaranie, Zaznaczylo się przejawami żyvvszego rozbudzenia się zapalui ochoczošci
do nowej, samodzielnej pracy samokształcenia, wiekszego može niž dawniej zasobu
dobreji szczerej woli,gorą.cych postanowien Wzniesienia Kongregacyi na wlašcíwe
przynależne jej stanowisko, przywrócenia dawnych jej prerogatyw, Zreformowania
ij ułepszenia niektórych urządzeň, by godnie i należycie mogła odpowiedzieč
svvemu szczytnemuv zadaniu ie celovvi, dla którego istnieje. Jakiš Wogóle cieplejszy
duch, jakaš żywsza atmosfera owiala sercaji umysły czlonków. Pobudkeči inicy-
atywe tego rozbudzeniai żywszego ruchu ódnas W pierwszyın rzędzie mamy
-do zavvdzieczenia nowemu prefektowi, który Z energia. iprzedsiębiorczošcia zabral
sie do rozpoczecia dziela, Zakrešlajaci Kongregacyi na przyszłošč szersze aniżeli
dotad ramy dzíałalnošci. r '

É U2“ F1

. .Przedewszystkiem postanowiono urzadzać regularne tygodniowe zgromadzenia
czlonków, gdzie bedzie się obrabiač rozmaite naukowe temata, poruszać żywotne
sprawy Kongregacyi, odczytywač prace Wykonywane przez kolegóvv. Každe kólko,
każda sekcya, a wiec: teologiczno-filosoficzna, literacko-historyczna, socyologiczna
i ogrodnicza postanovviły Zabrač sie gorliwiej do ,żywszej iintensywniejszej pracy
W swoich odrebnych zakresach. Uchvvalono nadto uczcič rok jubileuszowy Naj-
swiçtszej Maryi Panny Wspanialym, uroczystym wieczorkiem ku czci Jej
urzadzonym. Z lona też Kongregacyi wyszla piekna i szlachetna myšl uczczenia
róvvníeż naszego ukochanego vvieszcza narodovvego AdamaMickiewicZa podnioslym
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literacko-naukowym wieczork-iem., jako niby sľabe Zaledwie echa. uroczystošci
lvvovvskich Ucbwalono dalej Zreformowač i zreorganizowač niektóre przestarzałe
statuty Kongregacyi, by mogły odpowiedać lepiej i rozumniej naszym obecnym
stosunkom. Jako zas Wielka, a nader przyjemna nowošč i oryginalnošč Zaprojek-
towavne `konezenie każdego posíiedzeniat o~dšpi.eWa-niemf kilku piešni religijnych
i narodowych.-. L `

Tylez vviec przynioslyfl pxoczatkiı pelne sa one. pieknych i wznioslych pragnieň,
rzucono“ wiele Szlachetnych mysli, które oby tylko Zdolaly sie jak najwspanialej
Zrealizowač, i oby Wytrwale i konsekventnie, poparte energie., dotarły do błogich
i pozytywnych skutków dla rozvvoju urnyslów i-dla ušwietnienia saınej Kongregacyi.

Załaczamy Wszystkim Brazciom braterskie pozdrovvienia!
. EUGEN-IUsz OKOŇ.
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Matce Boží, Almanah.. Na oslavu jubilea padesátileté ročnice. prohlášení
dogjmatu O Nep,-oskvrněném Početí Marie Panny vydá Svým nákladem
,Literární Jednota“ bohoslovců olomuckých. i P

j Po letech opětně kladou bohoslovci olomučtí práce Své do rukou veřej-
nosti, aby podali důkaz synovskě. své. lásky k Té, již pravěk očekával, než přišla,
po iNíž voláno všemi velikými, Bohem nadchnutýmijhlasy.

A když přišla, dáno jí jméno, v němž dějiny věkův, osudy národů a žití
jednotlivců jsou Stajeny, dána ]í důstojnost, jaká nikomu Z těch, kdož Z ženy na-
rozeni j$ou, nebyla dána, tím, že zrodilanám Syna, před Nímž mocnosti se třesoul

,, Aj, od chvíle té mne blahoslaviti budou všechna pokoleníí - proroko-
.vala „ io.,,.S,Qbě. jak.._.v.e1ko1.ep.ě,.-_vyplnilo, ose-, .pr.Q.ıf.Q.o.tY.í-„_přeSY,atć,_.
Geniové všech věků-,' umění všech dob, Sta ba statisíce všech plemen aj nářečí den
jako den, každý Svým způsobem, pějí chválu milostiplné, bez hříchu poičaté
Mazteři Božíl S  

K nesmírné-mu tomu chorálu Světové chvály marianskě připojuji i boho-
Slovci olomučtí skromný , Svůj hlas v roce, kdy národ předstihuje národ, aby,
poslušen hlasu sv. Otce, důstojný vpletl kvítek do Skvostného vínku oslavy jubilea
dogmatu, jež jest arcidílem nejsv. Trojice, chloubou Marie a pokladem Církve!

.Vydají knihu, v níž osvětlili postavu .Královny nebeské, pokud to možno
bylo, Z různých stran. Výňatek bohatého obsahu: Immaculata u sv. Otců a. ve
stoletích pozdějších, O svátku Nep. Početí M. P., P. Maria předobrazena ve St.
Zákoně, P. M. V Nov.. Zákoně, O jméně Maria, Lidový názor o P. M. v koledě,
Socialní požehnání kultu marianskeho, Úcta Adama Mickiewicze. k P. M., Studie
Z ikonografie mariánské, Rostlinstvo V lidových pověstech o P. M., četné básně
atd. atd..n-- poslouží_snad k bližšímu Seznámení knihy, jejíž druhý název jest
Almanah, čímž, řečeno dosti.  

0 jsou si toho dobře vědomi, že nepodávají díla úplně bezvadného, avšak
doufají, že iv té pomněnce, vpleteně do věnce oslavy Světové, -mnohý nalezne
se lístek, jenž“ upoutá a líbeznou 'vydá vůni.

Dílo skvostné úpravy, Zdobeno obrazy umělců všech dob: Murilla, Rafaela,
Dürera, Schwaigra atd., velkého kvartového formátu (asi o. 160 str ), hodí Se též
velmi dobře za dárek příležitostný.
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A Doufáme,4»že kniha najde ohlasu V nejširších.ívr.stvách i.intelligence i lidu, že
bude všem věrným ctitelůml marianskýmľpěknou památkou takÍmiloStivého,ą_lejí
úctě a oslavě zasvěceného rokul' 7 = a “ z  ~ -

Za »Literární Jednotu“bohoslovcůfolom-uckých:c . 6 Pořadatelé.
i Pětadvacetìleté jubìlaeumvydání encykliky „Grande munus“ Sv. Otcem

Lvem XIII. trvá do 30. září 1905. ,Velepamátný byl to rok, ve kterém encyklika
vy-dána. Před Štisícem let, r. 880. schválil jan? VIII. liturgii slovanskousv. Cyrilla
a Methoděje. »Užívání jazyka Slovanského potvrzujeme a nařizujeme, aby tímto
jazykem zpívána bylaì Kristu, našemu Pánu, sláva a čest, a aby jím fdíla. jeho
velebenai, psal knížetiSvatopli1kovi. Papež a otec'.SlovanStvaĹobnovuje onosvaté
vyznamenání, jež jan -VIII; jazykunašemu na věčně časy udělil a potvrdil. Kéž
je významná doba nám vzpruhou, abychom nezapomínali na myšlenky, které byly
initiativou nových snah a vroucítužbou vydavatele »Grande munusil ˇ

.  Kazìmír Tetmajer a náboženství. Zvyklji jsme pohlížet nan jako na nej-
přednějšího básníka Z mladé generace polské, jehož jméno proniklo nyníei za
hranice. Na básníka tichým smutkem opředenýchi poesií, provanutých melancholií,
ba pessimismem, 'jenž mění se V jemnou ironii, kouzelných nálad tatranských a
Snivěfizamlžených krajin, s podivu hodně krásnou, _v»ę,dle_ Kasprowizce inejhudeb-
nější formou, jež dovedla uchvátiti zaisebou celou Íplejadu mladých. K tomuto
obrazu přidal trochu stínu V 'kněz I. Koterbski, který ve studii »Dekadentyzm a
religia katolická W lyrikachzˇKazimierza Przerwy-Tetmaľjera“ rozebírá. s` nábožen-
ského hlediska jednotlivé' Ťmyšlenký 've čtyřech svazcích »Poezyíř aa ve sbírce
»HaSel<<, jež se dotýkají názorů filosoíicko-náboženských, mravních a Sociálních.
Dospíváí asi k těmto výsledkůmž7BáSník nevěří ve osobního Boha ani v Krista
jako Boha.“Bohem je svět ajčlověk jeho částí. I-Ímotabytuje, myslí Sama ze sebe.
Svět jest nejhorší, plný zla, že není“ k vůli čemu žít.. , Proto věří V jakousi
Nirvanu, jíž možno dojíti saĹmovraždo`u,i časem V bůžka, zvaného Ironií, jindy
»`Vůlí<<. Ta vůle nemůže fpřemoci zla, proto nejlépe'podd~ati- se slepé Resignaci.
O duši má názory nejrůznější: jednou vůbecnení as jest nejvýše »myslící
hlínou“, po druhé* jest totožnou i S duší světa, jest částkou duše Boha-světa, ko-

Í Ethika ibásníkova zakládá se hlavně na dvou principech 1 není přikázání,
zákonů božích, a proto je volno užívati všech rozkoší; člověk nemá vůle, proto
není zodpově_dný, nikdy nehřeší. Ke štěstí možno jíti všemi prostředky,Íi usmrıit
se volno. Pružinou všeho na světě jest nenávist a msta. Jedinou láskou, již zná,
jest láska smyslná, největším~ štěstím na světě užívání, rozpoutání smyslové bez
hranic, bez (míry. -- Často ozývá Se“ u něho nota Sociální, Zvláště ve sbírce
»HaSla<<. Nazván také básníkem sociálním, průkopníkem nových směrů. Budoucnost
vidí výlučně V lidu,“ nynější řády třeba rozbořit, zničit, byt' nebylo možno stvořiti
lepší, všemi silami se snažit poistrašlivé revoluci Společenské Důsledky auto-
rovy jsou snad poněkud jednostranné, již proto, že se opírají' pouze oı-lyrìku
Tetmajerovu. Není hlas jeho osamělý; sám Petr Chmielovský odsuzuje tyto .směry
modernistů, importované ze západu, jako cizí-duchunároda polského a žˇnejvýš
zhoubné ničící víru a idealy. Autor nazývá poesii tuto dekadencí Tetmajerf jest
neklidná moderní duše, plná revolt a pochybností, jež hned “ se rouhá a Zase
věří, pěje žhavě smyslný »Hymn do miloŠci<<, jako se modlí ke-Kristu a »Králové
Nebes, bílé Madonně<<. jeho loď plynepo vzbouřených vlnách žití, potácí se,
zmítá a _- neví kam. Nemůže, nechce viděti Světla Ty jeho krajiny jsouìjpfllny“
mlhy, ponurosti, kde zřídka svítí Slunce Proto tolik stínů v duši velikého básníka,
umělce. ř ' ˇ, *5 e 7? “ “E. M'.'.('Br)

Universitní extenSe,L1veřejňované prof. dr.“AloiSem MuSilem4"v brněnském
»Hlasu<<, jsou výtečnou myšlenkou zpopularisovati zájem a pochopení nesnadných



a akutních problemů Z biblika. Zajisté, je na časeñčeliti extensím,, které pod
rouškou vědeckosti propagují mnohdy hypothesy nezdůvodněné; a házejí massám
drobty ze stolů učených, které otravují. (Viz Hlídku 8. č, l. r. str. 630.) Budou
Souborně“ vydány ve Vzdělávací Knihovně Katolické, =  ` V,

Ť j' Za 1-ęfsniço nazvali bohoslovci“ Slovenští 'svůj almanach, .který vydali na
oslavu Panny Neposkvrněné. Uspořádal Andrej Orehek. Obsažná kniha pěkné
úpravy obsahuje črty, a delší pojednání rázupapologetického. Zastoupena je nej-
četněji Lublaň, pak Vídeň, Maribor, Innsbruck, Gorice, Řím Úvodem jsou zdařilé
básně L.íTuršiče a závěrem Andreje Oreheka »Za resnico<“ (dramatički prigori)
a 4 zpěvné sbory. j í v í

__ Pogumno vsi zob dlani dlan . P
_ P k braniku ljube domačije,

da- lepší bo Slovenski dan.
ko Zora se nad njim razlijel ›

_ Zato poguml ` Ob dlani dlan
í k braniku ljube domaěije! '

_ Če Bog se Sam postavil V bran ˇ v z -
. ' najlepša Zarja ji zasijel (Stran 242.) . K- H-

 Józef Tretìak: Hajšwiçtsza Panna w poezìjì polskiej. 59011“ WY'
dawnicza polska W Krakowie 1904. Velká. 80, stran Izo is 23 vyobrazeními.

Poláci hlásí se čile k mariánským oslavám jubilejním. V září l. r. právě
před velkým kongresemr marianským; ve Lvově vyšla od slovutného literárního
historika Tretiaka kniha S uvedeným názvem. j `

Ve Iz Statích líčí v ní autor dějiny oslavy Marie Panny básnickou litera-
turou polskou od nejstaršího plodu básnického, polským jazykem vytvořeného
,,Bogarodzica“, pro četné čechismy a archaismy dlouho sv. Vojtěchu připisova-
ného, až ku prahům moderního současného básnictví. Čtete, a celé literární
dějiny polské míjejí kol vašich zraků, čtete, a V paměti vaší vyvstávají celé bohaté
kulturní děje polské.  3 r `

  Zkušenou, rukou odborníka probírá' autor v chronologickém, postupu
jednotlivé plody básnické Marii“ Pannu oslavující, kriticky je oceňuje co do
vnitřsnírflrjrejichr flrhodnrotyr, rrosvětluje- .stru,čně,„,ale -.neoby,čej„ně„ _přirpeąd,níČo,orojšìjìšëhís ,P79.Z„ífłŠÉlÍo_?‹
prostředí, V němž vznikaly, a vytváří tak věrný, historicky přesný a plasticky
úměrný obraz mariánské básnické tvorby polské. Isou V obraze tom“ stíny, ale
mnohem více Zářných světel, u nichž autor rád prodlívá, se rozehřívá, div že
Sám od objektivní kritiky nepřechází k obdivu. i

Autor - laik, universitní professor -- dotýká Se vedle esthetické stránky
tam, kde se v některém útvaru vyskytuje méně správné theologické pojetí Matky
Páně, zlehka i dogmatické stránky a Smírně vysvětluje, sám správného dogma-
tického stanoviska neopouštěje., r ` .  A

V poslední závěrečné kapitole ještě jednou úhrnně karakterisuje jednotlivá
století a končí o minulosti: ,Nejstkvělejší moment našeho básnictví jest právě
chvílí, ve které nejsličněji rozkvétá poetický kult Bohorodičky. ,Nejvyšší naši
věštcové vkládají na Její čelo nejkrásnější korunu poetickou, na níž planou nej-
dražší diamanty, Stkví se nejčistší rubíny, Smaragdy, Safiry, topasy a ametysty
naší poesie“. (Str. II7.) Jest to doba básnického romantismu polského, čtyř
hlavních představitelů jeho a zároveň největších básníků polských I9. Století:
Adama Mickiewicze, Bohdana Zaleského, Zygmunta Krasiňského a Iulia Slowackého.

O přítomnosti pak praví: »Poesie dnešní je velmi fantastická, ale chladná;
láká obraznost, ale nevzrušuje srdce. Arcitf, platí to všeobecně o poesii, o převaze
jejích zjevův, a ne O řídkých výjimkách. O dnešní naší poesii lze říci, že se V ní
neprobudilo ještě srdce. Čekejme, až se probudí, a pak i kult Nejsv. Panny na
novo v ní zasvítíi (tamtéž). ˇ j
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To platí též O poesii naší. .  
Ukázky básní a případně volená vyobrazení“(23) zvětšují. půvab knihy

jednoduše, ale vkusně vypravené. jMůžeme blahopřáti bratrsfkým Polaákům, že
Z kruhů laické intelligence jejich vzdán byl Neposkvrněné Matce hold tak vzácný,
a přáti si jen, aby i u nás Z laických kruhů podobný důkaz tak ,upřímììié úcty
k Přečisté Panně u veřejnosti podán byl. . s Č nA. Č.e(Ol.)

Pro orientaci v ruské bohoslovné literatuře je Velmi dobrý nový
časopis: Novosti bogosl-ovsikoj literatury. (Sergiev Posad, Mosk. gub.).

Korrespondence se semináři jìnoslovanskými je dobrým prostředzkeın,
abychom se blíže poznali a sdíleli se o aktuelních otázkách náboženských, soci-
alních, krasoujmných, politických. Není to pouhou libůstkou, ale podobná výměna
názorů nutí vážně se dívati na Zájmy jiných i své., pobádá ku kritickému roz-
boru a samostatnému vhledu V to, nač lhostejně a povrchně jsme se dosud
dívali. Bývala svátkem každá schůze jednoty, když čten v ní za povznášející
nálady nadšený dopis z jiného Semináře mimočeského. Doufáme, že bude použito
násl. adres: (Uvedení pp. jsou prostředníky korrespondence pro začátek. Na ty
nechť se každý Z bratří Slovinců, Charvatů, Poláků atd. obrátí, oni pak podají
adressy ostatních svého semináře, kteří se O dopisování interesují): j

Adolf Jašek, předseda Literární jednoty, Olomouc, kníže-arcibisk. seminář.
Karel Háňavka, předseda ,Růže Sušilovyi, Brno, alumnát.
Václav Brdlík, bohosl. II r., seminář, Ces. Budějovice (Cechy).
Alois Dumek, bohosl. II. r., seminář, Litoměřice (Čechy), Ý
František Sušìl. Životopisný nástin od Dra Pavla Vychodila. Nákladem

Papežské knihtiskárny benediktinů rajhradských v Brně.
»Nejtrvalejší pomník úcty postavil Sušilovi Dr. Vycho‹lil svým spisem

,František Sušil“. S vytrvalostí a pílí, jakou se Vychodil vůbec vyznačuje, po
mnohá léta sbíral látku k této knize Své, a sebrav ji, Zpracoval opravdu vzorně,
snaže se podati co možná úplný a dokonalý obraz Sušilův an rozebíľrvaje proto
činnost jeho všestranně. Kniha vycházela od roku 1898 a dokončena jest v jubi-
lejním roce Sušilově 1904. Neměla by clıybětz' 7) km7ı0'ımě žádného českého. kněze,
Ž(í6i'?2€'Íı0. 297favím,. j6lik.0ž-sOuďím,. že .n8ní..mezZ'.česk_yŤm daclıoofııenstvemí ot m'Ic0/59, Íťďü
Zıy na Sušíla ne/ıleđěl 7'a~ÍcO na vzor vší úcty ÍıOdny'.'“ (Dr. Tumpach v ,,CaSop.
katol. duchovenstva<<.)

r'57ˇ"' /Ť" '_Ĺ_ť=

/ ' Q 1%/ ' vv-Ž~'~“"'_,ż..-.ø -/, - _ . _ .5. . _
_ L.-..-ëšzí' ˇ „ˇ f/ '

ø- ,-...- _,,-I, ii“. ,.‹
2*: tn'/,7,, '-:-~_'..._ `:f_` '- v~ -/Ĺ ˇ -` ,_

I . :„T-~.v z/vv»z , ~ z v vfl zn. .--z/',` " 'I 40:19z _.«'= '/Í "/L~_.Q'(.'“`Í--xı

- Ă '<<x-7 / ý ø- '›`.“`flıı .\\`= ˇ ~~'.=.›-'~“.;‹~‹;K :' `3 .<{~\((,\\\'ąxj., =~.z*v:~.».=-4-“Iz_ . \~ \ . '-z.:ž^v..*\§ Šj(t 3-1-,`›.~“z`z“,`..
.`L‹`.›.z.\\_\;\,\`\{\\\ --Él../15.ˇ

‹,=~êž.,- ›fŤ;5j'j,3\,*>*íê ~“›%'.ť“€'xl1“.n;,fi7v/~
-zz' l I ˇ. 'if-'^‹."4ø‹/v r`‹'// 7''Ĺf '*-,' -/'ˇ .v

„'..'‹ " 'V Í'7 'Ž)“ˇ5`-"'-T/,Ž/›//'/'.ć'Ĺ'("> 'i' /ÄÍŽÝŠÍ-'rè/Č" xf/ 1“
--ˇ n. <.;żefl~.z4~‹“ -

/ =://4' "'"'0

3%

I



à,

šfl

íšż
737*

ˇ/Š vı.
E415 ,

.8 _.

CY;

.z ‹

32 -
:,

za,

.ZL '
1 4

3“ 1

(P, v _
Ĺ 'if

›

.Š `‹

.rr

_iđ

'zn

Ä,-““‹“1-v

Í,

U3;-"
'Ě

vz
1*." .‹\~,~

żàašstžšfla»ses

M“

.m.

ze

ˇSflťlš

nv

l
Š

zl0;ˇí

=š~„~.~;ľ'n‹.f.l.."j.."..ˇˇ._L..

.šfo
1!

Ll-,_

.Z'= 'ngi

a,

I“-If 'ry-: 2/`2' '-41 « .› L., „ _. . , _
'Ň .v,v›z,-- \'.~.ˇ-.v

J*

_, _, _ ~

._ l . ˇ i l - "

V _ i _ _

, .

. ~ ›v
FERDIHAHD SOB (Br.):,' i P 8 ,

_ _ 8 Épllzlesz D ‹:ı'rląı)i ı)‹_Íjf‹:l')oc|ı-)í.  . Ý
_ í 'Mezi spornýmji`íi,otazkami, církve" Západní s církví východní zaujímá
:velmi “ důležité mÍíst_o` otázka :op epiklesi a související is ní spory A O okamžiku
přepodstatněnía formě Eucharistieˇ. 'Důležitost otázky této je patrna. Vždyť
Velebna Svátost je takořka`sl~uncem celého nˇábožtenskěho života církevního.

W _jEpiklie,se,i jak se v liturgiíchvýehodních vyskytă, jest prosba o seslání
Duchaj`sv._:_, na chlěb ra víno,ˇaby je proměnil v  Tělo a Krevľáně a aby byly
přijímajícím ke spasení duše i těla. ,Umístěna jest po slovechikonsekračních.

ˇ' 'Otázka 50, epiklesi není příliš ,dávněho původu. t Odezírámeli od ojedi-_
nělýeh Ězjevů, jako na př. Theodora, biskupajív' Andidě (st. at Theodora
.Melitensk,ěh,o(stol., XIV), první jakýsi Základ ˇnasledujíicím sporům položil
Mikuláš Kabasila, metropolitasoluňský (Ť 1371), ve své knize ,,°Epp.“/jvsča
tñçu ů+síOćg..lı-:Ltoupj/íag“ (Výklad bohoslužby), Z níž. později velmi hojně čerpal
Markups: Eugenikos. í i í jì _ í _ P  ,_  i

je i Ve větších rozměrech otázka tato probírána teprye na koncilu florent-
skěm r. 1439. Papež Eugen byl totiž upozorněn, že Rekověi přižkonsekraci
užívajímodliteb, jež se lišíod liturgieıřímske. Vznikla tu .přirozeně otazka,
považujíliˇRekově modlitby tyto za podstatnou formu konsekrace čili nic.1)
Odpo_věďfReků,} na tuto otázku zněla: ,,Odpovídá.me, že věříme, že Slovy
těmito (totıž těmi, jimiž Kristus ustanovil Velebnoui Svátost, tedy našimi.
.slovy konsekračními) jest dokonán chléb' božský a stává se Tělem Kristo-
výrn.“:.2) Epiklesi pak vysvětlují srovnáníin římskěhoin kanonu ,,Supplices Te
rogamus“ vten smysl, žezse. jí toliko prosí, aby Duch sv. na nás (âcp' vjptcžç)
sestoupil a proměnil v nás (šv ůplv írotíˇjoatj chléb v Tělo na víno ve Krev
Kristovu, aby byly .přijímajícím pokrmern duše, na odpuštění hříchův a aby
nami nebyly k odsouzení 3) Kladli tedy důraz na stránku subjektivní. Nic-
miěíně ale shromáždění .všech řeckýchiybiskupůodmítlo všecko další projed-
návání otázky konsekrační, ať. důvod byl jakýkoli. Právě' tak odmítli,
aby prohlášení jejich bylo výslovně pojato do dekretu uniegstačífijprý jejich
Pľ0l1lá.šení'ústní.' í  s 8 a y ' ' P P

O otázceotě. jednalo se pak dále ve dvouľveřejnýeh sejzeních (dnelö.
a 20. června), při nichžfipapežský theolog. Dominikán Jan Turrecremata do-

ˇ ~ _ ‹ _ ˇ_ x v -_ . , _ ,K , _ , . . _ z , *. _ , , - , v

' 81) Harduin, Acta conciliorum, sv.“ IX.. 981. -==- 0) Mansì, Colleetìo conciliorum, svazek'
IOQ5. - Ějlýllansi, tamtêžp.. _ A _ ' j _ _ .
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kázal správnostnázoru církve západní, jak z řeckých()t_ců,sv. Jana Zlato-
ústého a sv. Jana z Damašku, tak z Otců latinských, sv. .Ambrože a sv.
Augustina, že totiž pouhými slovy, jimiž Kristus Velebnou Svátost ustanovil,
se vykonává přepodstatnění, nikoliv pak teprve vzýváním Ducha sv.1) Nic-
méně ani tu nechtěli Rekové podati písemného prohlášení. Důvody jejich,
jak je pronesl arcibiskup Kijevský Isidor, byly ty, že liturgie východní již
před schismatem obsahují epiklesí, jež tedy jest již od pradávných věků
v užívání, a pak že i církev východní uznává slova Kristova za konsekrační,
tedy že není třeba definice _ zvláštní. Ale již při prohlášení tom pronesl
Isidor mínění, že slova ustanovení jsou jakoby semenem, a jako k semenu
musí .něco přistoupiti, aby vzrostlo lv rostlinu, tak ik slovům těmto musí
býti přidána modlitba k Duchu sv. ıepiklese), aby účinku dosáhly. Tím by
ovšem zase blud v nové formě se byl vloudil. Na to upozornil Turrecremata
a disputace trvaly dále. Konečně (Ď. července) prohlásil arcibiskup nicejský,
pozdější kardinál Bessarion -- jmenempsvým a jiných Otců církev východní
zastupujících -- že jedině slovům Kristovým připisují veškeru moc při pře-
podstatnění,2) a sice hlavně pro autoritu sv. Jana Zlatoústého. ř

Zdálo se, že tímto způsobem spor- utlumen hned v zárodku. Ale ne-
bylo tomu tak. Jako unie florentská neměla dlouhého trvání, tak ani v této
otázce shoda dlouho nepotrvala. Učastník sněmu ílorentskéhoMarekEugenikos,
biskup efesský, vydal traktát ,,”'O.tL oů pów/ov .cžćcö tfjg cpoıvíjç tC›v ösonotnuťov
E5“/jp.Oit6›v cŽ~(to2§íO\/10;: ta ůeìa öc'›pa:,_o°ć?O.° ěv. tr*/jg jJ.e“cà. taüta eůxñgixaì sůìtoj/íaç
toü íepétoç öuvožnsı toü nveénatog aj/íou“ (Dary božské se neposvěcujíľjedině
pronesením slov Páně, nýbrž následující modlitbou ablahoslavením kněžským
mocí Ducha sv. 8) proti latinskému názoru. V něm připisuje“ slovům 'Páně
význam pouze historický (čim/vjpartnđšç), vzpomínky totiž na ustanovení"nej_
světější oběti (ítpoç 'cirpı uv“řjp.nv too tóts npaxůéi/tog); přiznává sice slovům
těmzsílu proměňovací (öúvantç te).€ıtott:›t“řj), ale jen potud, pokud byla od
Krista samého, nikoliv od kněze pronešena; jinak-řečeno: ,Kristus jimi pro-
měnil, kněz však jimi neproměňuje. Moc tato je účinná (švšpysıa) při oběti
kněze teprve modlitbouíknězovoui(ötôc tñg itoü íspétog eůýñg), tedy teprve
epiklesí se proměňuje chléb "a víno v Tělo a Krev Páně.  

A názor tento při vzrůstajícím odporu proti církvi Západnízůstal na
východě vládnoucím. Ponenáhlu bylo zcela přesně formulováno, že nikoliv
slova Kristova sama, nýbrž jen ve spojení s následující epiklesí jsoukon-
sekračními. Tak žádá „Vyznání pravoslavné východní církve“,4) složené od
metropolity Kijevského Petra Mogily, k proměnění také epiklesí. ,Ihned po
těchto slovech (totiž epiklesí) se děje přepodstatněníˇ, praví se tam výslovně.

  Mínění toto je dodnes V církvi východní panující. vMakarij5) shrnuje
nauku o konsekraci a epiklesí ve tři body: 1. Slova Kristova pronesená
celebrantem, ukázání na dary sv., vzývání Ducha sv., i zˇehnání darů jest
jedním nepřetržitelným.(nepreryvnoje)anedělitelným (nerozdělnoje) úkonem.
2. Slova Kristova se jen připomínají (vosporninajufsa) jakožto rozkaz Spasi-
telův. 3. Na základě tohoto rozkazu osrněluje se kněz, jménem všech vě-
řících, obrátiti se k Bohu Otoi S modlitbouo seslání Ducha sv. na sv. dary,
aby proměnil chléb a víno v Tělo a .Krev Páně. Takovým způsobem jest
uchována slovům Kristovým povinná vážnost, jakožto rozkazu Kristovu,
nebot jinak by se kněz nemohl ani osměliti přistoupiti sk oltáři, aby tam
konal bohoslužbu. Ale při tom církev pravoslavná věří, že proměnění se

I) Harduin, 1. c. 963 násl-. ~- 2)' Mansi, l. c. 104=5-1047. -- 3) Astroupyíat rđw čıyítov
7-toL'ts'p‹ov Paříž 1560, str. 138. -~ 4) Kimmel, Libri symbolici ecelesiae Orientalis, 180. --
5) Makarij, Pravoslavno-dogmatiěeskoje bogoslovije, II. 290 násl. ' A . _ _
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W í Kristus Velebnou Svátost ustanovil, spolu S následující epiklesí

_', › ' _ _ v v ' _ _ ,__ rm ,` _ _ _-_-;“.v`.v›.-.,\,„. „xx .„.__›.. V ,_ _ ,n-V __...__,‹,-(-„ V -v.›-,ˇ..v~_,-;_l ~~_7.._..,.ø-U1._ __ _ __ _ , .z ,. , r I, _.,_~» z.›_vž__ v- ~- _ _ ___ __ __ __ _ „_ _ . _ _________ ____,__._» . _ _- l _ _ A z v . _ _ _ ,_ _, , ,V _ ._ ._._,_.,__,_, _„ __ ,._.__. „_ „..._._,,. „__ V ,,„ _ - z<..-. I :

(najitijem):a působením  (dějstvijemlj Ducha sv. modlitbou .  __k,,ěz,,_,5šø_n;:Jejítotedytýž názor jako Marka Eugenı a. _ _ _ W
ŤŠtento též přísahou stvrditi musí nově jmenovàlly blsküp Pľl SVÓIII

 Z ' ^ˇ' ' ' ˇ roměnění Těla a Krve Kristovy
I ké' liturgii ˇěe děje jak tomu východní a nası starı ruští Otcové učí,

jiříchbilema jpůsobeníni. Ducha sv. skrze epiklesí biskupa nebo kněze“ atd.
 Z Z 'i ově'i ak: ıohlašuje Maltzew 2)' „Nejdůležitější úkon liturgický je J: P P' , s- P - - 'kl b t b I 1; 'I -pípfronfiesenı yslovustanovenı, _a s nımı spojena epı eso, pros a o, ar ył ses oupí

 I l “ Orthodoxnı v chodnı cırkevučıDuch sv na dary, aby byly pI'0II1ŠI1ŠI1Y- 77 Y 2
ova,~Jí  _        _ „  .- .

ˇ' k sekracı mozno tedy teprv po epıklesınerlozdílný celek tvorı, onfi? z`a_đOk0naň(,u_u3) Východní církev považuje epiklesí za naprosto
__ 5 _ ,_ r _ _

P “ ˇ P 'chodní církev by v tomto ohledu musıla.takze_01`fl10đ0XH1. VY
římeskíémuiz kanonu“.5) r _ _ _ _

-g;nínëíi1í:iznľ,..í;ínit0souhlasí uplně Ostatní církve schısmatıcké.
západní, tedy jest její stálé, nepochybně učení, že

t slovy Páně Tomu nasvědčují rubriky Missálu,
Onse J ' l v konsekracnıch ihned Tělo Paněnařizují,  aby po pronesenı S 0 _

Páně pokleknutím adoroval a také lidu ukázal, aby je ado-
roval) Veldletoho) ve všeobecných rubrikách Missálu v „Defectus formae“

praví :Slova konsekrační, jež jsou forma této Svátosti, jsou tato:
:iestìatdfl.,Hicest atd., potom v „Defectus in mınısterıo ıpso occurrentes“:

Kdybyłjkněz zemřel na polo prones' formu Krve, druhý pokračuj ve mši (3).
ozliturgie-"samé a Z předpisů jejich patrno, že konsekrace děje

_;.z_po_uhýmislovy r Kristovými.
mámei. výslovná prohlášení papežů. Tak Eugen IV. v dekretu

.m.ó_,Aľrmeny praví:.r„rForma této Svátosti (Eucharistie)  jsou slova Spasitelova,
koná Neboť kněz v zástupnictví Kristově tuto svátost

v ykonává,jnebot těchto slov podstata chleba se mění _v. Tělo Kri-
stoÍvo._a,:fpo_dstata vínaiív Krev“. Podobně i papež Pius VII. v listě ze dne

jkvětjna-(1822“k patriarchovi Melchitů praví: „Zakazujeme všem, aby
přijíľmali a drželi mínění schismatiky zastávané, že konsekrace nepozůstává

 ve s_lovech_,KriStových, jichž- užívá obojí církev, západní aj východní,
kponeěné:a_ úplné konsekraci má se přıdatı prosebná formule,

kter á~»v__západní liturgii předchází, ve východní následuje.“ I I
listypapežské dogmatiekéöı čili nic, tolik je ř jisto, že jimi

S_ef._vyjíadřuj_e: mínění církve západní. Ostatně souhlasem všech čelnějších
jest jisto, že formou Eucharistie, jsou jen slova konsekraění.
jetaké patrna veliká obtíž. celé této otázky. Církev východní

konsekrace se děje teprv epiklesí, církev katolická,jže
Kristovými, jimž církev východní připisuje ,význam pouhé

hıstøìriøkè vzpønninky í  í _ “
._NÍcII,ı`éně ale církev katolická v liturgiích východních epiklesí pone-

_ _ _‹:,lJ1S:Ĺ0'j6Slí, že církev východní fakt tento 7) s`povděkem, uznává. ~
z íhläjlęľtlsnastáváúloha, abychom epiklesí, její význam a dosah poněkud
0-l0,)&(SiI11líUč1Iı,íme tak postupem následujícím: Uvedeme epiklesí z několika

Q ICT'S0!<l_ 9%.

1) 'M-altzew, Die Sakramente der orthodox-katholischen Kirche des Morgenlandes, 408. --
2) M_a1_.'5Z_eW›“_;ľ-' -0- CLVI- --í 3) Maltzew, l. c. CLVII. -- 4) Maltzew, 1. e. GLX. -- 5) Maltzew,
1- 0' A6) _~-O ceně dogmatické dekretu pro Armeny pochybuje Hoppe: >'›Die Z Epiklesis
đeľ ,gI`1*30l1lS_0h_6I1: und orıentalischen Liturgien und der römische MeI5kanon<<, 224 pozn. --
il) :M3‹llľZ9“'_, Sakramente CLVIII. _ _' ˇ _ _
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liturgií, ukážeme Íęjí I'0ZSâ›h, ,VýZI1am, srovnáme S jinými modlitbamissølıturgıí
východních,,uvedeme výroky sv., Otců, a konečně mínění bohoslovcu. Ý “

Uvádíme především liturgii Konstitucí Apoštolských,kn. VIII.
Liturgiis tutoz ,Za ,nejstarší považují Probst, v. Drey,'ˇŽ*Daniel,ĚšFornici,,“ Lüft,
Bickell, Renaudot, Alzoy. I když ji nelze umístiti ve století prvním, přece
Začátky svými se od něho příliš nevzdaluje. Zní pak v liturgii té epiklese
S anamnesí,která ji uvádí, takto :ž „Pamětlivi tedy jsouce utrpení sa Smrti a
zp; mrtvých ,vstání a na nebe Vstoupení a druhého jeho (Krista) příchodu, kdy
přijde se slávou a mocí-_ soudit živé i mrtvé, a každého odměnit dleiskutků
jeho, přinášíme Tobě, Bohu a Králi, dle Jeho nařízení, chléb tento na kalich
tento, děkujíce Tobě skrze něho, protože jsi nás hodnými. učinil, státi před
obličejem Tvým a sloužiti Tobě, a .prosíme Tebe, abys milostivě shlédl na
dary tyto, Tobě předložené, Ty Bože, jenž ničeho nepotřebuješ, a blahovolně
je přijal k poctě Krista Svého, a seslal Svatého Ducha Svého naéoběť tuto,
svědka utrpení, Pánaadežíše, aby. se objevil tento chléb býti Tělem' Krista
Tvého ap kalich tento Krví Krista., Tvého, aby ti, kteří účast mají na něm,
utvrzeni byliflve Zbožnosti, dosáhli odpuštění hříchů, zbaveni byli ďábla a
bludu jeho, naplnění byli Duchem sv ,o r stali se hodnými Krista “Tvého,z do-L
sáhli života věčného, protože jsi s ,nimi smířen, Pane VŠBVIÁÓIIOHGÍ.“ 1)

 Liturgie' sv. Jëakoba apoštolařřecká (liturgie církvejperusa-
lemské), která je ,Základem "velmi" mnoha liturgií syrských I tato s liturgie
má stáří velmivctihodné. Po anamnesiıí prosíce,šabyS“ nenaložil s` námišdle*
hříchů našich, ani dle přestupků našich/neodplatil nám; ale dle shovívavosti
své, a nevýslovné lásky své k lidem. . . a abys skrze mne a skrze hříchy
mé neodpuzoval lid, Bože laskavý (cpı)xo2vů“p‹.oTce). `Neboť lid Tvůj 9, ,øírkęv
TváéProsínTebe.V~ r i y  a  r n i ~ » s “

i l Lid: Smiluj sesnad námi, Bože, Otče vševládnoucí." t '
Kněz: Smiluj se nad námi, Bože vševládnoucíl Smiluj- se nad námi,

Bože, Spasiteli náš! Smiluj se nad námi, Bože, dle velikého milosrdenství
Svého a sešli na nás a na předložené dary tyto Ducha Svého přesvatého,
Pána a oživujícího, spolutrůnícího sTebou Bohem a Otcem, a s jednorozeným
synem Tvým, spolu kralujícího, téže podstaty a věěnosti . . . aby Sestoupě
(štchcpoıvñooćv) svatou a dobrou a slavnou Svou přítomností posvětila učinil
(noufiozq) chléb tento Tělem Svatým Krista Tvého [Lid : Amen] la kalich tento
drahou Krví Krista Tvého [Lid: Amen], aby prospěly všem, kteří na nich
účast mají, k odpuštění hříchův a životu věčnému, k posvěcení duší i, těl...2)

Stejpnojmenná liturgie syrská: Památku tedy Slavíme, Pane, smrti
a Z mrtvých vstání Tvého po třech dnech, vstoupení Tvého na nebesa,
a sezení Tvého na pravici Boha Otce, a opět Tvého příchodu druhého hroz-
ného a slavného, kdy souditi budeš svět spravedlivě, kdy odměníš každého
.dle skutků jeho. ,Přinášíme Tobě tuto oběť hroznou a nekrvavou, abys ne-
naložil s námi dle hříchů našich, Pane, ta neodplatil nám dle nepravostí
našich, nýbrž dle shovívavostiSvé a lásky Své k lidem veliké a nevýslovné,
žnič hříchy naše, sluhů Tvých pokorně Tebe prosících., Neboť lid V, Tvůj a
dědictví Tvé prosí Tebe a skrze Tebe a s Tebou Otce Tvého říkaje:

s Lid: Smiluj se, Bože, Otče všemohoucí, smilııj se nad námi.   
*Kněz: My také slabí a hříšní slohové Tvoji, Pane, děkujeme Tobě,

chválíme Tebe, za všecko a pro všecko. „   s t  s
›

.~,_ ż _“fl.f_“_ _Ť,Ť`,,Ť__ _ , nfl 7 zz.›„z.:ż_v;:_ zzvz

1) Consist. Apostolicae dle Hoppe, 1., c. 50 sq. Viz též Kupka, mši sv., 497.. ˇ.
2) Hoppe, 1. c. 52. Kupka 1. c. 497. c T i ' ˇ -
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ése Šnad .namı Vasvys y š - 7 h 1 d A bi dj ÍJahs hxøżná.jø nan høážnfl, jak stran up ná em 0 a, raz
zizživýj 3 svatý, snvýsostí ivznešených .nebes přichází, scstupuje

ssjegç,aSynu roven kralováním, téže podstaty avěčnosti,

Tøhfl, a klfiflime H0 T0bë› đëkfliflmfl
~0đ zTębe, .Pane Bože, smiluj se nad námi a

B ,I ěfl 5“ Pane Bøzø a skrze její modlitby čısté a svaté,Ill Pam" 1Ý§_ _ “ 7 í
. ' ˇ ' ' Ť 1 š nás

énaEfl0har1Sfi1 Möfl V0 “§'=yI1} P0103690“. a ı1_P0SVë<=“J@øsstůjçg ażzmodlete ćse; bud mır s namı a pokoj Boha Otce
..§,šëž;,h‹ii".áv.0r1ęijmea~lařikˇejme třikrát ž Kyrıe elejson. š «

vzývání Ducha sv.: Smiluj se nad námi, f Bože,
aišseřšližucha svého svatého, Pána a oživujícího, který

a Prorocích a Novém Zákoně Tvém, který sestoupil
t na Pána  našeho Ježíše Krista. ve řece Jordáně, který se-

gv;apøšızøly v podobě ohnıvych jazyku. é z p j z
{;.I.s,.Liđazš_ˇ=Kyrieelejson = [třıkrát]. . í P _ _

Q,in.,.,Kněz;:tfl Aby ,přijdafl (adveniens, šfcıqooıtñooćv) učınıl i chléb ten Tělem
oživujíeím, Těleméspasitelným, Tělem snebeským, Tělem, jež duším a tělům

,Tělem Pána Boha ‹a Spasitele našeho Ježíše Krista, na odpuštění
,l?“řřÍ0h.ůva.a.iživot věčný těm, kteří ji přijímají. f   i ~ .

Amen. i a  . š › = *  ~ i
víno smíšené, jež je v tomto . kalichu, učinil Krví Nového

Zákona,iKrví spasitelnou, Krví oživující, Krví, jež duším i tělům spásu
dává,.KrvíPána Boha a Spasitele našeho Ježíše Krista, na odpuštění hříchů
faílžijvotoo věčný těm, .kteří ji přijímají.  j J i .

Lid:Amen. . p     s
,fi“;KnězžAbyí nám a všem, kteří z nich přijmou, a jich se účastní, byly

ke“~svatoisti duše" a těla, ke konání skutků dobrých, k utvrzení církve Tvé
svaté, kterou jsi založil na skále pravé víry a brány pekelně jí nepřemoihou,
,když osvobodíš ji ode všech, bludův ja pohoršení, hříšníků, až na konec
Světa, skrze milostmilosrdenství, lásku' k lidem jednorozeného Syna Tvého,
skrze něhož a snímž náleží Tobě sláva a čest.  ` _ “
j Lidí: .Amen..1,) ] i s š Í .
‹ íUvedli jsme úmyslně tuto liturgii, aby bylo zřejnıo, jak se na východě
znenáhla liturgie ~k velikému bohatství výrazův a obřadů rozvíjely.

Ĺľvádíme jen ještě íliturgi-i sv. Jana Z““latooú“stého,2)a Škterá“ je
mezi Roky ar Rusy jnejobvyklejšízi Pamětlivi tedy jsouce tohoto spasitelného
přikázání, a ivšehof co se pro nás stalo, kříže, hrobu, z “mrtvý'ch vstání
třetího =dne,*n'a nebe Vstoupení, sezení po pravici, nového příchodu ve velké
slávě s[,hlasitě], přinášíme Tobě Tvé z Tvého, ve' všem za pro všechno (M0416:
Tt0iv.'coc,aOćìl5to`ć flcžvtoc, o vsjech i~za“vsja)., z “ M “

“ Lid: Toběpějeme, Tebe chválíme, Tobě děkujeme a k Toběfse mo;
dlíıne, Pane, Bože náš. é Ť O S '  `

e T Kněz mezitím semodlí potichu: 'Ještě ž přinášíme Tobě rozumnou tuto
Bšéľeiíìnekrvavouí službu“ a voláme 'as prosíme "a s úpíme kt“ Tobě, sešli Svého
sv. Ducha na nás a na předložené dary. [Jáhen přistoupíkez knězi ;=»ob“a“ se

r 4) Renaııdot:.Liturgíarum erientalium colletio, II. 32. nsl. J
2) Maltzew: Die Liturgieen der orthodox-katholischen Kirche des Mórgfcnlfinde, '87.

vëlflkarii, 1. ø. II. 290. Kupka., 1. ø. 498.  z - i
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pokloní třikrát před sv.“ stolem a říkají tiše :] Bože, buď milostiv mně hříš-
nému a Smiluj se nade mnou. [A pokračují, kněz s rozpjatými pažemi a
zdviženýma rukama - třikrátez] Pane, který jsisvèhø přęflvatého Ducha
o třetí hodině seslal na apoštoly Své, neodjímej ho od nás, nýbrž obnov
nás prosících Tebe. (Maltzew má na tomto místě v překladu: erneuere ihn
uns, tedy obnov nám. jej, kdežto Makarij ve své dogmatice prostě: no obnoví
nas,což je řeckému textu přiméřenější.) [Ke konci se vždy pokloní apo-
křižují oba, při čemž jáhen říká, když se po prvé pomodliliz] Srdce: čisté
ve mně ntvoř, Bože, a Ducha pravého obnov v nitru mém. [Když modlitbu
odříkali po druhé :] Nezavrhuj mne od obličeje Svého ía Ducha Svého svatého
neodjímej ode mne. ~ [Když modlitbu odříkali po třetí, odklání jáhen hlavu
a --- ukazuje na sv. chléb -- praví potichu :] Požehnej, pane, posvátný chléb.

I Kněz se vztýčí, .třikráte požehná křížem svaté dary a praví při prvém:
A učiň. tento clilébdrahocenným Tělem Svého Krista. [Jáhen: Amen,]

[Jáhen o ukazuje na kalich, praví potichu :] Požehnej, pane, po-
svátný kalich.  I t z » o p o  

Kněz při druhém kříži: A co ov tomto kalichu jest, drahocennou»Krví
Svého Krista. [Jáhen: Amen.] ř  . ; .

[Jáhen ukazuje nyní na obojí a praví potichu:] Požehnej, pane, obojí.
'Kněz dělá 'I kříž po třetí a to“ nad .obojím: Proměňuje je' svým Svatým

Duchem. [Jáhen: Amen, amen, amen,] I á až  u . ~  
. í Nyní se oba klečmolklanějí pravému Tělu a Krví Páně. .

Jáhen ke knězì: ,Buďimne pamětliv, svatý pane. ~ č é s
Kněz: Buď pamětliv Tebe Bůh a Pán ve své říši vždycky, nyní,

vždycky ar na věky věkův. [Jáhen: Amen.]  . o I.  a
= Kněz [tiše :]z Aby prospěly těm, kteří se jich účastní ke střízlivosti

duše, ‹k-odpuštění hříchů, jk společenství Tvého sv. Ducha, . k dokonání
království nebeského, k důvěře v Tebe, ale aby, nám nebyly kk soudu
nebo záhubě.

Tohoto asi \ způsobu epiklese nalézá se ve velmi mnohých liturgiích.
Ve yýchodních téměř ve všech. Tak zejména: sv., Basilia koptická,
sv. Rehoře, sv. Oyrilla, sv. Basilia alexandrinská, sv. Rehoře, sv. Marka,
liturgie aethiopská, sv Jakuba, apoštola, liturgie menšísv. Jakuba, apoštola,
sv. Xysta, papeže římského, sv. Petra, knížete apoštolů, téhož druhá liturgie,
sv. Jana Evangelisty, dvanácti apoštolů,.sv. Marka Evangelisty, sv. Klimenta
římského, sv. Dionysa athenského, sv. Ignáce, sv. Julia, papeže, sv. Eustatbia,
patriarchy antiochenského, sv. Jana Zlatoústého, téhož z missálu chaldej-
ského, sv. Maruty, patriarchy Maronitů, sv. Oyrilla, Dioskora, patriarchy
alexˇandrinského, Filoxena, biskupa, druhá téhož, Severa antiochenského
(Timothea alexandrinského), Jakuba Baradata, .Matouše Pastýře, sv. Jakuba
Tabelity, Jakuba edesskzého, Tomáše heraklejského, Mojžíšé Bar-Oeía, Filoxena,
biskupa bagdadského, sv.zOtců, Jana Basorského, Michaela, pajzriarchy anti-
ochenského, Dionysia Barsaliby, Rehoře Bar-Hebri -Jana Akoimeta, sv. :Di-.
oskora, biskupa, Ignáce, patriarchy, Ignáce  Vahib, Theodora interpreta,
Nestoria. 1) ~  V s ˇ ' v s

Souhlastento je tím podivuhodnější, ježto zahrnuje v sobě celý východ.
Egypt s Ethiopií, Palestinu, Syrii, ` 'Přední Assi, Recko, .Armenii až na
východo-syrské liturgie. Liturgie tyto třeba většinou byly původu pozdějšího,
přece jsou svědkem velmi é vážným, zejména pak o ony liturgie, jež původem
svým sahají k dobám apoštolským, jako liturgie sv. Marka., ”

j 1) viaø ısønnnáøs O O  a L ˇ
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živoulosvícením] příchodu Svého posvět; abychom _př1jı-
Oči-štěnipjbyli »Od zločinné: -3 . milost Tvou  zasloužılı přıjatı bez

.s Modlitbatatø se měnila dle [doby 1 církevního roku. Ve mši
flzni , .Tytm Pane,  daryl ais předpisy Tvoje zachovávajíce,

ž,ápafl1niøh.flıiznx-gn týká, -gę jistá, i že   li1=I11si11 111<>2211`11l1>11käa1->ıš>i-
moiz area b S k é po konsekracı byla umístěna modlitba

I  ii `  d I ve které roseno b lo zat t'jˇ iridie 1 nam ateretur at -. 7) 1 _ :Pi Y S .
”šç,ìjäñęŘ§0šaQŠ:_PTak. 17,73 . mši .gv_ na .první neilělı adventní :2) Pane Ježíšı

3, ivin-3, 0b:ét(holocausta) předkládáme, prosíce přehojnou
1:TvèhQs zb_øžàøs±z,.. abyz-v témz Duchu, jımz Tebenv těle nepo-

škvrněnèiplanęnszvispøčalo, tuto oběť (hostıa) nerozdılná Trojice posvětıla;
Í._ bflđęıipřijata, cokoliv proti duši hříšně žije, zahynulo,

a“ii1íšcokjolivjižzahyinulo, aby nikdy nevyšlo. 'o __ \ _.
seliturgie. Ímozarabské tyče, jısto jest, že epiklesí

iepíiklese tato; se měnila dle svátkův a neděl, nebyla 'tedy tak
dëíůsledněsrozčleněnajako epıklese východní. 1 as

zn rg i e pm i lá n S k á měla epiklesí, třeba že ze slov
jen na subjektivní působení Ducha sv. na věřící.

1.:liturgieřímská epıklesı měla, není jısto, zda se vsak byti
velmiippravídě podobným.4=) Změna pak se stala bud' za Gelasia, nebo až od
É.Šehoře_,I, ovšeím bez nějaké vnitřní difference, jak také připouštějí theolo-     

 -Epiklesefnásleduje .vždy po slovech konsekračních. Podotýkáme, že
fvá některých liturgiích, jako Dionysa Barsaliba,6) sv. Xysta, papeže římského,7)
.sv..Pe-tra "drufhá. 8)“Matouše, pastýře, 9) Tomáše heraklejského1,°) jsou tato slova
djkonce]-Évynechána, a jen kratičce zmíněna. Tak na př. chléb žehnal, po-
světili,“š).1.lámal ca nazval tělem sv. svým . . . ia krvísvou- drahocennou učinil . . .
atspodobné (u Dionvsa Barsaliba). Zda-li se takstalo jen z úcty, nebo z pouhé
nedbalosti. nebo pohodlnostili) opisovačů, či z úmyslně zlomyslnosti, nemožno
rozhodnouti. « 0   1 1  

 zšˇVeveliké většině liturgií jsou však slova. konsekrace uvedena. Po
nich následuje íanamnese, jež mívá rozsah rozličnýz od jednoduché vážnosti
až išdo“-,skvělých a ozdobných anamnesí liturgií syrských. Věcně shoduje se
tato modlitba s modlitbou římského kanonu: Unde et memores.

c Pia-kbývá uvedena epiklese. Její obsah je asi tento: Vzýváse Bůh
Otec, neboiBůh Syn, aby seslal sv. Ducha Svého na předložené svaté dary,
.abýjf~je,posvět'il a proměnil, a na věřící, aby se hodnými B stali svatého při-
jÍmâníi a'“všech ze něho vyplývajících milosti, anebo“ bývá tato druhá část
podřaděna části první. Epiklese je tedy dvojdílná. 12) -  

prvnímdíle, který se zase na dva menší oddíly dělí, prosí kněz,
al-byiˇDiI1Gl1:Sv..;proměnil chléb v Tělo a víno v Krev Páně. Lid odpovídá
na obojí tuto prosbu slovem Amen. :V1 některých liturgiích jáhen zvláště
üpüzürňllje na vážnost a důstojnost tohoto okamžiku. 1

B   ,Kněz„ prosí ol proměnění. Liturgie Apoštolských Konstitucí užívá tu
Siova, ožzıtocpoćívstvz ömog oìıtogoíjviqč töv ččptov “:oű“cov oC0p.0ć 'tou Xpıotoű. .i., jiné
liturgie užívají' slova". či*/0ćô€uxvóv0ćL,' vlněkterých však liturgiích vyskytá se

“ Ťıľ) Martene: iDe Antiquis ecclesiae ˇ rìtibus I. 173. -- “2) Martene,“ 1.“ c. I; í 170. --
.3)`CÍ1?0Váno dle Hoppe 1. c. 79. - 4) Funk, Kirchengeschichte 171 -- 5) Maltzew: Líturgikon
356. - --“ ıb., Sakramente, GLX. - 6) Renaudot, 1. c. II. 450. a 454. -- 7) ,ìb._ II, 143. -
Í) ,i,h.II. 150. .--1) ih. II. 848. zn 854. -- 10) ih. II. 884. zz 890. -- 11) ib.'II.` 148"zi±á.
1) Thz.1hniøx,. Hflnáhnøh .áøx Kaťhoıisøhøn Liıznrgiız, II. 233. 1 _ . ” 1 c
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slovo _z7tote'€v;, “«tak= v liturgií sv. Jakuba: ívoć áyıáep xoćì ıtoıíjozjfi atd. Protože
pak obavýrazy jak 0”mocpoščv€u\ı tak ohtoćöemvúvou se užívají ve smyslu latin-
ského i creare,,;designare, totiž o_ ustanovení úředníků, značí tedyvzměnu anové
ustanovení. ~ Protože pak vtěchto okolnostech jina změna není vmožna, tedy zdá.
se býti velmi blízkým pravdě, stotožniti neurčité Ožnocpoćčvezcuì a đćvoćäeıwıóvocı
surčitým“ ožyıožëetv  as Tcoıeìv. Piravděpodohnostipřibývá tomuto nazoru tím,
že při prosbě o ,seslání Ducha sv. užívá „se výrazu š7tı*._ooL':“ñooćv« (rusky
najitije), kterýžto výraz je v theologii východní terminıııs proprius pro se-
stoupení Ducha sv. avzastínění P. Marie Duchem sv. ;1) »jako tedy Duch
svatý sestoupil na P. Marii, aby v přečistěmlůnějsjejím utvořil lTěloSp.asitele,
tak tedyže ~i Duch sv. sestupuje na dary , svaté, aby je v Tělo ca Krev
proměnil. l i = t s  \` s s  

V druhé“ »častiľliturgie se prosí, aby přijetí a účast na darech těchto
bylof všem účastníkům ke spáse. i s s z s « t

zJedně, toclikoçieliturgìistchybí epiklese, jakvjsme ji _ podali. Je to vliturgíi
ZV., svatých Aipošztolů, Adaeaf a Marise;2) ta flzní, takto: „Aby přišel, Pane,
Duch? Tvůjsvatý a odpočalv nad touto obětí sluhů Tvých,“ kterou přinášejí,
a ji požehnala posvětìl, abyenám, Pane, byla Slitováním vín,“ odpuštěním'
hříchů, nadějí velikou ztmrtvých vstání, a životem novým »v.-krá„lovství
nebeskem.“ Víjepiklesi ıtétoć chybí, prosba, aby ąDuch sv. příchodem svým
dary proměnil, úplně ;  prosba fo, posvěcení se děje toliko se vztahem k po-
svěcení subjektivnímu., Renaudot3)ísoudí, že slovaf,,jis,požehı,ıal za,posvětil“
majítýž význam jako v jinýchsliturgiích slova: „Tento chléb učiň Tělem
Kristovým“ atđ, neprávem,vježto text ktomu nedává žádného důvodu. Na
analogii s ostatními liturgiemi se odvolavati neníımožno, protože iostatní li-
turgie nestorianskě mají epiklesí zod konsekrace delší modlitbou odděleny.
Možno tedy vůbec zvláštnosti těchto liturgií klástiř na vrub Nestorianismu.
.  s s(ı.›.á.)

F `\

Í"

ADoLı= Rflasocfla (Řıfnozi í
i Šivote. v “

Í ' V 1 V (ňpollaeâům litoměřiclìým.) `“ i ' . j _
,‹\ _ -z 4, . .

Juždá.vno,noc„v,sen, jbyla uspala 1
hvozd hluboký, co ztajen ve sluji
vstal, od modlitby Starý poustevník,
Na kámen used'“, zrak svůj mystický
k blankytu upjal na hvězd nadheru,
jež skrze větví temnou, řasnou změt
v Sluj pronikala vchodu otvorem, l
a duchem stopil se jpichvvsvatý taj, i
jak nevystihlý, tak ; přec _, výmluvný,
a snil a dumal. V tom hle !s šklebný zjev Í
se křídlem netopýřímf náhle mih' s
kol skráně mu a hlasem příšerným,
jak vycházel by z dutin hrobových,

. ›

1) Makarij, I- _ 8- II- 53. +- 2) Renaudot,

4

tak poustevníku děl :is „Snad promineš,
že nezvan ku tvé dumě hlubokés
já. družím se svým mělkým rozumem!
Však pouze toběpřipomenout chci,
nač při svých dumach vždy jsi zapomněl,
a 'délejiž jsem neInoh” čekati.
Je něco, věř, co mnohým pochopit
je tíž, než proniknouti říši hvězd.
Tys nevystíhl této Záhady, a
ač ústí cela v prostou otázku :e po
Co platen byl ti dlouhý život tvůj?
Cosi vykonal?l  t

. ˇ t /

1,. ø. II. 592.,-ve-z 3), aønnnaønı. ø. 11.0805.,  
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 ve   
mítikdo; ˇebfyaiřjmeno sve sp  

zapsalVH blàflkľt ~ ~ sviøıaıi lzp1á.1í do evêků!
ieušıfl aa‹zhaižhavëh0ř„ Jenž Přfitëkfil  

skv0~Stů,v zàřflýflh ďëmflfifiů,  
àkvëłeišfmlVšfl0ł1k1°I10tI1Í«° -ˇ

  vøıøhným,jenž vøzfvlnfln a
eaavłilaelfłisvzflàšíke hvězdám

clmftvýfih h1“'°Í”“7'“°h
«kvë,t va, Čfl“iľ až P165 "*ˇ s

jflitkflpky ů*=ë°hYs,i  ~hvzánøhn, ,nadšení
a' soucitu ?ż, Q « z V

n ÍÍMě-ls páži udatnou, i  A
jíežldovedla by hrdě třímati s  a j
meč zpplamenný, -fl- však, marně sténala
,a,i›lký&“l3» Šbědnáti, Vlast, kdy lítý vrah
zji ve prach deptal patou, surovou p
lìa,e,h,asnoufcíjji v kusy divě rval, -- až

,hluch jsi jskprčilp líné rámě své  
at jako tštván, bys déle neslyšel Q, `
těch stonů lkavých, trhajících hruď, s
vše svatá pouta raděj,'s odhodil
a prch' vpotupně za žití arény c
sem v, náruč hvozdu, spřádat sladké sny.
A stejněamarně, jakoilidstvo, vlast, V
tě, Věda volala, bys sestoupil P
v důl  ,jiejí_,zářoivý -P-, ,tysineslyšell --  

mníš=l~i_“snad, ,že aspoň prospěl jsi
tím bohatstvím, jež lichou hmotou zveš,

,

í

v

zn. jfnzž ,Ĺ jsi, vøıkødušnë p0hrđ”, věž,
že or ně hned, se rìozpoutala Seč í
tak “krvavá,,cž0í mžđfl 2P10đÍ1“   
ai jiných sto že `nesm'íří“ leč smrt ls i

Nęžnač tě nudit suchým výčtem tím!
Je věru sladší poklid samoty í
nežúpornýc aj dravý zápas života. --
však což byl platen klidný život tvůj?
Zda slza ted* se [nechví palčivá“  
na brvě tvé, zda bol tě nehlodá, v -v
kdy stáří šedivé ti sedlo v týl
ai skrutým mrazem uhasilo vše,
co plálo v hrudi tvé, co kvetlo tam,
a duhou, chtělo trysknout ke hvězdám!
Zda nezpláčeš, kdy schýlen k západu,
zříš v žití svého dým, jejž rozvál juž
a zbytek rozvívá van po lese?
Tak truchle beze ,stopy Zapadneš
velvěčnou noc, i jméno tvé,
a -nikdy, nikdy ani -vzpomínka
ti nezaťuká v leb tvou tlející . . .
Neb nežils nikomu,'leč sobě jen s
a plané tužbě své . . .“ i

 Hlas vý1‹xˇ~x`kn V  a
tu náhle přeťal. Satanovu řeč, “
a jako kdysi s Pána svatých rtů v
tak nyní slavné: ,,OdStup, satanel“
zachviělo nocí . . . Zmízel chorý zjev.
Tlum stkvoucích hvězd Slét” k jeskyni,
kde na podušce ,mechu ležela
hasnoucí bílá hlava starcova,
hvozd rozvlnil se šumem velebným
a jako, píseň s velká, vítězná, j i
jak rajské hudby čar to znělo v noc:
“,,Bud' vítán, šťastný, ráje růžemi, j
tys nejlíp pronikl taj života l“

,Le , V Í
xi/ ~“ .S \_!,/- \ /\ .-. _ov Q .In I -. 4
I\ /|\ |\ I '
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` 'Pannař p|'l')čırìêı I) pez 'arab$kć.1)  **12,
v _

cćłrabgląg napsal Làaiuígei, přeložil gartolporıjěj t§utal (Č)l.). M

Zajisté bylo oslavováno vznešené postavení Panny Marie, v níž zazářil
mír, Její vznešené ctnosti a vynikající vlastnosti po celé Církvi; věru na
Jejich ctnostech tříbili básníci všech dob, 'všech národů ,křesťanských své
talenty, takže není národu, který by se mohl chlubiti vynikajícími muži,
kteří by se nezmiňovali ve svých hásnických projevech velmi často o Jejich
ctnostech anepřipomínali sobě nadšeně slavných činův Oné, nazývá
Církev „Královnouˇ nebes azemě“. _ A jaký jiný účel mají zhusta modlitby
liturgické a ustanovení církevní u všech národů křesťanských, nevyjímaje
ani oněch radostných písní a básnických hymnů, jež jsou poesii takjmilé,
-- jaký jiný účel mají ony slavné výroky, které napsali církevní, otcově
řečtí, syrští a latinští, jakoži výroky Toho, jenž jest původcem činů nad-
přirozených, vi kterýchžto výrocích spatřují vzdělanci jasná zřídla, z nichž
čerpají plynoucí vody a běžná objasnění, ne-li zmíniti se O jejích ctnostech
aa připomenouti její slavné činy l? Nemluvím ani o tom, že se vyskytují i
takoví muži, kteří z povolání věnují tomuto zaměstnání své rozumové síly
sa životní cíl svůj. “ h i

Ani poesie 'arabská neodchýlila se od tohoto pravidla, počínajíc od
sklonku 17. století, od oné doby, kdy ukázalo se v krajinách našich2) mocné
duševní hnutí. ,Neb v stoletích předcházejících nalezámevelmi zřídka poesii,
mající za Svůj předmět ,,Panně Marìi“, «-- 4- a příčina toho byla, že nebylo
nikde před touto dobou náboženských obřadů v řeči °arabské, vyjímaje
snad lv některýchkathedrálních chrámícb, --- -- že nebylo důvodu, který
by přiměl křesťany ktomu, aby ,básnili náboženské verše v řeči °arabské.
Proto se též i stávalo, že básníci křesťanští, kteří předcházeli století 17.,
se svými sbírkamibásnickými povětšině bud' zanikli, neb že jejich výroky
pranic na nás nepůsobí, vyjma snad, že nás dojímají některé části svou
vzácnou, lepou řečí a vznešeným bolem, jejichž předmětem jsou místa patol-
bytu básníků, jejich doba, názorné líčení krásna, p ıflhrdání světem bez pozadí
morálního. Vypravovatelé zajisté neměli nijakého zájmu na verších nábo-
ženských. Neníjproto příčin, které by bylo třeba dlouho vysvětlovati.

Hledáme-li v poesii "arabské stopy úcty mariánské, přijdeme ku kategorii
básní, které znamenají zasvěcení básníků sebe sama Panně Neposkvrněné.
A stopy poesie asledujícího ji vedou ku jménu „Panny Marie“, takže nejsou
toˇ verše básníka nevěřícího, -- a~ proto pflöesie tato může býti nazvána
,,Zivotem“, „služebnicí pravdy“, nebot povzdechy v ní jsou jména Messiáše
a Jeho Matky, v nichž j jest spása:  i j

,,A jo čem pěl řeholník v každém chrámě?
Mnichem mnichův3) jest Messiáš, Syn Marie!
A jak byl nazván? A i j Q -

. Mnichem mnichůvš) °Isaiemi',4) Synem Marie l“

A 1) Pođávám tu překladvčlánku P. Lavise-ho S". J.: »Panna Maria V poesii 'arabskéz
Překlad Z 'arabského časopisu ››-A1-Maš'ril§<<, VII; (1904I, č. 9. (str 419-421 , který vychází
V Bajrutě; číslo toto je Výhradně věnováno úctě Panny Neposkvrněné na Výohodě. Bude
zajisté zajimave Sledovati zářnou postavu Neposkvrněné Panny Marie V poesii oněch končin,
kdež i sama místa posvátné. takořka pobádala mysl i fantasii ku chvále Panny přesvaté.

2, Jest míti na Zřeteli hledisko autorovo, odnášející se k jeho vlasti 'arabské
l 3) V.°&ľ&bSkëIH ÉGXÍSII Stojí všude, kde jsem V českém uvedl Slovo >>mnich<<, ››el °abìl‹<.

4) °Isai jest 'arabský název Ježíše. \
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jøflnž sıøavø „ęı-ahiı“1) jnkø »náčelník křesťana. Dvnzi
řeholník; A „toto jest správným, neläot Ěyrskê

~5slovo*Ýs,,”abí`lôl“znamenatolık jako „zdrzenlıvy a „poustevník . aflnl
rináčelníkem.ipoustevníkiůvia' jejich velkým vzorem. Odtug

 se později ve starych psaných sbírkách ze 'století 15. ,ne
sìì1ž5“,5t;;bá;5němi_aduchovníını, -,- av poesií,;;prostonárodní.`se zpěvy nabozen-

aflhžxnıiflyızøpnpèvkyl .øhøhnøøvnıiflø jinni jak v køaøıiøh
si je dle hudebních _pravidel '°arabských,ˇ zamiloyali

.flvý@h.«ceStà0h,.“tëš0vel1 Jłmlk l=ľP10f110- s V naflıøt ørxøn-
kpjpočetsbírek, tohoto druhu, psaný ch Vbud

ñnękýiąazlsií-Vęsjmijjčąstoa.všakschází tu nich jméno autorovo, Zde
ı=‹›h‹› .   s e  

shanojbiteliI lásky, nebot nemáš na Ni vzoru;

jsem :ř lflesmyslnost a trápení oddálil z ho-
A1jf “ jf v 1 I - i ľOl10l l7OI1l1y ~ mé.“ j

jsemvolal poochraně Tvé, jsa zraněný ?; o Matko, na setkání
V V fť. ˇ * Své si Tebou klade naději Messiáš; s

nSlábnoucí volá po lásce a vedení Tvém; Maria, mocí Svou, ochraniž
  av,  t p pouťjeho.“ A

v/\,. . v _. ‹ `.
\ . '› “

IÍI. „Svým zrakem patřil na lesk Její Mojžíš, prostředník; světlo čarokrásné
. j s _v .  ż I Ĺ obklopilo Ji jasně;

, QA hle, k. Ní se sklonilPán mocný, nebot povznesl Ji v lásce.“ .

IV, „A dolekal. Pannu, bojící se O Svou čistotu; k .ní bylo stále upjato
 L  ,V p J V I  Její myšlení, proto pozdvihla se I

 V v[ slávě do temností nočních, aby záhy dospěla a povýšena byla k vládě
ˇ j p ˇ ” J, . nad všemi kůry andělskými.“

A od koho pocházejí tyto známé“ verše pv těchto písních? Snad ze
století 15. od Gabriele, biskupa .Marunsko-faransí`ského, známého jako syna
Kaläfiieho ziLahfady, který zemřel roku“-1512. On to byl, jenž psal vele-
slavná díla, pojednávající op Matce Boží, která proto byla jedině velká ve
svém narození, on to byl, který psal, o onom podivném rozdílu původu
Jejich dvou otcův, o oné radostně .zprávě práva vlastnického těchto dvou
otců na Marii, ot početí svaté ženy, O neporušenosti Její od hříchu prvo-
počátečného, v kteroužto Její neporušenost, byť i ne dlouho byla prohlášena,
jsme věřili. A zvláště proslavil se v tomto směru básník královský, nazývaný
,,Michael“, syn Hâtíma Ladínského, známý svými díly o Panně Marii; ne-
známe však žádných podrobností zjeho života s(viz\,,el-Mašrik“, str. 467).
A ještě jest známý ,nám Syřan, katolík, který byl u Máridů nazýván ,,]_)a°afai
Karnůk Humaili z°Amad-jtumma-Sukkafyffa v Evropě byl znám pod jménem
Timoteus Varhal; tento napsal řadu děl, z nichž každé jest opatřeno nápěvy;
jeho náboženská veleslavná díla byla vydána tiskem v Padově v Italii

1) »el v'abiI‹‹ má nyní v řeči 'arabské význam slova ››mnich«.
. c Š

2) řeč °arabská, písmo však syrské. Q - j A
;v

7



In

,_

ij

Í III

l

.I

l I
I

-`ı

I

4=-=ˇe;=*"-‹~_ı<:=Äı_>__z“;ı~:-ž;ıżı-1±:1=2f_`:=z`ťšıi4;šz__ż_:É
,›.
I“í!I,;I

š.I ž
l

II`l

'Š
Íl
Il

Ň„._.==\-.

l
Ill

j _
I

II`

Í_

I I

Ql

I
l

IIII
,I
II

I

I

I

,› .

lnI I.
Il ˇ

I, l

Ixııııı 'ı_ 'nn L, Ň `ııI 4 ıııı _ _ _ _ `_ _ _,I _ ıııI
_ ˇ“ ' ' I in. , “ “ - '- ˇ ' _ '__ __ “ “' _ “ _L1 ““ıı“ ııııııııı_r____lııııııı __;

roku 1683 .a to v arabštině a italštiněl Většina těchto prací jedná o\Panně
Marii, jak to i autor., vyjadřuje v úvodu svého slavného díla: I . p _

 „Ku chvále jména Tvého jsem složil dílo toto; neb v Tobě se stala
 j í , spása všemu lidstvu.

PK tobě, která mu rychle spěješ ku pflmoci, proto vzdychá ,a, volá
e A  ˇ A ^celýsvět:,

z . ` '. ˇ ' 'ˇ - 7 `

L O Čistoto nejčistší, o Koruno panen, Ty jsi pomocnice i křesťanů,
à  I ` V “ la o Matko Messiáše.“^“_, „ _ j p . (P,.d_),

,"` .I 7 Ĺ%"lì›ı$//íˇ"/Q i V

 ,/ I
, ~ V ~ , `

E. MIASÁ-K (Br.):; p  A r i

  s s  esa, nasys jaa. _
 š»žes-I v›fI“<fl@“vQ

r rjìčıjj iígío gčıpčıcllé cQSÍ&l› `
_ “_l:>ucleŠ, má duše, .,I)5pon)ı'r)at

_r)a êălrıjıaí íicbounląé Štěgíí? '“

» ,,]a*ląU`ji5ı'ı)řel tu gcamì“-bzloudl'lll,
r I lądgšge ląraj ,sešeřil D. nebo

IP0bäđl2&ı stříbrem 5“0o“SJ›
_ , ušclgt' všude plnlčląo ,50ěl7_u. . .4

;

P Set, vše jčıı^'erı) roăjágá,
i baruąml 5al')L:jří;l=ąu,c`žçl‹;|, ; `

; ăatoušíšrllu bílá Oblsaląčı, v ~
; _ plutí 9-ı<)l,rı)l ,uv inegnámiép guětgg. k f

s ='DoÉIel')ı')oeı I_›uı<)e- 5aI')aclr)e, je
” iI'ı)odI~Qı'ı)ì clálląiaml çgté.

,Qbgíàí je "U l_gřidlalrˇO5pja.tá,,,
_ Stake roll.-“0Z›*<0šfzSI=>iłël. I

_ I ,Q _ ‹_ “ _

. _ _ _, ˇ --

.lìšı=>.<>“v.2o<2i.š- chvílí Sllurocoéıølv,
.ž ląd.L>_j,_5l.= 5I')íl7ąšeptal clo; tiše? i

 . Šfěaf i"“> <=*>“<ˇ>«'° 5“>“*l'<S4.›  
Še"paclčIls '51 ololačıj i Éjše? . . .
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  I Idea ,pr'eıı)d‹:|, clpelera  êı lzrágıvčı.  
. z _   (Úvalvö-)i  z   I_ ^ ,_ _ ._v

křesťanství jsou vtěleny tři nejvyšší ideály, které vyhovujíce trojí
,,,5,,j,,ž5;bÍë:.i přirozenosti lidské jsou základem 1 korunou života opravdu lidského:

jež napáji rozum, dobro, jež posvěcuje a' šlechtí vůli, a krása,
srdce, a dodává životu půvabu. Poněvadž duch, lidský nutně touží

zmocniti, bude .zajímavo a též vděčno pátrati po jejich podstatě, pa to
ježto mnozí, na př. rationalìstičtí humanisté, kladou v poznání a

pravdy, dobra a krásy smyslové dokonce vrchol vzdělání. -- .
`I;ivIi.Jako hlad není ničím jiným iukojen.“než “=pokrmem a žízeň než ná-

tak anirozum neníjspíše s“spokojeI,1,i_ dokjupd nedosahuje pravdy, k níž
sžsısjfširozieností svou jest veden. Jížjmaléíđfítě Imajícfihračku zkoumá ji, rozebírá
;čá,.5tlpo části, _ pídí se po pravdě.. Počítání mathematických příkladů, řešení
,různých hádanek, koníčků a rebusů není než hledáním pravdy. Jako světlo
jest pro oko, tak jest pravda pro rozum lidský, ona jest předmětem, v němž
flduchí spočívá, jest stravou ducha. z l 
I i ““Avšak cojest pravda?0byčejně defiouje se, jakožto shoda rozumu se
skutečností. Shoda rozumu svěcmi však může se uvažovati buď se stano-
viska, věcí samých nebo se stanoviska roizumuzlidského. V prvém případě
"jıpeìnujeme pravdou shodu věcí s ideami 'rozumu božského; jak Bůh totiž
tvorstvo od ,věčnosti v rozumu svém pojal, « tak je i uskutečnil. Jsou tedy
věci stvořené pravými odlesky ideí rozumu božského. , Tu tkvíc pravda
v samém předmětenstvu sluje ontologickou. V druhém případě pravda záleží
ve shodě rozumu lidského s věcmil čili v poznání předmětu, jak vf sobě jest
pravdivý, a nazývá se pravdou logickou. Dle toho pravda ontologická před-
chází logickou. J  s , s
; j Poněvadž vše, co jest, jen potud jest pravdou, pokud se v tom nějaká
idea božská zrcadlí, ia poněvadž všecky bytosti ve vesmíru jsoumanifestací
nějaké myšlenky božské, proto ve smyslu ontologickém musí býti pravdou
vše, co jest, tak že pojem bytí s pojmem pravdy se úplně kry_je.1) Z této
totožnosti plyne: každá věc má tolik pravdy, kolik bytí; čím více nějaká
bytost jest, tím více obsahuje také v sobě pravdy. Tak rostlina má do sebe
vícepravdy než hmota neústrojná, živočich ještě více nežirostlina, člověk
více než obojí, a per analogiam konečně Bůh, jenž jest plnost bytí, obsahuje
V sobě pravdy tolik, kolik jest jen__m.o_žno, pravdu plnou, pravdu celou.

. Všecky věcistvořené, jsouce vzhledem k rozumu božskému, bez něhož
anięxistovati ani mysliti se nemohou, v podstatném vztahu, musejí býti
pravídivy; jejich pravdy, která činí si ,veskrz nároky na platnost absolutní,
nikdy člověk svým poznáním nepromění vnepravda. Může ji sice popírati
a zdánlivě překrucovati, ale jsa .proti ní malomocným nemůže věcně na ní
ani nejmenšízměny učiniti. I bez poznání našeho zůstávají všecky bytosti
tím, čím jsou, tak že vzhledem k rozumu .lidskému jsou ve vztahu
nahodilém. .  i i V V z 4 _

l Poněvadž Bůh jesttvůrcem všehomíra, ve kterém zobrazil své ideje,
jest původcem ij pravdy ontologićké, čili Bůh jsazdrojem pravdy. stvořené
jest sám podstatnou pravdou; a poněvadž shoda předmětu s rozumem do-
sahuje v Bohu nejvyššího stupně, jest Bůh pravdou nejvyšší, svrchovanou.

1) Sv. Augustin V Solil. 1., 2., c. 8.: »Verum est id, quod est << Ĺ -
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Při božském poznání, jímž Bůh sama sebe poznává, isplývá rozum božský
v předmět poznání, protože ve bytnosti božské naprosto jednoduché nemůže
býti žádných věcných rozdílů. Bůh a pravda jsou pojmy věcně totožné,
identické. Bůh jest tedy ta objektivní nejvyšší pravda, kterou hledáme, za
níž spějeme, pro niž své slzy a krev proléváme, kteráž jedině může ukojiti
našeho neklidného ducha, oblažit našenepokojné srdce. To jest ta pravda,
po níž každýmsdechem hrudi, každým tepem srdce toužíme. Bůh. jest první
pravdou, na které druhotná pravda viditelnéhoytvorstva, jsouc jevem a
odleskemlpravdy podstatné, spočívá. B i A  ~  

Jde nyní o to, zda' pravda ontologická s rozumem božským se srovnáva-
jícíjevíse takou, jakou jest, i rozumu lidskému? A tu lzľe říci: Bůh po-
loživ rozumu za předmět pravdu, dozajista uzpůsobil také člověka k poznání
této pravdy; a máiliďile definice vytknuté dosíci rozum shody seskuteč-
ností, nutně předpokládá se poznání. A jaké jestůto poznání, vysvitne z ná-
sledujícího: Rozum lidský náležeje k bytnosti člověka, která jest hu všech
lidí stejná, p--' nikdo zajisté není více nebo méně člověkem než jiný -~
jest u všechbytně týž a 'řídí se týmiž logiokými zákony ve svév činnosti,
jež ničím jinýmlnení'než poznáváním pravdy. Poznáno však může býti jen
to c7o'je”st, co jest poznatelno, coľse srovnává s ideou rozumu božského.
Když tedy lidé pravdu poznávají, musejí poznati ji tak, jak jest ve věcech,
majíczáklad Svůj v Bohu, nebot B jiné pravdy není. ,,Náš rozum ,jest na
předmětenstvu, naontologické pravdě, naprosto závislý, tak že ve svém
poznání pravdouto'uto”jakožto měrou vyměřen a určen bývá.“*) Poznávají
tudíž lidé ,pravdu objektivně, čímž vylučuje se poznání pravdy subjektivní
v tom, smyslu, že by snad podmět pravdu sám“ tvořilg Tvrzení Skeptiků,
věčnou pravdu zavrhujících, z absurdnosti usvědčují důsledky z jejich
nauky, ,kterých zdravý rozum pro praktický život přijmoutinemůže; nebot
kdybychom pravdy nepoznávali, 'nebyl byl možnýˇživot ani jednotlivce ani
společnosti,“ poněvadž by nespočíval na“ jistých základech, na pevných pi-
lířích pravdy. 2) Každý člověk poznává svým rozumem, že celek jest větší
nežli jeho část, kterážtopravda jest již" ve věci samé. Vědomí na př., že
hořící svíce se ljistotně zmenší, pochází z aualysei(rozumem),,oné pravdy ve
svíci již,obsažené,.kteroužtO pravdu rozum, jen čte, vyjadřuje. Bůh jakožto
Tvůrce neklamné o přirozenosti* lidské jest původcem, i touhy po pı`avdě,a
proto, aby poznání rozumové fk pravdě, svému l cíli se neslo, imusil- vložiti
rozumu základní principy pravdy, jejichž jistota. spočívá v evidenci, v pří-
lišné -jejich jasnosti, a v nichž člověk při poznávání nachází kritérium a
poslední záruku pravdy. t Proto mluvíce nevyvozujeme teprve ideje, nýbrž
k životu je jako v zárodku dřímající probouzíme.3) Idea pravdy jest tedy
člověku vrozena, jest majetkem ducha lidského, la tak jest poznání rozumové
jisté ,,Nemohla-li by, - schopnost, bažící po vědění pravdy, skutkem se
státi, co jiného pak by byla leč nesnesitelným trápením? Neboť věděti, že
mohu, ano že také mám poznati pravdu, a přece věděti, že nelze poznati
pravdy, toť jest postavení hroznější než Tantalovo.“ 4) o j

 Jest ovšem přípustno, že nemusíme pravdy vždy poznati, ježto poznání
naše jest podmíněno ia omezeno, a že připisujeme často věcemýpodle lichých
jevů, kterými na naše smysly působí, bytnost nebo vlastnosti, kterých ne-

. 1

. I) Dr. Jos. Pospíšil: 'Filosofie podle zásad sv. Tomáše Aquinského, část II' str. 73.
~' 2) Dle Dr. Fr. Hettingrova díla: Lehrbuch“ der Fundaníıental-Theologie der Apologetik:

Reiche der: Wahrheit. ` - ˇ _ ' Ž
3) Hettinger 1. O. “ _ ů j ze
4)`Dı`a. Eng. Kadeřávka »O atlieismu čili bezbožectvíę str. _18.
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_.v;,najsi_,a,I)ův0đ jeji vzı-øzunıu a jeho poznání, nikoli ve věcecìh, objektu ,poznáľż-
Bj„Č1íøvěkĹmůže býti přesvědčen, žermá'pra_vdu, a přece jí nemá. Avšak

5 j_l()n,pře06,neni tu sám; jsouf ještě- _ jiné lıdé, kteří jiným. názprem jej'm_ohou
e sv,.ýjl;f,5Pmvèí.jisıotě zviklati, aby lépe, dołhlédl, jak. se věoı mají. Qn sarpˇ pak

  nšeni“j(.,đn0n pro vždy uzavřen,nybrz pokračuje ve zkušenosti az muze se
vžøflvčđčiži --  . .   .  ,č,,PravdaÍ_jestjen relatıvnı blud a blud jest jen relatıvnı pravda --

[Íorrnulka věru velmi duchaplně. sestavená, .hodná v nejelegantnějšiho
  íssí,íč3a10fln;.,škoda,-jèn, že se vůbec kdy takovými blyskotkami odbývají věci

zak.,.vážné,`ba ,že se to vyhlašuje za řešení problémů. Tak snadňoučká věc
o ` lneni,Pravda., Íøhyba“ člověkem vládne, amýlkamı po se učíme; blud jest často

B jap;-fięhóđęmpakpravdě. Ba chceme-lisıp slovy zahrávati, můžeme ještě i do-
žiei._vëděti pravdu znamená  jen _, býti méně nevědomým: takto jest

e.pravda_ ovšem, relativní, ale jakožto nedostatek a náhrada nevědomosti,
_].”ÝvnikQli,ssnad jakožto blud za pravdu pojímavý. Neni tu nie více řečeno,

naše poznání jest a zůstane přirozeně vždydokonalým, co se týká
ľž ì?,”pjfljz3ąhiı1oazpůsobu. Vždy nám přirozeně zůstane mnoho tajno, čeho se

jenl-- ,snad i bludně -- domýšleti, a - vždy budeme přirozeně po-
svýmlidským způsobem, kde všechny naše představy a vědo-

ůpljsolu..jen poukázky, byťpei sebe, věrnější, na skutečnost . . . Ale že
 .íj;0đe,3z;31;nčp,ajčnezbytně rozum lidskýfljest v bludu, jak onou Íormulí snad

řpečenůo, jest asi tolik, jako říci,.že podstatou světla jest, aby bylo
podstatou čísla, aby bylo negativní. Už tím samým, že jsme schopni

 _ łŠìnđq,,~síj.gme schopni také pravdy- Pravda jest nám tedy podstatná, blud
_yj[est,íjvnaliodilý, jest případková nedokonalost y poznání; stín. může býti jen
 ta rn,Q;,Ťkdeqje světlo, blud skutečný. nebo domnělý jen tam, kde je sku-

íđümflěláP1'3‹Vđ3«- 2)“ Dl1.0h,.lidSký.._jest pro pravdu stvořen a jen
_ l žtenkoráte_ís.blud. jmístoe pravdy pojímá, ,má-li tento“ blud na sobě nějaký

v jmeom.entšĹpravdyfl. . i . ._ _ _  ‹
ÍKonečněpj vnucuje se mi otázka, proč každé objevení pravdy „proz-

  plameňuje jen živější a bolestnějšípotřebu poznání, místo aby ducha utišilo?“ 3)
PProč.po;ciťujje.člověkjvřelejij trapná muka, touhou jsažpoután výš a výše

p.č5ęřvyšinouti?f0dpověd' jestna snadě: Clovek jsa k nekonečnosti povolán
ií.Spějj6í;k.pravdě, absolutní, k pravdězcelé, kterou ustavičně hledá, které však

;ie.Ý.'Áť0mıo Leživotěj nikdy nedosáhne, l Nemůže býti tedy utišen jen odleskem
 .pravdami čżStečnými,,nýbrž jpoznánim těchto blıží se stále

 .,Jsk,.v.prav.d_ělřnaprosté, sk pravdě nejvyšší, čímž 'touha potéto nejvyšší pravdě
.”  jh'čvícjůavíceìvzrůstá, tak že  se zdá, jakoby před člověkem pravda ustu povala. 4)

li, _ _ . . _ _, _ g ,.___ .. _

§;Ĺ. ìe?í)viRa\*e1_,vyøhøđiıo vëafløz »Apøıøgiø 1zžøStø.nSivi‹‹,, an L, zná 15. .
vyçzhøaiıı. _‹z. str. 16. v ,_ z a _ í `

“jf'Í“3)Ĺ`zì;“V5fŤEliiăšš-$}MêrĚo.e v>*›Život”ě' na 'onom sv_ětě‹< str. 61.
seř4›v=šEi.“;Mêriøe, 0. str. 82.  z
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KAREL BIÉIAHAVKA (Br.) : _ » _

_ _č):h__vli7šìtlnlztu: Šiı)očì‹:l')e°ııJ a o lìclslzém rozumu.
_. ._

_ › . (Práce poctěná první cenou. v soutěži)
z __ 4 .. . (ľokrkačování) « ` . l , 1

Užijme opět analogie ze svého p_oz_nBánílB Lovec, _ jdaÍBna”hon, představuje
si ve své fantasii předmět chystané zBábavy. Vždy si učiní .představu urči-
téhofzajíce určitých vlastností, jakého dříveBpoznal. V'šeobecno_u jepředstava
tato potud, pokud je obraz neurčitý a znaky ostatnícbjedinců toho. druhu
se_tlačí„ v_ popředí. Nebo si_ představí lovec obzvláště) krásného zajíce, ktę..
rého bysi přál dnes zastřeliti. Tu však tím„_ví_ce. přestává obraz zajíce býti
všeobecným, ale je to zcela konkretni zajíc, kterého si fantaisi/e_ .-- ovšem
z-jedinců známých -v vytvořila a samovolně vyzdobila, že by skutečnosti
stěží odpovídal. Z toho patrno, že ,,všeobé`cného“l zajíce _si Bnedovedeme
představiti a že obecné obrazy smyslové assočiace souvždy konkretni
obrazy fantasie Yyzdobené znaky pamětíuchovanými. Jaký "obraz vytvořil
si tedy onen honící pes? Obraz zajíce, který u člověka byl vyvolán elementy
ąrakpových dojmů, ve çfantaszii zví_ře_te byl způsoben, spíše__;`čic_ho_v_ými elementy.
Cich _ psa převládáa proto snáze _tvoıÉ.ílkombinaBce _dojr_nů_čich_ových. Dokud
pes zkušeností zajíce* :n.eBpOznal, ._ hnán po prĹv_éB.vrozvenýfn Ba; dressurou
zdokonaleným p_u“deBm slídi_vosti._ NyniŤ však Bpředrnět jeho. slídivostì je konf-
krnetní zaj_íc,_ ovšem p_říjemnBě Bpáclíınoucí. Jakmile pes přijde na stopu zajíce,
dojem. čifchový libě půsoBbíc_í vyvolá _v”eB fantasiiy obraz___ zajíce, v jak ho zná
zp názoru =zrakového, chutového atd. Je to tedy yž;dyB konkretni, snad
poněkud t~e;mný,_ poněvadž něksteré znaky BzBanikly” a jinými vz jiných před-
sta/václı mocnějŠíBmi__ nahrazeny. B l B B B

Ch. Darvin a po něm_ jiní psychologové zvířeny se namáhali dokázati,
že _op.ice_;člověku nejpříbuznějští mají znalost ,sy_stematiokéf fpříbuznosti v říši
zvířat _odt_u.d,, že. se opic_e_,jstejně_.bá_ly nebezpečných .sl__epý_šů, ještěrů, želv,
jako jedovatých hadů- Spíše _jest._vysvětliti tento ůkaz dle předchozího ze
záfkonů smfyslovvé associace, nápadné vnější podobnosti nebezpečných ane-

s š“lš9iđn_ých. reptilií. Všeobjlšůflý _z»poje_m _ »př,i_pi.sBo~vati. Opici Zn§øl11*'ĚP'á*; .vkládaøti
vlflasftníeż pojem, kterého jen *rozˇum._j_e mocen,_,násilně“ as _.;uesávně do duše
zvířecí; _ _ s 5 - y  ~ 1  ˇ- ^._›ˇa ›.~_- . __ __

B _ Analysujíee .blíže  pojem finstiznktu, n e s mí m e si h O  př ed s lt a v o v ati
j. a kg__oBB m oıfh utnıost n~fla_p.r O st os str n u l o u, o Bn eis c h ozpzn o Z v o j e. Není

 mu žIBIB1”_ěřen:a řesná "dráha set které vb .z.an.i; .v....:ne'=rnenš;ímí. odbočiti nemohl.y.‹...P ..7 _.  _ __
Zvířataa ýykazují takové) .množství BčiznnO.stí.npoBdivuh9_dný.ch,_› .žeš„ostrovtipl“
lid.ìsìk2ý'f'sv`ěti_e:m 1.sv.Ťéhžo.fdůmyslu mnohých dosud ani pochopiti nemůže. -B-
Nejsojuìhlasíìnľeflš fljopět s” amsvoderní. zo`olog`ìí, ._ která v. .definici instinktu iodezíçrá
od; in.divaitdšuľalníc%hvvz.ku*šeností.ži:ve“čiáchů“,“sproifl které stanoví _r2rum, aj .pova-
žuje instpinkt za =nezmvěn*itelný` meBchanisni_u;s›; který pro-
piagľuje: evolucionistickáż“.z0oIogše,, Ätvrzení, ižustìnekt se vyvíjí až
k rozumové s schopnosti.. B{fRŤo_zĹumf -vz- B_;vrch:ol=; vývoje pudových .potencí -
mustíme větší: nebo menší rměrzou přisouditi druhům živočišným. Pravda
naíBstředocestíl B  “ -  _. B B

ř Ĺ Ohromná oblaíst instinktůíˇ se ,dáž~rozdělizti zna dvě ~ kategorie: instinkty
vrozené a instinkty získané. Ziìvlů, které ëpůsobí na rozvoj' instinktu, jest
mnoho. Mohou se opět rozděliti _na__,;,-2 třídy: zkušenost samých živočichů
34 působení člověka. B z z * v . r

6>›Museum. «
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Všechny smyslové schopnosti, které jsme určili jako nosiče instinktu,
jsou zdokonalitelny ne formálně, jakoby nižší potence smyslová mohla
přejíti ve- vyšší duchovou, nýbrž svým. rozsahem. Schopnost poznávací
a žádací se obohacuje četnými názory smyslovými Z denní zkušenosti, které
působí různě nové stavy vnitrně; tím rozmanitých změn doznává obrazivost
a pamět smyslová. Zručnosti, kterých nabýváinstinkt zkušeností a častým
opakováním výkonů, mohou se dědičně přenésti na potomstvo. Tím dosahuje
pud značného zdokonalení. Kdybychom znázornili postup zdokonalování
instinktu graficky, byla by to vlnovka, světšlími nebo menšími záhyby,
které však nepřestoiipily určité výše. p ip

1 p Mezi zkušenostmi živočichů má velký význam t. zv. „tradice a vyučo-
vání“ potomstva. O Iıerozumnýchtvorech nelzeovšemtěchtoj výrazů užití
ve smyslu vyučování lidského. Rozumí se tím pud napodobovací, povzbuzení
mladých jedinců k činnostem určitého rázu. Není však namnoze potřebí
příkladu a povzbjuzenífi starších živočichů, aby vrozené pudy byly uvedeny
v činnost. Je to důkazem, že pud, pokud' jeho potřebí k uhájení sebe
a druhu, nerozlučně jejspojen s přirozenosti živočichů. ,,,Sfotva oschly dpos,,ta~
tečněf všechny součástky těla mladevčelky, sotva křidélka její mohouse
pohybovati, umí už vše, co pro celý život třeba jí znáti.“ (Reaumun) Nebo
mravenciodloučení od ostatních, aby nemohli míti starší vlivu na ně, V sotva
že z kokionů se vymanili, konali pravidelné práce ostatních členů státu
mrave`nčího,, stavěli hnízda., pečovali zo potomstvo, konali loupežné vpády
ve cizí obydlí a p.1) Zcela jinak, jak poznáme, má se věcu rozumu. Ý í

l Vliv člověka -- dressura -- mívá u instinktu až podivuhodné výsledky.
Zvíře nabývá častým opakováním zručnosti určité A představy vybavovati,
obrazyve fantasii se stávají určitější a živější.Rozum nemá tu místa. Na-
opak je to důkazem pro intelligenci lidskou, která dovede věsti zvíře
k zamýšlenému cíli. Pes na př., který často je posílán ke kupci s košem,
koná ochotně tuto službu, jakmile ucítí koš ve své hubě a dány jsou mu
známé pokyny. Má-li však hlad, nedovede vzít peníz, aby si szaň opatřil
U řezníkaj masa, ačkoli často vídal, že to -činí jeho pán. Cvičený pes umí
otevříti dveře stisknutím kliky, Aby však sám, když ,kliky dosáhnouti
nemůže, dovedl k tomu použití nějakého podstavce, fto mu nenapadne.
Vztah prostředku a cíle ja jeho poznání vymyká se úplně ze smyslových
potencí zvířete. Koná jen to,“ k čemu nachází material ve vrozeném instinktu,
zdokonaleném denní zkušeností, postřehami, pocity libými a nelibými. Castou
zkušeností obraznost se obohacuje, paměť sílí a vše pak v t.a zv. visidesti-
mativa se jeví tím, že zvíře vaktech čelících .k sebezáchově. a uhájení
druhu sdospívá ke bystrému rozeznávání věcí škodlivých a prospěšných, a ve
svých výkonech čilosti a hbitosti mnohdy úžasné. a ý Í
“ v Vždy však zůstává zdokonelìtelnostinstinktu v určitých mezích, kterých

překročiti, nemůže, v mezích představ smyslových,  singularních. ,.Zevše-
obecnění, abstrakce, generalisace- schopno není. Nejlepším toho dùkazemje,
žezvíře postrádá řeči. Reč je vyjádření .myšlení v pojmech, je výhradný
attribut bytosti rozumné. --~ Jest řeč podmínkou rozumnosti nebo výslednici?
Prvéf tvrdí někteří z .moderních zoologů. Přihlédněme .blíže k věcil ; je

. Projev myšlenky děje se tímto psychickýms processem: Experiencí
dochází člověk smyslových představ, z nichž rozumi odvozuje jednotlive
znaky fa tvoří pojmy. Vzniká_,,,verbum mentis“. Člověk však nenívbytostí
výhradně duchovou a plyne Z -přirozenosti jeho, aby vně projevoval .svůj

x ' ' ' _

V ` _

*) Srov. >>Ziva‹‹ roč. VII. str. 284. ˇ ˇ - V z .



.v,p_,
'í . 1'

Y .„,_.,.,,_ ,,._›_.. ,_ ,
ˇ ›v«.øz“.;-z~z›=-...vv “ We'_, 'z'~“0-::‹:ˇ='-,=“ı- -z-„-;ı.zfl%-" Vs- “*ıv-/~l›èø;_`-‹›--,'_›,-,- .ø

I, _,_z _

žˇ “

.~

-AŠ
25;

T* _' 2

<'~ž'ê

ì^"ć

› ~.za
vv
.Ĺ 2

- ê~E
žil

šžfı

Š/

l

t

2

E

š

n

\'<'.53 Í

.šìê

Šš,_
ìž

._„_
až
nnà?tá

je

lšv'
šťř,.

nf

iv

_ ___v,-"_ ` _ _ _ _ , ı..; “ . .' j
_- -_ __., _ - _ _ _ -_ .___..,. ,- W-__ __ ,_ _____,__,,,_ __. __ __;_ı _ _ _. _ , - _ _ _., _ , _ , _ ., .„.. ._ , ._ _

đ„v.ch.ovní ži_vot._,__Artikulované -pak .vyjádření ,pojmů označujeme j.mé_nem:,_._ře_ě.
činnost. ìıšiinyslovìá „anpodáváp rozumu látku V k_my,.šlenÍ,_'.„._pojm=ům,

50n'dům,iízávěr=ům. Nihilin intellectu, quod.,non..p,riu›Sà_fuˇerit_ in sensu._;
,t,epr,ve,;obsah ičin”nost_Íı, roząjmové se_ jeví nafvzenek řečí. Cinímer toho, koní
kluzsj., v;.erbumo_ri_s,, řeč, fonetický nebo -grafický, výraz pojmů lanıyšlenek,
nutně.„„předpokládá _verbu,m meptis, celý pochod myšlenkový.“_.Jinak.: _řeč
p ř.ae`d__p[_o.kládá intellig_enci.jĹ Reč, velmi mnoho. napomáhá rychlému. rozvoji
intelli_gence._,u jednotlivců národů,,_ jak svědčí. dějiny, přiči„no_u_...i.ntelli-
gence' se však nazývati_ne_může,. ,Nemá-li na př. věta: ,,LÍis,ty jsou zelenéff,
býti ,p__ou_hýII1, „fiatus”,vjo__cisi_“i.,t.ě szvukem, bez vnitrného obsahu, musíçnutně
předcházeti .tvorba obecného, p_ojmu„,,zlistu“ a „zeleně“ V z více smyslových
předstaylistů ,a zelených předmětů, 'a spojení obou. pojmův úsudek,“ kde
praedikatem se vyj_adřujeij_e,de_n znak. obecného.pojmu ,,listy„“,. .š ' V

Jen tam je řeč, kde je schopnost abstrakční, i kde je, intelligence,
Sonda, ,,,ĹKde .je intelligence, tam je schopnost mliuvyjřř, j může se, obrátiti:
„Kde řeč, tażm., nutněje princip intelligentní.“_,.Poněvadž zvířata, jak učí
skutečnost, řečineznají, nemají ani nejmenšíhostupně -.intel_ligence.. _

_ A .pročineznají řeči? „Ne snad proto,__~_že -by neměla ,schopných
k řeči ústrojů, nýbrž proto, že nemají rozumného principu, jenž je jediným
a posledním důvodem řeči lidské. Zvíře nemá řeči, poněvadž nemá, coby
jí vyjadřovalp, nemajíc schopnosti tvořiti pojmy obecné .a_ jejich kombinace
-„-ujsudky. _Reč je Rubicon, kterého moderní věda ve své snaze, povznésti
zvíře na_„i'1ro_veň lidskou, „nikdy nepřekročí. z s __ 4 _ _ s -

k .Neartikulovanéązvuky zvířecí, zznichžà mnozí 1 chtěli vysvětliti ýçvznikz
řeči, jsou -.jenbezdě_čný.m vyjádřenímpsmyslových-a popudů, libého nebo neliž
bého stavu, způsobeného přítomnými dojmy- „Kdyby někdo tvrditi chtěl,
že v křiku zvířecím__ nalezlpmonéru, filologiokou, zárodek“ slova, budu. proti
to/mu .protestovati, ase nínou ,protestovati bude celá živoucí příroda odnjej-a
tupěgjších; sonmarův f až keřů králi pěvců., i slavíkovi, věčnou jednotváľností
mluvyf své.“„*) .Kdežto u člověka vyjádřenímyšlenek, jeví, bohatostžzvuků
téměřnespočetnou, modulaci a rozmanitostnevystihlou, vyjadřuje zvíře své
puvdy.;dle._,specifických zvláštností jednotvárně, vždy stejně, ve všech kon-
činách. :_šjiny lidské neznají národa, který by neměl řeči. I nejsurovějżší
kmeny podstatně vynikají nad nejvyvinutější opy řečí. Rečsjejich je zdo-_-i
k01íI&liteÍ1Há tak vývoje schopná až do nejkrajnějsích odstínů. Jak kochájse
celá bytost naše v ladných zvucích libé řeči české, která, v hrażvém proudu.
de;veide__ vyjádřitii všechny dojmy, city, snahy a ned slovem jedním,'ifìnýbrž
c;elfo`,u~_ řadou synonym, ohebnýęm 5časo,slo_vem, bohatými tvary gramatickými.

Jest něčeho; takového schopno zvíře? Co jsou matné zvuky, jedno-r
tvárné skře_ky,;..; cojsou i melodie ptactvaa dovednost“ papoušìků ůnapodobiti
po n,am_áh,avé,dresuře několik“ lidských slov? Dejme tomu, že by měly-1
opice, ,kte-rýmdlse evoluční theorie vděčí člověk sfvůj původ, jen lnepatrnou.
jiskerku intelligence, tu by_„si„musily vytvořiti rozumnou mluvuľ a jiskıja
VZüÍĹi13›a by., S6n.V_ 0heň,~ vepýelikžolepé soustavy řečí., přece zůstává _,,o'pičí
řeč“ 0.mezenaŤ'ýna tytéž ip.rotiÍvné,.. hrubé projevy své nálady, svých pudů.

Známý”jest.pokusj~Johna.Lubbockazspsem ,,`čVanemi“, aby ukázal, že-_.
docílí jistého dr„uhu„,ipsí řečiá) k Dal apportovati svému ,nadějnému psíku:
častokráte destičkuz, s.;.nápisemíj.,,potrava“. Donesl-li. tuto, dostali, kousek
chleb}a,.. ,donesl-li,.destičkíu bez nápisu, .odešel _s prázdnou. Po měsíci ,,nau_čil“í

I 4

Í) l)uilhê de Saint Projetfj Apelogie Ví_.ry,1š,ıˇż., na -základě věd. přír. str. 266, '
V3) Ziva 1891 str. 162. _- -_ ~ _. V _ __ j _ `_ _
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se Van znáti /tento rozdíl.“ Podobně .činil Lubbock experimenty s I jinými
nápisy, jako ,,ven“, „kost“ a p., aby naučil cbápavého tvora ,,přednáš“eti“"
různé“ žádosti.`-- Moderní zoologie vítězoslavně konkluduje: Apak ať ještě
někdo tvrdí, že nemáˇpes intelligence! Ze onen Van a kterýkoli jiný jeho
druh; jednal pouze jsa veden představami zrakovými, při kterých se vždy
vybavil příslušný pud a naopak, zkrátka že to byla jen pamět smyslová,
častou až úmornou zkušeností obohafcená al k Imechanickémuvtémiěř' spojování
představí vycvičená, a že není potřebí ani za mák rozumnosti,"toho“ ovšem
moderní věda nepřipustí; Je to vlastně persiflování řeči. . ; ů  2
” Na pudu sebezachování nebo péče o druh spočívajísl mnohé účelné
zvuky' v říši živočišné. Hrozí-li v nebezpečí, svolává slepice kuřata, opice
s křikem se dávají na útěk, pes vyje. Je to totéž, jako výkřik dítěte, když
se spálí.~ Rozumný projev rozumné myšlenky rozumné duše nikdo hledati
nebude v takových koncích. “ I 7 ů É

“ Vysvětlovatipůvodlidské řeči“ ze zvuků zvířecích, oč VDaˇrviIn a jeho
škola se pokoušeli, rozbíji se ov úskalí nepřekonatelných překážek. Moderní
jazykozpyt  Zamítá tuto theorii jako _n“emo*žnou_ as nesprávnou. M. Müller
praví výslovně: s Ať na-máhám rozum a napínám fantasii jakkoli, nedovedu
si vysvětliti, jak řeč z něčeho, co zvířatům je vlastní, se'vyvinula,i třebas
bych jim k tomu připustil miliony let. _ “ . Í I  i ` ˇ I

Shrneme-li vše, co svědčí vzhledem vk. pokladu řeči pro člověka-a co
prozvíře, musíme říci: Jakovnení zvíře absolutně schopno“ dosíci metafyà-
Sických výšin abstrakcí, tak není 8 'to, pokud svět trvati bude, dostihnouti
úrovně lidské rozumnou řečí. Reč-je projevem a zářivým odleskem meta-
fysickěho světa, který ne pouze stupněm, nýbrž podstatně je odlišný a vy-
výšený nad smyslový svět zvířectva.' ů I ˇ _  

Jako jednu z nejpodstatnějších známek rozumnosti jsme fvytkli: vědomí
cílea vztažnosti prostředků k~ jeho dosažení. „V intelligenci dochází vy-1
světlení, že víme, co je příčina a následek, co prostředek a účel; jsme proto
v stavu vlastní iniciativou prostředky tak disponovati, jak se nám dobrými
vidí a tok účelům, které jsme svobodným sebeurčením předsevzali. Odtud
mocný kulturní rozvoj řeči, náboženství, ethika, právo, věda, odtud pestrá
rozmanitostzařízení, které nacházíme jen na jevišti lidské -tvorby.“ 1)  

_ Promluvíme o jednotlivých těchto známkách lidského rozumu a porov-
návajíce je s vlastnostmi -aa činnostmi pudu zvířat, budeme souditi* touto
cestou ,,a posteriori“ o obojím principu.  “ v

řllllonumentalní produkce lidského ducha mají svou příčinu ve vědomí
cíle, v dovednosti applikovati v praxi spoje prostředkůř-zas určitými
účely v duchu učiněné. Go koná zvíře, k tomu jenutně okolnostmi determi-
nováno. Clovek svobodně volí cíl a prostředky k němuzspůsobem vše-
stranným. Mistrně vyjádřuje tuto stránku života zvířecího- Doctor Angelicus:
Contigit, quod in ttoperibusbrutorum animaliumi apparentquaedam sagacitates,
in quantum habent inclinationeın naturalem ad quosdaın ordinatissimos pro-
cessus, utpote afsumma arte ordinatos. Et propter hocetiam quaedam ani-
malia dicuntur prudentia vel »saÍgacia,Ý non quod in eis sit aliqua ratio vel
electio. (Summa Th. I. II. q. 13. a. 2. ad 3.) Jednají tedy účelně (ordina-
tissimos processus), ale důvodu této účelnosti v sobě samých nemají. I

_ Netvrdíme, že by tato determinace byla na úkor zmříněnému dvo-
jímu účelu činností živočišných. Ve velkolepém tkanìvu účelných zařízení
ve přírodě. tatoúčelnost je nejpodivuhodnější. Scholastiko-vé--proto mluví
o instinktu jako O „participatio quaedam rationis“.   “ ~ f e
'_ 1§ Pesch: :Die grolăen 'WeltrátSe_l I. 462“. ' ““ ~ či _
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V ,Na jedné straně veliká bystrost vrozené schopnosti .poznávací avžádaeí
svádí ,moderní přírodovědu mluviti, o instinktu jako  o analogon, rationis
(ovšem, ne ve smyslu scholastickém),ieI1& druhé straně však nápadné. .slepost

na ,.omezcnoxst téhož pudu poznávacího svědčí, že stojí ona: schopnost ve
strohém odporu k intelligenci a že hluboká moudrost instinktu flnekoření
vlevo] as tní rozumové úvaze. „Voluntatis est eligere, non autem appetitus
ęensitivi, qui. solus est in brutis animalihus.“ (S.Th. I., II. q. 13,. a.
,Quaedanır psunt, quae non, agunt ex lihero arbitıàio, Ísed quasi ab, aliis zacta
et mota, sicut sagìtta a sagittante tmovetur, ad fiinexn, ]Quaedam,vero agunt
quodam arhitrio, sed non libero, sicut animalia irrationalía; žovis enim fugit
lupum exquodam j,u`dicio,zquo existimat eum sibi noxium; sed hoc judicium
non est liberum, sed a natura inditum.“ ,(8. Th. se nI.rq. Ď9.-a.   s  l

Užití prostředku sebe jednoduššihoi k dosažení cíle bez předchozí časté
zkušenosti nebo nutného určení vlohami vrozenými, ,vymyká se z mohut-
nosti instinktivních, jak už svrchu zmíněno. Opice se rádashřívá u ohně,
který zůstavili v lese lidé, 4 Aby však, sama v uhasínající plamen .vhodila
něco,'such_ého z dříví, nikdy jjíynvenapadloflilokud jinde to neuzřela.j-±,,,Krá.va,
jak tvrdí Linné, „žere 276 bylin a 2l8,,které jsou škodlivy, se nedotkne.
Polní myš. vykusuje nasbíranémus zrní zárodky, aby ve zimě nevyklíčilo,
Mravkolev v suchých, písčitých místech si dělá. trychtýřovité otvory a sám
se usadí na ,dně maje kusadla pouzervolná., Těmi chápe hmyz, který po
sypkém písku se sesune, což usnadňujewsàm mravkolev, chrle množství
zrnek pískových na svoji kořist, kteroupagšk vyssajeji. Na ,vysvětlenou těchto
a ohromné řady jiných, úkazů Z říše; živočišné, denní zkušeností dostatek
známých, není třeba ,sahati ktrozumnostip zvířat. Zcela dobré vysvětlení
podávavrozený smyslový pud potravní, pohlavní, atd., ~kterým jjjredinecıojd
přirozenosti vyzhrojen jsa bez vyučování av praxe umí totéž, co staří jeho
předkové., ,Z těchto Vrozených pudů vysvětlujeme na př., že ptàkv kleci
jevírníepokoj v době stěhování, že slepice hrabei ve_hroIinadezrní, že
Ínjosína hnízdo, i když máhotové v kleci,  y j c y Ť

,Zajímavý pokus učinil E. Vlfasmann, aby zkoumal intelligenci mra-
venců 1):-Naplnil sklíčko hodinek vodou a doprostřed vody jako na ostrůvku
umístil ve zskořepince několik tkokonů, cmravenčích,  Položilc je pak _. vše do
původního iinıraveniska. „Mratvenci postřehli hned příslušníky_s,.véh,o_ státu na
ostıjůvku a „po několika marných „pokusech ‹›_đh»odIali,se„k odnvápžnému; činu.
Hbitě jali se nanášeti do vody kousky hlíny, dřeva, vjmľtvoly mravenčí
a.,_.,jin_é drobnůstky a brzy ,měli cestu přes, vodu ja odnášelsı kokony ,zachrá-
něnéj tnansouš. Na první pohled zdá se, že poznalic nebezpečí, které hrozilo
mrpavenčímn tplodům, že » poznali i prostředek, ,kterak je zachrániti., Proto
učinil vůli kontrole Wasmann nový pokus. Dal navodu tutéž, misku
naplněnou vodou, ale bez kckonů., A mravenci -p--L ,počínali sistejněˇ, jako
prve- `Ne snad, že by si byli vědomi účelu, nýbrž jednoduše, l abyodstranili
vlhkost, která vrozenému pudu byla nepříjemnafl Ă _  Q li j

, n pzđfl bylfl azjtest mnoho hřešeno ve vědeckých a zvláště pseudo-vědeckých
dílech, že se zapomíná na tuto stránku instinktu zvtířecíthoit (neznaloststtcílc)
aj .buď bezděčně, buďúmyslně myšlenkové pochody umu lidského se
nášejí na živočichy ai vynáší se důmysl zvířecí nadlidìský. Bez ązdnjzà ekritika
a cpsychologieneznáy, tu mezí; Klidná, úvaha však dojde evýsledkůftjiných. l

Í Nechceme tím nikterak,,i kdyyžnmluvíme od jakési nutnosti' a mecha-
ničnosti instinktu, popírati, jak p už řečeno, že _ byl nebyl do jisté
změnitelný a zd on alitelny. .Instinkt dává, každému druhu specifickou

1) E. Wasmamì-1; Vergleichende Studien, über das Seelenlehen d.. A. 85. v . v
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svéráznost, ve které můžedostihnouti Znamenité dokonalosti,Ťpoku”d_ jest
toho potřebíi k Zachování sebe adruhu; Zde „jestˇrozdíl člověka a zvířete,
rozumua instinktu nejmarkantnější. č oi* '

P l i Usičlověka má' instinkt úlohu zcela podružnou, hlavněv prvních dobách
života; Nejsouc avšak organismemifysickjým,neřídíse člověčenstvoi ve svém
vývojoiÍšai_pokrokuìzákony fysıckými. Vloží-li se iséměˇdo Země,'klíčí, roste,
vydávássìíkvět i“ plod. Poněvadž však každý  rostlinný' organismus jest 'P dle
individuální a sipiecifické s povahy ve svéxn sëmeni praeformován, ol_)ere‹«=se
vzrůstciírozvoj jeho jednímvìsměrem. Rovněž zvířeti jest obor jeho animal-o
ního* života zcela přesně vyměřen a' vymezen. Může-li člověk ina nekonečnéní
oceánu pravdy z každého bodu, na němž p“rávě.stojío, všemi možnými směry
lodičku svého rOzumu““k duchovému obzoru říditi, jest zvířeti jen jeden
směr vykázán ani tímto nemůže daleko postupovati, nýbrž dochází určitých
mezí, kterých nemůže překročiti. Směr i cíl jeho života je určen fysickým
zákonem vegetativního aanimalního života zvířecího. Známe-li život kterého-
koliv zyířete, známe" život veškerého druhu iv minulosti",““přítomnosti, budouc-
nosti. t Zivot jedince jesvěčné idem stejně jako život druhu. Výše zdokona-
litelnostivlifvemč poměrů místních, klimatických, působením člověka je celkem
nepatrná.“ Mezi““lidstvem a zvířectvem zeje tu" bezedná propast, nový to
doklad pro podstatíný rozdílfčlověka a zvířete. O ` í O

Francouz Montaigine namítá, že nezřídka větší bývá rozdíl mezi člo-
věkem a člověkem, než mezi člověkem va zvířetem. Anhropologie trans-
formistická chopila se tohoto výroku a opakujeho až dot omrzení Bere
fossilního člověka prvních dob čtvrthorních, jak si  ho představuje, nebo nyní
žijícíhodivocha  na nejnižšíms stupni a přirovnává ho ke zvířatům, jež se
zdají" nejintelligentnějšími a ze toho dogmaticky usuzuje, že je větší rozdíl mezi
geniálním člověkem a divochem macešsky odbytým, nežli mezi divochem
a gorillou. Zapomíná však úplně, že i onen ubohý divoch jest vzdělání apov
kroku schopen (jak svědčí Darvin o obyvatelích Ohnivé země), (Oh. Darvin:
Abstammung des Menschen 1.28.), kdežto"důvtip=ná“ gorilla“ nepovznese se
nikdy nad tradice svých předků Stále stejné.s i  p

r Kolossální jest pokrok lidstva ve vědě a umění. Duch lidskýi"neipře-
stává na poznání fysických jevů; puzen jsa touhou po pravdě vystihuje
vnitřní souvislost a závislost věcí, poznává síly,si'"kterými se v činnoistećh
udržují, zákony, kterýmise řídí; Poznání věcí Z jejich příčin nazývá se] vědou.
A ještě spěje výše. Hledá poslední důvod, nainěmž tyto zákony fysìcké svou
bytností závisí, mimo hmotu v nadsvětové, intelligentní bytosti, žalétá. ve
věčně krásné sady filosofického a theologického bádání.o A byt duchlidský
zabloudil naíistezce výšinám věčné pravdy, jakìsvědčí 'nejrozmanitější
soustavy starých národů. pohanských ipohanstva nıfoderního, být subjektiì
vismuiotevíral bráný,'“”nebo pantheismu a pessimismu, ano i v Inaterialoismu
marniělhledals svého' '.L1kojení,* všechny ty soustavy] svědčí, jak" idůmyslným
dovede býti lidský duch ikdyž v bludišti myšleníse ocitá. Dějiny jsou
svědkem olbřímí síly ducha lidského. --. Zove-li“ kdo středověk teinným,
ňepoznal jistě nebetyčného veilechrámuifilosofie scholastické, 'zbudovaného
najvelebnýchfsloupech ideí křesťanských v době, kdy Ostatní fvědy dosud
dlerly*iv plˇénkách; Pozdější doba odvrátilaise od spekulativníhojlsměru a stala
se více praktickou“. Obrovská je práce, kterou vykonala věda iv oboru “fysiky,
chemie, mathematiky, astronomie, kdyžise odhrnula duchu lidskémuíi clona
d'oosud_,,halící nevídané taje. Íii . O o ^ o j "

c “°*Člověk, jsa? těsně ípojen sv* životě 7 [duŤševním` na vnější, svět, I je oopuzen,
přirozenosti, aby ideje, které“ Sis*utvořil,4sÉideje~-dobra,*pravdy, skrásna, celý
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obsah své bytosti stělesnil smyslovým způsobem. Člověk .pěstil umění. Od“
nejprimitivnějších. znázornění svého nitra vidíme, kterak dospěl k formám
nejušlechtilejším, k vyjádření motivů nejmocnějších, spojení člověka s božstvem,

^v umění Stavitelském, sochařském, malířském, hudebním, dramatickém. Nc~
smrtelny zůstanou památky klas-sicismu všech národů. Když pak křesťanství
štípilo nové ideje, dalossměrflzfnovým ˇdrahám v umění. Středověk má svoje
đómy,^ které dosud v nás obdìvlsbudíš Novověkse 'může vykázati díly
nesmrtelnými veľvšech oborech. Nezničitelnai zůstanou l v listech dějinných
jména. IMık”el-Angela, =Rafaela, Leonarda, Palaestriny, Orlanda," Dantebo,
Oalderona, Tassa. Ve Shakespearovi vidíme, jaké hloubky obsáhnouti může
lidský génius. . . . s s s ` „
ì “ íParallela umu lidského, kdyžuvažujeme jeho expansivnost a všestranný
pokrok, S instinktivními čin.nostmi.zvířat, je nejméně řečeno člověka' nedů-
stojna, ve skutečnosti inemožna. a nesprávna. Ť . ~ (P. d.) s

FR. T. (rno    
í   Leo“ čzzká -zz- --Qt --

p ilzýod' čeká inu břehu táž Vítr plachty Zdouvá - -° .
_ Cus, bratři, k odplutí j hle, moře kync nám; p

s tam --vzhůru *očiok1n€b€`S'ům; čeká nás iplcıvbcı dlouhá, p .
tá mraky nad námi Scžcnou k dolinám. -
}.Do bsojc,i“i! volá Dán -~ svá hrdě ncstcčclá,
'kdo lkáš, tcımflzcı bránou Slož ňader všechnu tíž,
pod prapor víry tě, jež vždycky V srdcíchvřelu,
Sc, bratři, přiviňmc -- á vzhůru ncsme kříž! ~

je Západ Zuchmuřcn ci krajem tmou Sc blýská -
než, bratři, do boje ~ bdí Někdo nad námi, f

t a loď naši povede Všcmocnýpřcs Skcıliskcı
kamkoliv poplujem dravými vlnumi. r ` "  

t Svou krví Zu- P-Kristu - Zu lidských .duší Spásu
żzcmł kropmc vypráhlou, ut Zlatý vyrůstá klás,  

 kdckoukol rozbujelř--řjtcjım pozvcdněmc hlasu,
O Z těch potu krůpějí růže Zkvctouzzcısl “ a

4 . _

s “ Kde ncvděk ndjdcme,'í tam rojzsívcjmclásku,
Zdvýsmtěch, pohcmu Svou nustcıvmc my Skráň,
Zu;duši tonoucí svůj život dcjmcąvs sázku, ;
kdov líc nás,_,udcří, my modlcmc Sc Záň. y
Nač dřímcıt nad hrobcm pohřbcných idcálů -- P o

kdo, V tužbách mlhávým za štěstím V let Sc dál, j
kdo jen' Sc krčil; chvěl -^ kdo hledal lichou chválu,

. ten nebyl, hrdinou, kdo rcm ,Sc vyhýbul; ,ˇ c 4 l
. , . j n . , K

ø ,v . › __ ,›,.' . _ . -.' - ` -

fcıž. Srdce Z€dru,ně.Š cızjbolcm :uorıdáno -‹-
i ty, l91'utřcf,..ípoklcSn"€š pod, žálů horami,

ì,-o;3žfidotrp - nad tebou .puk bílé vzejde ráno, . j
CI V ráj tě uvede, jenž dlí tam nad námi.

. zàflš
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. o. o. j . (Pokračování) Ý _

 Brzy po tomto .důležitém objevu »(r. 1-872) .přinesla L ,,Zeitschrift`i der'
Deutschen Morgenlandischen r Gesellschaft“ Zprávu hallenského professora
Schlottmanna, že opět přineseny byly Z Moabska do Jerusalema hliněné památky

rss ›nápisy; Zprávu i s otisky prý dostal Schlottmann od svého žáka'Wesera,
jenž předměty-Ť ty nalezl u obchodníka se flstarožitnostmi Šapiry. Písmena
však divně 'byla psána, jednotlivé skupiny písmen nedávaly smyslu ak tomu
ještě 'takové množství starožitností vkraji, kterým již tolik cestovatelů prošlo !
Proto mnozí památkyty za pravé uznati váhali. Na druhé straně však zdály
se závažnéfi důkazys svědčíci O jejich pravosti: “soWeser totiž sám cestoval
do Moabska, by éprozkoumal naleziště, a kopaje zde, nalezl opět podobné hliněné
předměty. Také nemožným se zdálo, by muž, :jenž neznalani základů semit-
iských řečí, dovedl padělati semitské nápisy. Když kromě toho Weser ujišťoval,
žetakové předměty hliněnéíínehotovíse v celé. Palestině, zastával Schlottmann
horlivě pravost jejich,- aˇípamátky koupeny od Šapiry pro berlínské museum.
í ' Než zr. 1874 ozřejmil! celou událost Cl.-Ganneau. ~Mělt vefľěisvé službě
Araba””Selímia el Kari, kterého“ byl se poslal před několika! lety.. do Moabska,i
by mu opatřil otisk iMêša'ovaj nápisu. Chytrý Arab vida, jak draze se platí
staré ppamátky, umínil si, shotoviti podobné Starožitnosti. Pomocí 'jakéhos
jesrusalemského hrnčíře provedl 'svou myšlenku, popsal předměty písmeny,
Ťjak je vfidfěl na otiskunápisu íMêša'Íova, ai prodal je Šapirovi. Jeho vzal též
Weser za průvoděíh.o ždo“ Moabska a bylzde od něho a od ënavedených
Beduinìůvsoklamán. Ještě nějakou dobu vedl se spor O pravost oněch památek,
ale konečně uznány*ode vš“ec“l1ízal padělané. a  “  

Po několika letech učiněn však pravý objev hebrejského nápisu na
stěně kanálu Siloanského. Níápisípochazí dle Jes. 2211 asi Z doby krále Hiskijje.
Kromě toho* ina jiných místech nalezeny důležiténápisy, na př. v Byblu,
na Gypru, vřMa“.sí`1bu*“atfna severozáp. pobřeží africkém. “PakI přibyla rakev
Tebnetha, otce Ešmun'azarova,ˇaohojné“ aramejské nápisy v sev Arabii.

Roku 1888` utvořilo se v Berlíně ,,0rient~=ˇKomité“, jež vytklo si za
účel pátrati na Východě po- starožitnýchi pa“mátkách.z› I flvyslalo téhož roku
výpravu na Východ, která .objevila u Zenšìrlìl) důležitý nápis Panammů-ův
a po dvou letech nápis Hadadův. 'Roku 1891 nalezen tam opět stavební

nápisův Bar-Rekůbův., ` B ˇ _  .  
M V jiných' končinách syrskýchi učinili »jiní cestovatelé též objevy, ale ty
podřízeného jsou ~výz1namu.FRsoku 1870. navštívil D. Mordtmann Palmyru,

“ kdež nalezl přes. 90`kratších~"nápisů.r Pos něm podnikl roku 1879 Ed. Sachau
cestu do Syrie, Mesopotamie a Paˇlmyry a objevili též několik nápisů syrských.
O äléta později zavítal do Palmyry ruský kníže Abamelek-Lazarev, jemuž
podařilo se najiti řecko-palmyrskou bilinguis, jejíž aramejský textsám čítal
160 řádků. Byla to celní a poplatková sazba napsána proto, by nebylo sporů
mezi karavanami a celníkyfl i s a . e » i e s B  
_ Objevené památky největší budí zájem u Francouzův, u nichž četní
učenci věnují se studiu epígrafickému. Zejména jmenovati sluší Fil. Bergra,
J. Derenbourga, J,Halévy-ho a De Vogüé. I Němci a Rusové pilně zabývají
se studiem nápisů; v Německu zvláštězmínky zasluhuje Th. Nöldeke a Jul.

"' ' " 'ˇ

1) malá vesnice kurdská na úpatí severního Amana. t
l

1
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Eutìng. V Rakousku činným jest v oboru tomto hlavně vídeňský,ptrofesesor
D. J. Müller. Látky ke studiu jest zajisté již dosti hojně. Přece však mnoho
ještě památek ukrývají pahorky çsyriské, [ježčekají při důkladnějším pro-
zkoumání tamní půdy šťastných objevitelůl s s ^ R

Objevené starožitnosti chovají se valnou většinou v omuseích. Mnoho
nápisů .severosemitských uloženo tv Louvru °v Paříži, hojně chová jich též
,British-Museum londýnské a Nové Museum berlínské. . .  P

 “ Ílchovávaji pak se pam`átky.pečlivě proto, že veliké jsou důležitosti
jak pro historii ia vědy příbuzné, tak i pro Písmo sv, zejména pro Zákon
Starý. Poznáváme z nichílmnohé o'názo'ryíynáboženské,pjdějepisné,,zeměpisné a
společenské, jež značně ,'přispívoa_jí k hlubšímu poznání Písma sv. a jež jsou
cenným doplňkem k jeho ,zjprávám. -"Nevy“pravuje [Písmo sv. podrobných
dějin národa vyvpleného, tím méně dějin všeobecných; nebot to účelem
Písma sv. není. Účel jeho jiestčiře náboženský.: Písmo sv. ukazuje, jakým
způsobem Bůh připravovalo-a vedl ,lidstvo ke spáse. Proto podává jen nástin
postupu myšlenky messiánské, obírá se pouze událostmi značícími vznik,
pokrok, ztrnutí, rozvrat neb úpadek, života náboženského. 1) O národech pak
okolních zmiňuje se potud, pokud jsou ve styku ,s národem vyvoleným a
pokud toho vyžaduje jeho náboženský ůčel., Ktomutořtedy vypravování jsou
nápisy semitské cenným doplňkem. Vzniklyť na půdě, obývali Israelovci,
nebo v nejbližším jich souedgství, a pořízeny jsou íod národů s Israelovci
spřízněných anebo s nimi sousedicích. Z nich dovídáme se často, co má
národ israelský .se svými sousedy společného a ce různého. Atu pozorujíce,
kterak víra v jediného Boha zvrhla se u národův ostatních v množhobožství
a jen neporušeně se zachovala u malého národa israelského, znamenáme to,
čím maličký znárod ten nad ostatní vyniká, o pozorujeme zde ruku Boží a
uznáváme, že vzniklo Písmo sv.. bezprostředním působením Boha živého. 2)

/ V nápiseoh severosemitských setkáváme se též často se zprávami, jež
čteme i v Písmě sv. Odtud zase důležitá stránka jejich, že jsouftotiž vý-
mluvnými . svědky pravdivosti Písma sv. i pro ty, kteří bezprostředního
působení sBoha na svaté spisovatele neuznávají. A zkdyžtě pravđivým se
osvědčuje Písmo sv. .ve zpráváchhistorických, nelze tu plným právem souditi,
že i zprávy jiné, líčíoí bezprostřední zasahování Boží, čirou jsou pravdou?

Vedle toho mají .nápisy význam i po stránce jazykové. Starý Zákon
psán jest většinou hebrejsky .a áaramejskyj. Nápisy pak fsseverosemitské psány
jsouaramejštinou nebo řečí příbuznou. I vyskytují se vflnich mnohá slova,
»ano i celá rčení biblická, jež často žjsou v Písmě sv.nejasná, poněvadž
pouze jednou nebo zřídka evyskytují. Srovnávajíce nyní obojí slova nebo
rčení, snáze najdeme pravý jejich význam. _  jj Z

sKonečně cenné jsou severosemitské nápisy i svým stářim. Pocházejí
většinoujz dob ,před Kristem Pánem, osvětlují nám aspoň poněkud ony doby
národů zašlých, o nichž písemných ,památek zachovalo se jen málo. i

Abychom aspoň. poněkud poznali význam nápisů severosemitských,
„vizme některé ukázky. p e s , o s “ (P. d.)

_ 1) Viz Dr. AI. Musil, Jak se uohovalo podání oo nejstarších osudech ělověčenstva? Univ.
extense. »Hlas‹< denník roč. 56., č. 185. z- í .

j ”)'ˇSrv. Dr. Al. Musil, Církev a bible. Univ. extense., »I-Ilasť đenník roč. 56., č. 207.

/x
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gvá okna v Západ nynfotevřem   ›
 1 atv čìstêiçn vzduchulehcıe průhledníém o

se V dcílio modře horyivyrýfsují, I í e "  I
ˇ kom mrzcısląyso jdou cıptáci dlouze plují. e

P zıfllfčííšfsoıàčťinhýćlà ićiich  
]1Ž“]€,mný,m, Smutkem V iSnění'ivc,čćr _táh',

ímá,Rc[doÍSt I€tn`ímĹS_lunC€m rozliořelái _
“ v ‹ §‹› .

P' za „obzor snů. cı světel. odletělcıl 'i o '
-A ; , ~. .;_.. _. ,.“

Tcıjemstvímf »sešeřených lesem cest?
V 'se íTdc[jíhorIąé zraky Snadno s' vést,

çıfříbledým Světlfemląftouze zanícené
Íeflhudbae,stínů ve Svůj úkrytifvžene.

- ˇ“ z f' “ L z

„Ov žlutě .lány budou,.ncId..tmou pzrufcít,  
~ rty.Svc;Idlých úsmě.vů,.. Rrutýçh Zrcıd.  
jen naše dušeànocí čistá vzplcıne y

I vzpomínkou touhyjhvp Slunci vyląoupcmé . .

I ` -Ěf . / V

_' ~ 7- , “.›~v-:.`-K-_,--~~ "

“ “ ě
I/

__ [_ v:_ › _ N . . __`

. ~ , 4AHTohIíHiKoRDÍK(č.ı5.)zt _   .   

Ušoiklø yoáláøšřøosíłvíígpůsøbøro přirozeným  ˇ-xs

 “ 'ˇ “ ~ ” (Pø1;x~aćøván1s,›  ě
' › - “`“ " V _- j 4 I _ _, _ ' .

í  ,lI.Fetíšìsmus není .původníformafnábožeııská. ıč: .
Z Význam "slova ,íetiš zůstaloiod ˇ počátku íneurčen a ,růZn”ío1spi“sovatel“é

jej rozšíi"i_li,, žeˇnaznačuje se slovenıí fetiš Skoro kaÍždéjÍ,symboliokěˇíafˇobrazné
představováni íonáběoženskýeh ppředrnětův; U národů majííoích“Svéfölějiníy, 'nąleř-1
záme, že vše, co spadá v kategorii, fetišismu, má své ,psycholíogicke nebo
historické antecedence ;„.důvody,, proč na př. byla  uotíváná*hůl,”íjsou přëčetné.
Kámennapř. značí Ťřbrzjy opuštěnou svatyni, staré“ìmísto“ soudní) rbfojištěi, ˇ hrob
krále nebo místo vraždy, brzy měli chrániti“ posvátné. hranice kmenůva* rodin.
Bylyiíiřajmenýı .lež čSPađIj`ý sinebe.* V ” V V » po i

`Musíme souditi, že nebylo tomu jinak ,us národů, jichž náboženský
vývoj jest nám, nepřístupný. Avšak tu pravíme a tvrdíme, že není náboženství,
jež“ zcje-lafa`vůbe'c“ pozůstává říetíišismu.“ V_še[ mluví s“pro,to?,vI-jžełpředstavuje
fstišismuos Pere.sìtis.kývý.v0j, .j‹-st.DøvhøpiťelflýojenSjinýmiíestë@eřđ@n0@h1'i„
avšak Zcela nesrozumitelný, chceme-li vysvětliti jako původní impuls duše
lidské. Z psychologiokého stanoviska jest větší obtíž v tom, jak máme spojiti
v mnohých případech vznešené náboženské názory těchto přírodních národů
s drsnou formou fetišismu, jenž iľpřiižeżeně nemůže býti popírán? Spojení
fetišismu s lepšími náboženskými náżôry má vůbec svoji obtíž; ani Müller,
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úctě“ “j`eSt} 'člověku potřebou ;, toí'všàk'oI16p0ťřGb,11JB
I I ,žádné pomluvy, nýbrž ,prýští z“ `pod_stá'ty"přirozenosti lidské, jež jako rozumný,

sm_y»slovÉý tv,o,ř,,d*uchOvně smyslovýfškult Žádiá. ozVlastní Služba feti“šiSmu,,,uc,tívání
dřevajoiía vůčilepšímu ÍpoÍznáníI má  Svůj důvod ve zkaženostijolidského
srdce, ,fjeınužfí se více a lépe tito Inaterielní bozi,“ nežli "nadsmyslný
ĚPán,` Tvůrce ja Odplatitel. Máj zálibu člověk,vft,oInto hrujbémdiwstavu nějakého
sobělblížjefstojícího, poddajnějšího. a vášnirn' Ĺneënepřátelského Ťboha sobě na-
kloniti af příznivýin učiniti, Veí4',fetiši'ˇs_muze, Ťshledávámejľsstej nou okolnost jako
ut“-polytheisltů'Ríimanův a ›~R'ejků,r- 'ba samých ilsrašelitůe k  modlosIužbě ná-
chylných. 5zIVá,šně›* hl-edaliyřbohys podřízené, mravně méně přísné aĎjejich
pověrečný. kult',”ač, -nemohl- se popiratipč lepší názor ,pravého Boha. ' [ I

Í V_e žfetišismu ,««(od%i°-,času “De Brosses Ť 1774) hlásán bývá odmnohýioh
původ a praforma "nábožen“Stěví`Lčíí“Výraz“fe.ti'š`!(ziportugalského feitioo = zhotovené,
factiti`uis),Í užíván vlřeči sta-lese označením nejen fejtišskýsch těl, nýbrž ik tomu
myš-lených fetiíšskýchiriiduchů. Fetiš jest Ť věc přírodní, jež formoua svými
vlastnostmi vzbudila podiv přírodního člověka, fetiš jesttíisumělecký- výtvor.
Duch fetišský," É jenž vnějakém těle < ztělesněn, at-již ív,olIoou,~ať_ přísahou nebo
posvěcení›m,i je-st bud' přírodní zo,-sila nebo duch zemřelých., K této myšlence
pojísenázor, že duše popodloučení odfl' těla nabývá zvláštní ,magické síly.
Vychází tedyří fetišismus z -víry v .oduševnění 'přírody a V nezaniknutelnost
lidské duše. Při“ tomto základním nazíráni jest náboženství zřídka monistické,
častějipolydaimonickézduchové .fetišismu platí řídčeji za působení světové duše.

s Pračlověk ťmyslil,-že postačí zákonu příčinnosti, přijal-li něco libovolného
jakoipřičinu.-=Jeho volba padla* při jtom na předměty ozdoby, jež nosil, právě
tak jako nalesklé Ta* pozoruhodné předměty, jež hodily se za druh ozdoby.
Tím způsobem2““ipřírodnˇí- kameny i umělecké sochy, mušle, perly, domky
hlemýždÍův,ł.rmagnet, kosti, lebky, vše, co jj nabízelo se člověku vi jeho nej-
bližším okolí, to zdálo se mu jako výrobeka nositelpbytosti, jež může jzpůsobiti
štěstí nebo neštěstí; v- této kouzelné a čarovné bytosti vidí svůj-zfetiš, vidí
á_~obává..se .v. ní svého boha.  Dožil-li se .přírodní člověk nějakého štěstí,
poflkudř nosil tu neb onu ozdobu, stupňov-ala. se náklonnost, abyoˇvěc tu si
żbožnil; Clověk. tázal se po příčinnosti,a tak staly se tyto ozdoby prvními
nosi“teli“této. příčinnosti,;prvními nositeli .božské síly, staly se prvními Svatyněmi
pravě_ku.; V ˇ I » I I I r \ í, I

,AI,nulet, talisman, ochranné prostředky, znamenía záruka nadpřirozené
síly, jsou prý prvními ._ příčinami náboženství „ao zároveň praformou božství,
jako tomu dodnes u přírodních Ínárodů. Sháněnísejpo příčináchs, a
n,eiznal,ost.,;př_íěin skutečných vedly fetišismu.[Kdyžr rozšířil se oborzkuše-
npsti, ro,z_«,š_,ířilě, se také oborpzfetišůz řeky,“h"ory, jezera, mraky, stromy, zvířata,
g1ěSÍQ,żża;,l1vězdy staly se Íetišem, Samo nebe pak bylo čnejvyšší zřejmý fetiš.
Cąsem, všakospočalí člověk poznávati neviditelné síly, a tímezpůsobem poěal
téžppvyvíjeti víru v;__duohy: konečně,řfmnohonásobným, vývojem, obou proudů
fetišismu a spiritualismu, povstala, monotheistioká víra, člověk přijalbjednyoho
nevyššíhø b0hs»..i1f>b@S.v (Sshflłfizfiø P0S<211<“>I-) I ' ř I « “  s  

ja gnásilné jest pojetí, že zbožnil člpověkijv plném jn.,er,ozum`unejj-
prvetělesný život za, jfetiše apotom, vedle těchtoiidupvhovní hieírarchii vymyslil,
aby íŤkojnlečněiii,Ö.l)ě Fetišismus pozůstáváf v pověrčivé dův.ěřeŤ jv“am,ulety
a talismany,,ineb,ovpověrčivém užívání věcí," jež nemohou ,žádnýrn§,,_způsobern

` za _, násřledeki žádané .pů,,sobení.`“ “ Jfiest „ přirozeně* pioìtřebí důvodu, * abychom
vysvětlili si“podobné znásilllění É rozumu zkušenostiž*T3ů”v'od Ýřtenitoíiííhledátì
můžeme v žádosti, aby člověk stal se účasten jisté ochranné a pornjocnéí síly,
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ato-způsobem nejsnazšímza nejvhodnějším, bez vlastního mravního, av duševního
zdokonalení. Touha tato zaslepuje a jest zcela způsobná činiti závěry, proti
všem zkušenostem, skutečnostem a důvodům, jaksvědčí dostatečně zkušenost.
Pro, pračlověka, jenž dosud tyranií nebyl I zbaven svobody duševní, „jenž
dosud- nebyl vázán, nátlakem společenské nerovnosti as nepřekročitelných
hranic na úzký obor přirozeného a svobodného rozvinutí, bylo by nemysli-
telno přijetí okras a nejbližších předmětů ,jako Ipříčinných za osudných mocí,

K tomu jest již zapotřebí jakési vysílení a odvyknutí vlastnímu úsudku,
upoutání na tradice, I-rozdíly stavu a jměni,“tyto všechny předchází »vší samo-
činnosti vlastního řmyšlení a chtění. Vázanost na tradice j jest urttak zv. pří-
rodních národů mnohem silnější vnež suznárodů okulturních. Pravěk lidstva,
jenž dosud nemohl ztratiti instinktivní důvěru v sílu vlastního pozorování,
souzení, 'chtění a snažení, jenž“ ještě žádným .podaným názorem ›a,předpiSem
závislým se necítil, byl k tomu neschopný, aby- ihned, všeobecně va bez vý-
minky dospěl na taková scestí myšlenía snažení, k tak nízké formě Íetišismu.
Lidstvo musilo dříve klesnouti v poddanost vnějšíıa vnitřní vázanosti, nežli

ožnýbyl fetišismus. - I I I . s í I í to
 'Fetišismusjest první 'forma náboženské zvrhlosti, k níž vedlo ,porušení
Božského. Nej původnější Ia `.nevyhn.utelná myšlenka jest, že duchovní bytost
jest dokonalosti, “žei\člověk ìmá špřevahufl nad .neživotnoufıa nesvobodnou pří-
rodou. IZ› této myšlenky nutně vyplývá, že moc a ,příčina svět P ovládající
nemůže' I býti taková jako úskalí. země a vody? moře, nýbrž že imusí ,býti
toková jako sebe sama určující; člověk, jenžnad přírodoustojí. -Přijetí libo-
volných . duchů. n'emůžeˇfl`býti původní myšlenkou, nýbržñmůže jen vzniknout
z-"rozkladu aze znetvoření/pojmu vyšší .bytosti osobní, jež má větší moudrost
až-mocnější vůli. Víc a' více byla osobnost této světovládající moci odlučována
od' představy.“ své vnitřní duševní nadvlády, e avšak ,ìzbývala tu jestě idea
moci vnější, jež jeví se v nevázané a bezohledné libovůli. Tím idea osobnosti
znetvořena byla »v nespočetné libovůle, člověk čím dále tím více jednotlivou
příčinu světa představoval si si méně jasnou určitostí.  I

Idea; libovolné moci odpovídá zcela společenskému stavu vpřírodních
národů, “ kteří vzdychajíř pod jařnıem libovůle svých náčelníkův a“ králův,
ne však ve svobodném pravěku, jenž předcházel přirozeně periodě poddanství.
Jakoflnemůže býti původními společenský7poměr libovládců af nesvobodných
otroků, právě tak nemůže býti původním duchový svět libovolných bytostí.

 ČZ ocenění fetišismu jeví se, že jsou rozhodného významu téžiov nej-
nižších názorech náboženských nejvyšší, kategorie skutečnosti či pjnejvyšší
náhledy filosofického myšlení, byt ne _v reílexivním způsobu. Jsou víee ná-
sledkem nezřízené, jednostranné, povrchní, proto také pochybenéfičinnosti
duševní. ,Člověk obrací nejvyšší zákony myšlení na material zkušenosti:
avšak při tom Inabývají Ipyřevahpy zhoubné vlivy předsudku, povrchnosti,
chybných I představ, jazykových forem a výrazů, bázně a vlastního prospěchu;
To byly ,okolnio,sti` prvního člověka, pokud nepovstala větší těla společenská
Se Svými' příkrými rozdíly, protivami a poměrypodřízenosti.

Historické, odůvodnění naturalistického vzniku náboženského vědomi
z;feti_šIismu. z. postrádá .všech_základů; aby tyto mezery nahradili, předpokládají
mnozí , psychologickou nutnost; v ,duši ,přírodního É člověka. Původ fetišismu
jest process, ,jež sám- sebou rozumí Ă se v řadě představ by divochů.  b

~ Ia,)INejsprv\eŤ. jest představa nějakého- řídkého ja tím obzvláště cenného
předměltu, na nějaká Ivelmzi krásná mušle, .lesklý kámen-«, É jenž náhodou
y naezen-.vpj I › s    p I «, I -e

Í



›.,_

. y.-,-zn :
„ =\~. f,

' 'àıˇ', ,př

. .n -.íàˇ ^vi?›.=,›z_-'j

'Ĺ .vír-

. -Íˇ=.-›› -_

.~.„,.,
"ı*

ta

' l'=`^;

:
“

-vi

.

šv,

či

Ť

nv..

š

É

"07

V

~<ˇı'

1,ˇP-_.`,.z;`,5_§,\,.-.,/._%_.,z=-'vv

= .;*+.-4~a-^‹.<-z.š‹ˇ ˇ`ˇ »vi 'l%×›i-ť* _ˇ ‹ ....-„ »_›ıż.:1,v~a_ ~z, › »v
" IL 'ˇ “ “

v ~

. . ,,_. _ j .. _. « --..\ zn _„-„,..,,._..„.,-;,.„_,._. .,„ _., _. „_...,,i.. : Š, É
G `š*'čř *ı Er É\_Ě

~á. _,* .l
"ı'Z.“ Š f`:x .,,4 . ìf z; 5, ^\ ší . » i Š ž z A; , z

.v

Íě) Potom přichází anthropopatické r přeďstavování tohoto předmětu, jako
živého, cítícího la vůlí obdařeného. i í   s a .

O)fsMezi**~ tento předmět va jiné představy nastupuje potom- ,,neXus
43a'usalis“, když např. v den nálezu 'měl štěstí v boji nebona lovu, a opakuje-li
se "tato souvislost později, připisuje divoch kamenu štěstí apřikládá ` mu zá-
roveň nadpřirozenou moc. ` _r . L  p  

s cl) Pro tuto příčinu nastupuje uznání předmětu! jako mocného, jenž
musí býti uctíván, aby „člověku ,příznivým byl., „ A „ .

»Avšak efcontra vidíme v tomto vývoji tak málo ,psychologické nutnosti,
že“ .spíše nápadně vynikají zcela bezprostřední a .nepochopitelnéskoky. i s

Představovaná souvislost mezi kamenemjla. štěstím nebyla by člověka
svedla,aby měl tento za původce štěstíia myslil si jej jako citem a vůlí
obdařený, kd”yby„již vymyslí nebyla bývala představa nějaké vyšší bytosti
žiflvoucí, jež může.. člověku způsobiti štěstí nebo neštěstí. Ani dítě, když
kz rozumu přichází, nemůže si jednoduchý kámen mysliti .živouoíml a. cítícím.
Teprve tehdy,  když nabyla sv duchu místa idea , duchové bytosti, může
kámen, jejž však všechny smysly za kámen uznati musí, býti považován za
bydliště takové bytosti, a teprvevna. dalším stupni ppoblouznění, ikdyž toto
vůbec možno jest, může býti S touto identifikován, s ~ ,

; ıPrávem. poznamenává M. Müller, že veflvšech těchto pokusechlbylo
vlastněpspřehlédnuto, oč se jedná, odkud totiž vznikápřívlastek ,,bůh“, jejž
člověk přikládá subjektu kámen, mušle atd. On sám domnívá se, že může
tento historicky stopovati v indické literatuře; také vz tom musíme „mu dáti
za pravdu, že nemožno ve této .příčině spokojiti se studiem přítomných pož-
kleslých národů.. Dnešní stav Negrův a Indův atd. beze všeho podkladu
bývá posuzován jako iprastav lidstva, avšak dějepisné sle-dovatelný, chod
kultury aobzváště náboženství Ariů vede k zcela jiným resultátůIn.LTu“ není
původně pozorovati žádnéúcty. ofetišův a zlých duchů, teprve časem vývoje
čiflspíše degenerace náboženského vědomí nastupují. tyto karikatury, „Božského“
vedle zoolatriesa idolotratrie nejnižších druhů. Nepočíná tedy každé nábo
ženství* fetišismem.  x s .   o ů

Lubockova p”,,Scala“ zní: atheismus, totemismus, ša_mani,Smus, idololatrie,
anthropomorfismus, Tvůrce..Jako Lubock atheismem, tak všichni positivisté
(snimi též, i Schleiermacher, Paulsen. a  nechávají všechna náboženství
počínati fetišismem. (Schultze, der Fetišismus 1881.) Zádné náboženství není
zcela bez fetišismu, žádné není ale zcelafetišismem. Obě jest založeno vsrdci
člověka; člověk jako bytost smyslná žádá symbol pro nadsmyslného ducha,
žádá přítomnost Boží iv jisté podobě; člověk jest příliš nakloněn zaměňovati
Stvořitele tvorem. Proto ,Negrovi jest fetiš zároveň symbolem boha. by

^ _Ani animismus ve Spojení S fetišismem neposkytuje vysvětlení původu,
nýbrž úpadku náboženství. Cim více člověk vzdaluje se od idee absolutního
Ducha,tím větší cítí potřebu, aby vyplnil si přírodu duchy a vymyslil si
prostředeksproj.obcování js nimi. Avšak víru v l duchy j musí í míti! dříve,
když dle své vnitřní zkušenosti všude nalezá život, sílu, vědomí, vůli a účel.
Jinak, bylo by Ťnevysvětlitelno, proč j nectí člověk soìżloě rovnéhoý Vždyť i víra
divochů, kteří od tvoří své bohy dle analogie lidského ”vědomí, jest víra
vamoícnou, neprozírnou, .morální bytost, jež bdí nad mravy lidí, usuzujíc co
dobré a zlé. Tato víra podstatně ˇtheistická manifestovala se ovšem jen v málo
momentech náboženské exaltace, kteroužto víru nedostačí vysvětliti ani feti-
šismus, ani animismus. Í Fetišismusioneníifl prvotní forma náboženská, nýbrž je
to stupeň náboženství, do ,kterého upadají národové, kteří stáli na lepším,
stupni náboženství. Nejstarší náboženství stálo vždy výše nežli budoucí.
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Z_aklada;teléi. njábioženstvíf ~ ,vždy výše nežli _stou,penci._„_~żDuehovní
elementy, jak učídějiny, podrobenyjjsouosìyohlejší"zm.ěně_; iMonothseism,us
byl. počátek, polytheismus zvrhlost._, Clověki může z vlastn,íÍ`ivůle kŤráčetiii”ku
pr-ęđú, ,xnůže_v'šak1_i”zpět__. ;. . c i , _ ,_ _ __ s _, (P.,__n1_.)_ _

»“ __ v _ _ .' ˇ _,

1 _ _

.Dřemítám listy našeho iżMusea.“_,starších` ročníkův,,i_a jakoby mne
Zarážel chlad vano__ucí*Z nich. Do spekulativní stránce můžeme býti snad
spokojeni svým časopisem, avšak nikoli po konÍte_mploativní_. oništudnice
vaše bujne kl0kotaj_ú,_.vrúf stále Vašej osVety_prafmeneł', tak nám, píše
Slovák Rodolíu-b. („l\/lus.“ proč. XXXV). Tímvšak jest í„l\/luseumff jaksi
jednostranně, neboť nitra bohoslovce ůdotýká seíjen_..krátký1T1ÍUŰIČÍŰŰVÝŰÍ
bíásrıěrhi a řídkými, „ba někde až vzácnýmiˇčrtamii. Vždyť přece mlade
duše, křídel _ nesˇp'á~lenýěch,; duše ,nesvíjející " se onou děsnou všedností
života dovedou obohatiti stránky tyto mnohými vZácnýmiu_káZk”amìnitra.

c Svět píše koníesse. _ Svět hulýákajífcí,  svět pyšný. _ „I3odnikám_._,cosi,
čeho příkladu nikdo neslyšel, čehož provedeníůnlenalezne napodobitelů.
Chci sobě rovným člověka' cele nv pravdě přirozenosti ukázati, za tento
člověk ,budu já“. Tak _ipsal_Ri`ous.seau atudy jde svět. Fl„opakÍ? Svatý
fiugiustin vyznalz „Knihy mých .vyznání Íchválí “spravedlno~st af dobrotu
Boží Za. dobre a _.Zlě, jež mně ,bylo údělem, a; mají_„lidskěho ducha acit
kněmu věsti“. 'Tedy ne pýchafla sebeláska, alè„_pok.ora_ (a proto anonym
nebo Ipseudonym), ne sentimentální přemrštěně, cchvilkověvýlevyzciitů,
ale kus, pravě Zpovědi, ne chvála vlastní,; ale prospěch s bratra. l`le:
„l"l_led'te divte sel“,L alex“ „Vezměte as poučte _ıse! .Takový byl jsem
jeden Z bratří va_šich,_tak”hořkě slzy jsem ronil, tolik pelyňku už Zakusil,
tudy jsemibloudil, a tato jiskra milosti Boží mneczapálila“. j _

.Flo Zase: „Tyto jsou šměradosti, toto štěstí moje, touto cestoumeč
ditací a' askcse jsem utužilsrdce, tyto schodyjsem vytesal na srázně
stezce vnitřního života“. - .Ft odejmu srdce kamenné ,Z těla jejich a dám
'jim srdce masitě. (lìžech. l1,_.__l9.). ů i i i . ij lit ._ _ s

' Svatou .povinností naší jesthluboce rozjímati ve světle víry O kráse
po,v,olání,Zrale uvažovati.o„ętnostech„ bohoslovce, vážně se připravovati
nasvatě kněžství ana, - biudpoucnost. s i- i Í jh

_ů i Věřím, že ,každý bohoslovec máfv tom ohledu ideály. Mrtvol mezi námi
není 4- setlí samy. fifllešav onom životě v one síle ideálůvišu jsednotliivců jest

` o ^ V0 V vv . ` vv , v I ^ r `ł“V -mnoho stupnu.. Jdou nekteri takmer ruku vruces vedomım sveho uradu,
jiným .jaksi proud v_ědo_mi bývá přerušován (homìnes sunt). Vědi ;i tito,co
konati, vždyť i jimflznějí ,otcovskě rady vůdcův,Íale lupřímněvz "slovo
bratranesmírně vnikái doz srdce, působí, že srovnáváme a napodobíme.

f i Každý bojuje" svůj boj, O ucelení, krystalisaci světového názoru, jde
cestou.. vlastníík`obZorům svěhoípřesvědčení. l`les,krý"vej Zbrazní, jimiž jsi
sĹe.;,prob'il `p,e_vněpos,ici, pod plášť sebevědoměho egoismu, ved, nás na
cestu, _ kde rdí se ,stopy,vítěZných zápasů ia dej Ý_nahlě,dno_ut_vechrám
své i' duše _ZvlněněÍakkoráy mocných bouří, šklebivých ,a iZdrcujíci.chĹ, ii vý'-Í
mluvnýmmlčenímpskliduia' ticha avítězství. ø -i _ l  Q i

 __”]e, těžký úkol dát, svou duši pod nožík pitevníťízpytování .medit.CIcí
a~odvrh_noutfl směle rakoviny po,Chyb,ĎvZdoru,Ť vzpoury; vočkovat
žiVota j“in_ěho,_vyššího. „jeto .úkoli vděčný, Záslužný.  _ c  

_ěř,:C,Ĺ_1ŤCeme_^.o._němQpřeůmýšleti, uvažovtlti .- j_ed{nčıtiřl`Ĺ ` {ff_ˇí`(1š,ix"-i)
` » _`~\ _~_ , ý I- , v. .i . , _ , _, - . ,_ v,,_ . _ ı_-_ _.
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O _Spo,rríých mezi ,církfoví;'_' l ___`_;__Skolu,_řa í_řecko'-ruskou..'EfB
_ ˇ 8 ” .i ' ~ ~_-(Dokončení.-.). _ -, , r “ “ ˇ

n'-'55 CD‹CDN

_ předešléín “článe_ěl`‹u, Švérn I`bZebrali_ jsme íotáfiziku, zdàľmjanželstvíidovrše
jê' slˇavñ'ým_i___ sliby _zrušitelňo[,čilv` nefiníi. ˇ Než“ vi”ře=č'kě_icí:rkvi nejen v“ této; příči
popírají jeho nezrušitelriost, ale Í-ii v'jinýoli;”Ú“mysl_ně" jsme*-"po'j'edíıali"o__onê Ťotázoé
zvláště, aby, majíc sama o sobě velikou ,důležitost,_`nebylai pro diůležiítější ijtázkıı
druhou Zanedbána_' ` "l' 'ů” í `^“” Ť“ 8- í“Űs**Ý“Ť”Ť“'v.Žvii„L

_  O této druhěnapsáno již mnoho, ale mnoho spíše proto, že psalijfmnozí,
aą že otázka je sama dosti r0ŽŠ7áli,lá,Š něži že Íbylalidľostiii důkladfnŤě” rozébrána
aÍ vyšetř'ena_1i)_` _Dáme-li svým í”I`ıvedieiı'íim do “otá'z`k`y I k tomuf `po“dnět.,f aby 'se*“tentOˇ
nøđøjistzitøklnkıidiı,s`l“døSáhıi. švêhølúčsèıú-_ “ í = r *  

Í Aby nenedostávalo s`e` man`želst'vi nějaké stá.l_osti, toho žrádá fzáikon přirozený,`
aS_poň"tam,' kde stát se neujal piéčíèj Q[[všec*hen výclioflv”í`_dětí“ˇ(cože jej-li~beŤz_ svolení
roídičů, iıebjaspoií se Síiolením 'dovio_l“eno,' ı“iéro~z'suzujeme),_,”a_ tàfrn 'aspoň vi případech
a, příhodách obyčejný_ch,,_ byťi 4néíobyčejnýoh__(“na'._př`: když s`[ml`ouvou'íj,inak fopvýěhov“
Sejnpostarají, nebo kdeje nemjožnostjvýohovu jf před _jiSl_íou*Smrtí anebo nelmožnost
plození před smrtí ženy nebůoiť pro “sjtá_ří)iů,_ pochybíiovati se Slv.“s_ITomášem,
(vyklů;ád”ají_Cí ÚS., 1), 'Tarn5'bui`ii_IlÍÍ_n}, JBalleifiñ5iÍIi_-Palmierim; “`cf.“,Cast'elein, 'Le ~~'ı`igÍoŠ
risme pj.-í“_iÍ.24§'8;_,Ale'í ji_Íst.ě__,í_j,,,_ak^ěSi _Ístál`osti iv těohtďpříhodách zákonboží'(poSi»tivní)
žádá; Jak iloveliilšiěť stálioˇstífl'ž'á,kon“přiroZe'nýo_yyrnáhá v obyčej_ných (kde totiž Smlouvou

I A 1, Naší' otázkouiyzvláště se ”žabývaj,i':i AĹWÍJ _ B“in_těı'im`, Collectio `di_sSeı`tatiÓnu`n”1 elegan-
tlorum . ˇ. _ _DüsselSdorf l_8Ó"7_; *BťintÍe`rim,'* Ůberf Ehe“ íůnd Eheschieidiunšłilnach Gottesš Wort u.
dem Geistf der vkatholisohen.-fK“irohe. 'l819; I4IĹ.“Ť 'GŘ LD. B. erg, Dogmatisšchsk-ìroheiireohtliohe
Abhandlung über, das Eheband. Münster 1829;“ Ad. B raun, DiS_ser,tatiO..,u,trum. matrimonii
“vì_n_cn1u_m in .casu adulterii; alterius -conipıigum, iure__di,vino.; an; solo iure ._ ec_c1e'siaStico' sit Íinsolul
bžiè oái~.iożz;1 vi, I>.iøøvøiiø Sin iiivøxzió mi 'ęhfisriżinì Pávin 1790; A1. oi gøi, Die Unflnf-
löslìchkeit der _Ehe. Paderborn 1895; Ant. Frenzel, Nam dogma catho'lio'u“m` ˇSit` mˇatrimonii
vinculumjˇ inte_1'1“viıvoS“coniu`ges 'nulloinícasu solvi-poSSe._“Vı`atiSlľ 1818;' NfiĹš.' N. 'G1uiˇbo`kovskij,
Razvod vi* -ego poslědstviă `po_ učeniů* Christa 'Spasitelăı (Off. Bogosl_““Věstnìk››‹-1895“ No 9);
A. H en n -et, Du divořce' ˇl'7__8l:'›'; u g, _* De coniugii ch1`istiaÍni vincuĹo indissolubili commen-
tatio íexegetiěa. Frib. 1816; J žlge r, Unt'ersu'ohung` der'“Frage,~ ob die' Ehesohleidung ete.
erlaubt sei Arnnstadt u'. Rud. 1804; M a r to r'ľ”e 'l-fl i, ~Eı`=rori »correnti Sui divoıˇzzio. 'Romaľ 1 7&ż2“;
Jos; ”l\“[“`o tt“a,~ Diatribà 'de di~vortioru;m 'iure “Vene't." .l'v7'27í;' Chaptf de- Ra/st}ign.,a o,- Accord de“ šla
i`eve“lation et do la raison ćontre le clivoi`ce._ 17-905; G. Rieg-»l“e r, Unaiül-ösliohkeift desf Ehebandes.:
Bamberg 1845;' Dan. Chi“ Rios, 'Exegetische"'BeWeise,' dalů“ 'im N. 'Ĺ-Í. die Bandesauťlösung
giltiger' Ehen alleinjfiirjdas fJud-entlium _zugestand"en . .T Mainz 1821; S oh l e y e r, die
neutestamentlichel Lehre von 5d. Unauflösliohkeit der Ehe. ' Frěib. M8 44; zH; - W e rkm e ˇi s t e r,
Neue .Unte_rSuchungen über die Ehesoheidung vom Band 1806,'-' Zag a r oev 'S kži j,“() .razvodě
po 1`uSk0mU_ prajvıı, .()h3,1*k`0V.i‹188_4„~2- .E0lIıOS Cl' '()I'i€Iıl3.' III, 5, ~el30.- -4- .l{n_Íl1_ uvedeme
jen i:..Arcudzius_,„=“De. conoordia.;..e`cel.Í occ et -or 1, 7., c. 6-.35 ;z Bazarof, Die .Ehe nach der. Lehre
undzřzdem .Ritus -vderz»oÍrtł1odoxe11~l russisohen- .K_i,rolz1_e. z Karlsruhe _.,_<Cf. -.Gag.arin,_ _ Études[de
theol.. III, ip 479 SS.)_; Gisbert, ,Tradition ou histoire de- li' Eglise sur -le saorement du .maria,g“e.
Paris 1725 ;~„ .Gorzča_kov, ..O _.tajně_ sup_ružes_tv_a_„__S_p_b..,_1880;_ _Lăščkevič',, O__brak_ě jkak tainstvě
vf drevI_1_ej._cerk_vi_S_pb“. 1883; J. Perrone, _De,ma.tri_nJonio ohristiano. ;Ĺeod_ 1861; Boskovány,
De m_atrinuonio_in _eoc_lesia"_)V|inde_l; _18'3'7;___N.4_ G1ub`ěkovski_j,"ˇ`; Razvod po preljnbodě-
janiju Spbí.iŤ18i'9ěi. (Otiskı 'z ›>Hrist'.' Čte`nie‹<` rf 1895' “1',”ˇ2.)' l ""“” ' ' “ ' ' "
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nevymíněnai jen krátká doba manželského obcování) posìtivně, nesnadno vyměřiti;
negativně lze říci, že i dětem třeba zabezpečiti výchov i manželových práv šnetřiti,
leč by sám práva druhého byl nešetřil. Z toho patrno, že ani vzájemným Svo*
Iøníxn (toho . by se mohlo dosíci stálým naléhánim) Ínelze manželství zruvšiti,
nespáchćana-lirkřivdav; a spá._chána~li,' také ne, není-li postaráno or vżýchov dětí
nebo nebylo-li by další spolubytíi manželů výchovu na újmu.

s Jakií by věc měla býti podle ideálu, toho doličuje pěkně- K. Grutberlet
(Heinrich Gutb., Dogm. X.. S. 346): „Schon die beideneGrundtriebe,, Welche die
Ehe zum Zielpunkteihaben, sinnliche Liebe und Schamhaftigkeit verlangen eine
unauflösliche Verbindung. Am Wenigsten aber ist die Lhöhere freundschaftliche
Bieziehung, Welche die Gatten eingehen müssen, auch nur mit dem Gedanken an
eine mögliçhe Trennung vereinbar.“ Podobně J. B Jaccoud, Elementa philos.
Tripb. 1887 n. 624. G. Bell-arminus, De matrim. c. 4; Sanchez, De matr. l. 2.
disp.. 13. n._4; Cathrein. Philos. mor.2 n. 448; Costa-Rossetti, Synopsis phil_
mor. th.“ 141; Syllabus propfl 67. _ í 2 4 “

Jakéstálosti manželství kev, O tom aspoň po sněmě tridentskémN‹ Q\Qı Qflx Q. "14
1 . v _

není pochyby. 1 z  í p   p
Než spor je mezi námi a nesjednocenými - a to nejvíce stran zrušení

manželství, když manžel _cifzoložS.tvím proti právu druhého zhřešíl --9 žádá.-li
takové neroztržitelnosti manželství, jakéz církev katolická) požaduje, sám zákon"
boží aneb aspoň jí požadovati církvi na vůli dává. Že by jí. žádal _sá.m.zá.kon
boží, to .popírají nejen nynější Řekové, ale popírali to jistě též Pollentius
(u sv. Augustina, De adult. coniug.); Chromatieus (In Mt. tr. 10. n.
Lactantius (Instit.l. 6,0. 23);ÍTertullianus (C. Ma1'c_ion l. 4, c. 34);1)
Basilius (Ad Amphiloch. cn. 9,48. Cf. Bingham, Origin. ecclesiast. nl. 22.
c. 5. 1); a zdá se též Epiphanius, Haer. 59 lo něm Binterim, Die vorziigl.
Denkwürdigkeiten VI, 1,. 109-112); Chrysostomus,  In Is. c. 3; In 1
Cor. 6v(hion. 19); Hilarius, In Mt, 5.; n. 22 (libellus repudii); Gregorius
Naz. Or. 31; 9 Theodoretu S, Haer. fabul. 1. 5. c. 16, 25. (Tournely: „adeo
clare et expresse nobis adversa(n)tur“); Alcimus Avitus, Ep ad Ansemundum
n. 49; Coˇrncilium veneticum (za,Lva I.) cn. 2;2) Concilium suessio-
neense (744) c. 9;«3) .Ioannes VIII. (873-_-`-882), Ep. .65 ad Ederetum archiep.
(kde však někteří čtou --. tuším Správněji -_- místo quodsi obf alizud disceisserit:
quod si ob h oic d.) aa j. ~   I  i

„ Mimo to popíralin totéž b) ir. 1031. ještě na sněmě ;BourgeSk'ém;4)

~1) Že Íněkteří'theolog`ové proti Maldonatovi, Sixtu ze Sìeny a j. upíralì. Tęrtullìyąnnvip
te/nto Smyslf, položíme tu jasná slova jeho; dokazuje, _že Kristus (_M.t.~5, 21; neučıl oppąku toho,
čemu iM.ojžìš?ulčil, dí: Dico enìm 'illuım condicionaliter nune fecisse divortii prohi‹bi_ti0nęn1_.;d si
ìdeo quis dimittat uxorem, ut aliarn ducat; qui dimiserìt, ìnquit, uxorem et aliaıçn d.uxerit,
adulterium eonımisit; et. qui 'a mairito dìmissam duxerit, 'aeque adulter est; ex eadem utique
causa, qua~non,,1icet dimìtteı`e,. ut alia ducatur; illieite enìm dimissam pro indìmissą. ducens,
adulter est.. Manet enìm mŤatrimonium,_ quod non rite diremptuím, est. iManeIi-te matri-
monio ˇnubere, adulterium est. Itaq si conditionaliter prohìbuìt dìrnittere uxorem,non in
totum prohibuit . . - Jam~ hinc confirmatur' ab eo Moyses, ex eodem titulo“ prohibens re-pudium,
quo et .Chrìstusz si .inventum fueritˇin muliere. n“eg`otium~ impudicumzs. .Tehdyç non rnanet matri-
Inonium, quia r‹ìt_e»diremp.tum est. - _ '_ '_ _ A _ « ˇ

“ _ 2)' »EOS quoque, qui relietis uxoribus suis sieut in evangelio rìicitur -.excepta causa forni-
eationis sìve adult-erii probatio ne alias duxeriut, statuímus ~a. communione similiter _ areendzos
ne per" indulgentiam nostram praetermissa peccataalios > ad licentiam errorisrinvitentm (J. Cotelier,
J. Perrone a j.- uznávají sněm Svým odpůrcem.) ' id _; “ TĚ' “

3)“ >›q'ui1a_maı'itn_S mulierem suam non 'debetidìmittere 'excepta c'*auSa',fornicationis.‹<_
_ Ť V 4) Conc. bituricense cn. 16 (Mansi XIX l505):i »utììlli qui* I_ıxores'1egiti`mas Sine eulpa

fomieationis dìmittunt, alias non accipiant ìllìs 'vi'veintib,uS, `__nec' 'uxores virosi, 'sed ' sąibimèz
" x. .ı`eeonei1ientu_r. ‹‹ ` I z
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sn

in (,,euiusa.forřIÍıicatuzr, "liC_et eam diìmitteľè .čti röflliarlłł ÉJCCÍIPQPQ
Poenitentiale e O ídiìofrii cantuariensisršžlľšif* Í 112 fl~1Ĺ9. 205 f.P0QI1ìÍ7-ìín^ľrr0ž_“?!1 3.1111 mé
tit'~.1III~'-”de 'D forinicì Íet incestuífdiiversië' gen, cp.,f20; ˇConceiliuI11.Ť»“Sš P3›_13I'.flÍ CÍÍÍ C- 4

ŠAÉIS tíežrìii (A?m_aS“enus łpodle Palměie.rihŠo,' Perzronee ;a.*;~j.; 1 P0Š11.Qflr.1ìÍH_l3Q1'“Í,I§ł,3;)›
reaıřverbaz anz liceaìtfhomini di=mitt.“xu"X.;=A;Íb.rozsi s__ .Im „C._0'ľ. 75 Ť)

gieìnefis", “fIn st. 14[Jnøı“23. Ne tak jasnými slvľy flpìidávaajížfpsę nim
sììěmyflí. a r el ait eínfse _(A;.-rles) 4.1,“.-cn. (Petaviuš, InàìEpi.phan. haflr. Í-=l~=“1sÍrl0ìž'3iľ:'
riitanuvm i‹*E“lv'íifr'a).icon; <((}0ýa±r;ul0ÍìaS`, #Í*ŽDe . znzıatr. ~p1.» 2, żfl7f._;Éf§=»6.._._n.;

ařt hfe n se (Agfde) cn.) 251.1*"(Man7siı`“iìŇIII .c.,ż 32~9.).;7).“j zL èšv-ız ._Ep..-fl 887
epÍiisco`posf*i~1=per .Maı1ritaniam caesariensem›ce“nstitu.toSí;3) Hi nák m=a.r.._remešský,
De fldivortio L.otha;rii=.›ët“'íTetberg`aeginterrogł - “ n y

a I“ mimo ˇcizoložství dpokládajíí si někteří łjrozı.tržku....manželství_.Ĺmíožnou ; § tak
'conciliumfl v e-irm eri e nfsn 1752); ven. 5“ (Decret. ;Gra_t+.; If.“ 2.. 31;»5q_._z~__í1,vcìp.~;
”Ca==pitula Theodorii cant.. 31; ;.1.0)- Nic 0fllš~.aus.;ř I.ž (ef.iQco`n_c..LaI'à;11Si0.ąII.„_ cn. 11).

8 Zpozdějších theologů, ŤÍkt`eřívipodob"n_ě soudidliiì,1ijm.en11fl6e.A.mbr.z.;Cath arzinxa
*(al."“Politi), De matrim _q. .“ult.v,-7*T“7o m`á.“š e ide. Vzi oč:i(G&Í§Ě8JHüS.),-.;Iľfl“ 19.;
J. L-Idea L a un' o y,Ý B ra un a, n ĹH.e n*n e ta, erk m ei st era Í a Ova l;vii;h~.o.

fľIì=Nezrušiteln.osti “manžejlství~ hájí  vz Aoteů jistě. dýa_:s “ sžv. uqıgflu S t n_;,í(;[)e
adulterinisPconiugiis. libři. 2) (jen žeuznává otázku nesłnadnourainerozhodníotoll;ž”~łĚ1)

4 ` ˇ 1) (gp_ 36' ı(1\Ťf‹anSi” XIV, 41010); »Nulli liceatexceptaícausa”'fornircation'i`S adhibita»ni"uätoreŤi11
relinqíiere et' dei`Ind'e7"-ìalìam copulare: alioquinftransgressoifern priorì convenit ˇSocižari co;-niuigio.
Sin autem 4-vìr^-et`“uxoı`ˇ diflvezrtere pro sola religi“oSa_› .inter se ,consentianzt vita, n-u11ıatenuS', ;ì_§,§.i§e
conscientìa Opiscopi fiat, .utabì eowsingulariter proviso constitua_n_t_ur 10co.7» Nam ,uzgore nřolente
aut alteroø. et an) .PIŤ0 tali re__1:fiat_Ijì.mo'nium 13,011' SO1vatur.‹t<' `_ 'i Í", `›

_ '2)”`Slova jeho jSou'pří1iŠ 'ob'ecna,, názvy uxor a adulter-' příl' Š -urěity-'než-“'t*byblíornq?~Éto se
-Sar`dagnO"u (t.“ˇ' 8. 417) 'iřnóhli vykládatio zasnoubené. 1 á“ . -- 9 4? ._

4 '"`3} iŽe‹zbyłOfcírkv1'uznaváno, O tom“ svědčí na př Conc meldensc a.'845,-,‹;efn;,.~ 78 (_-Mansı

__ . 45) >>D_iSpare1n_ esse viiìi et_ mulieris eonditìonemz ,virum quidem posseľ ,;u`Xore"› _äd'ı”Í1`1'téi`a
dimissa _d.ucere ialiiam ˇ id' vei`o rnulieri. non l cere.`<< Cf. Caietanus, fl In Mt ~- 19.“ Qseř"*'b0%ří
‹1lůkaż Ísv..Augustina', 'De““`ˇadu=lt. coni; I.“ 2, c. _5. '-v Proč tu -nen»íf.rzOvn0Sti,ˇ tohoÍđ;fivo(}.Íiodâ“vá
Pollèntiusˇ u ‹Sv.Ĺ; Aug_'uÍstin“a,.~ˇlŠ gcý Í1. 1, fc.“ 6;,“ jný nazna,čuje}:“~ sv. .,(3)hryˇ_z_So_st_on1}ż_^`__v /Sermcj-vzzde
libfiľlfl fflplłflü- „ z „ v _ n v __ I; á)_ ní. 23; nřàönp öè 1ˇcoćpôć ^{e`{p,Oćp.zJ.évoc aćzí twsg 'chov 3'qyOuz.ıŠfv‹v.›ˇ%ı Í “.ˇı71g_"`,'.*Šıv'ı“/;'7l,“ı]__<;',_lç>‹;g"' 'š,'3j:S';É,pŤaçp6ćy',_*cLvcć,
čög 'cs' ”`§63v*cog rez3_”o`ıv'ôpog yausiočřat ego*/cäxoc, rzocpà 'cö 'f8Ypo"cpLp.'évöv p.šv Tćtotoűvtsç“ ěv ˇ"q°›"ˇs`7K“'é7.'8ı‹Í1řÍ‹D`ic4ı“?. .
oů p.~ì;v :11:ø'z.',;.“.:t^q-"“"'o°ć7kóz..^{ n›<;. slab; 'yàp 'c^`/W connspıcpopàćv 'c”oćL5'ı:nv* cuyapčeeçı ~“/\sıpó'va›v“-*fië7cn:pě7r'€O8foflı
rrcxpoć rôc *Šm:”_ àpfiig v`8v`Ópo~&e“cnpăvoć aut Ysyipanpévx; n. 24.2; jęn. to. mu poQhybT11żQ.,z±zz Zđäíì _:zZ._. jiných
Qžiěin _dovol~Ít„ı .Sef může roztržkafmanželství V. aby, manžel nebyl oztráven a_›_p_.; Snzad .by nepb.
çhybova1__o dovolení rozvodu af tioro et mensa? A mluví, 'O_ fé'ž”roZ~tržee,' o`“kte”ré 'Mçijžíš_._

5) Ĺlen ženě zakazují Sěľdtıi novéivdavky; byla snad' 'oi muži n1eiiěí";'pochy`bnöst°?*3“?ˇ'Ť `
7 »ut aut illicita aut aliena praeSurnant<‹; cf. Pertulian. 1. c. -' .V-'ŤŠ

, 8. »EOS enìm, qui vel wsecundas nuptias inierunt, vel v'-duaıjunı se conřugio“ S-o_eia,_-runt nee
`apoSto1iea nee legalis auctorítas Sacerdotium obtinere permittit; et ~mu"-lto'm`a"g's'Íil~Ium;"Si íuerít
vestro indicio eonfutatus, qui scut ad nos re1_,atum_i est, duarum--sľmul est maritusˇ*'u“xorum
”(rozumí Se, 'že 'neijako ve Stál? Z.!) vel* illu'm,` ab `u_Xore,dìmis'sus “`(neł `“Ĺqui=a žıb u. d.)
àlteram' dużisse perhibetur, pľivandum honioreľ d`ecërnimuS'<"<.1 “
._ _ ___`9) Mnozí jsou, kteří nepřisuzují všem vypočítaným této doıiăněnky; "aleže*-spíše-łfì'-»jiným
ji”ˇlze*'p.řiSoııditi,' O todm nás poučí `sÍama terminologie -sněmu ch a1Ío_nÍSkiél1o‹ (Gabillon-'ense II.)
en., 3,0: tu dìrernptio _(so1utìo) 1inafri'monii_a dupličatìo matrimonii jsou synonyma.“ »Und-ezno-b`is
ívìsiııjıı' Šest int' conìugia S`erv`orum'“non d__i“r_i”man'túr etiau;isì- diversosvpídöfmiıios hfabeanıt, sed in
"un O co 'ıiiuigio pe rm a nie n`t es dominisí suis Serviant`."<<.._(Maıisiľ .XI-V, ,99)."~ 'ˇÍ ' 'Ť'

1°)“Cui uxorem 'hostis abstulerit et noi1'pote"sIt,1`epetere €-am, 'liceft ei' aliaıfn' acci-`p=ere:
InelšuSŤ'eSt[quan1`iio'rÍ1icari. 'Nam si postea 're'dèat` u`xor,ˇffnOn debet recipere reamf,ľ-fs“iŠ raliam habeat.
Í'I55&Q'accÍPiat alteľlímiVii1*uIiJ,_"_~Si ùnurn aute habuì`t.ł<; I. I I 2. “ ˇ›
“'“ 3 U) '›>obseururn' eŠtš< : '5De ficle 'et op'eı`ìbÍ7”'c. 159 n." 20; »đifficillímam `qIia.eStìonem'. '.L." nofn
me pervenisse ad huius reì perfe-ctionem sentio‹‹. Retr. 1. 2, c. 57. v ` Y'

ìzluuflellľľlu 'id"\~- " ._i__ Lfl I p 7
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sv.. J eronym (Ep. ad Qceanum 84 al. 30); In Mt. 19.1) -- v0 jiných lze
pochybovati;ľ-tak uvádí se Hermas, Past. 11., 2- mand. 4.2) Než nikdo nepři-
svědčí, že by manžel LOVÍIIBII byl ženu cizoložnici propustiti, sice že by Sám byl
cizoložník-em; Uvádí se Klement alex. (Strom. 1. 2. fin.), jenž dí, že cizoložství
je s manželstvím spojeno, když žije druhý z rozvedených. Ale rozvedenými
rozumí iaspoňvpozději rozvedené bez práva: ŠOĎ. zıôvov 5.5: Ó O°c1':O7u'›o0ćg ocitıog
^,/ivetroćı 'ct'›“coo°;" a před tím, položil výrok Kristův sfvýjimkou (Mt. 19, 9). Ani
Innocencl. (Ep. ad EXuperium.Dolos. c. 6.) nemluví dosti-jasně; marně též
dokládají se spisu Canones a postolici sv. Klementu římskémupřipizsovaného;
anitam nic není o cizoložství. Dobře ukazují novější exegetové, že Z pouhé po-
všechnosti podobných výroků j. Lk. 16, 18; Mk,10, 11. nelze ničeho dokázati.3) --
S'v._Jan Zlatoústý 'mluví sice na začátku svého Sermo delibello repudii také
tak povšechneě, ale jen O ženě; a napomíná-li muže, aby _toho byl pamětliv,»chce
jenzpřipomněti, že muž nemůže dovolitiženě, aby šla za jiného, a že hřeší, odhání-li
ji bez příčiny. 4) První sněm, ktery' jistě zapověděl (dovolávaje se sv._Jeronymaˇ)
nové manželství, dokud žije druhý z manželů, bylo r. 791. conciliumjfo r oi u len s e.5)

1 (Sněm .tridentský (Sessio 24, cn. 7) stranynezrušitelnosti manželství dokládá
se nauky (doctrina) evangelické „Si quis dixerit, Ecclesiam errare, cum docuit
et docetjuxta evangelicamet apostolicam doctrinam projpter adulterium; alterius
roniungum matrimoniivvinculum pon; posse dissolvi A. S.“, kdež v podobné věci
sněm imilevskýfll. (vulg.) c. 17. dokládal se evangelické kázně(diSciplina).
Pro tenlivýbrěr slov ľsoudilivnněkteříe proti Serpimu, M. A. dezDominis, J. de
Launoy, že dle nauky sněmu úplná nezrušitelnost není jen církví ustanovena.
Ale co kázeň evangelickáe; a apoštolská zakazuje, _.ni-kdyse nedovolí; je to Samým
Bohem zaká ; as tak by to slovo možná lépe svědčilo o zákonu božímzgnež
slovo doctrina. Nauka nemění se, nemění-li se principy, i když jejich applikace
v tu' neb onu dobu je jiná, _ Komu nestačí autorita sv. .Ieronyma a Augustina
proti auktoritě odpůrců. nebo kdo rád by. Řekům usnadnil řesení spornéjotájzky,
tomu nezbude než touto cestou se dátiysvykládal by pak kanonrtriden-Ĺtský
takto: písmem sv. neprohlašuje se cizoložství pro všechny časy právným důvodem
rozvodu, nýbrž přední věc, které chtěl dosíci (primaria indentio) zákonodárce
N. Z., byla nezrušitelnost sa jen vedle toho, hledě k časům a příčinám (po
evýkladě některých exegetů in Mt 19, 9; Cf. J.. Grimm, Die Einheit der Evanz
gelien Begensb. 1868 S. 258.. 316) roztrz-ku pro cizoložství dovolil; nezměnila
tedy církev kázně evangelické tak, že by nebyla táž totožnosti formální (nauka
je táž); a proto „Se nemýlí, když učí, že podle nauky evangelické a apoštolské
pro icizoložství toho neb onoho manžela manželství se neruší.“ “

_ Je-li ten výklad pravý neb aspoň možný (F. Palmieri, De poenit. 1879.
px 332, 2) a není-li, jak bude možná Řeky přesvědčiti, o tom, ěšíme se, že nás
poučí někdo jiny. _ _  y  »  

N QQfl. O

Ef“

_ ') Braun se domnívá, že mluví O nedokázaném cizoložství; ale ' sv., Jer. neomezuje
svých výrolšůl . j Ä p _ __ I _

j 2,: Smysl jest: »ınolıoud buď cizoložník buď cizoložnice pokání činiti, aby po jeho vyko-
nání strana ode Strany druhé opět přijata byla; proto se nemá svazkem nového manželství
uvazovati‹‹. Sušil (str. _ . _ _ v '

* 3) Podobně povšechnězakazuje se nový sňatek např. V Capitularìa Caroli M, Ludovici
et Lotaıˇii l. , cn. 42 Též sv Basilij ıak píše cn 77,' _ V `

4) Spíše i z toho místa lze opačného míněníjeho dokázali: netoužilyt zajisté jen samy ženy
po nových vdavkách,“ že by jen jim. bylo třeba vykládati »cos-. nového anečekaného<< : a sv. Jan Z.
kárá jen ženy Z toho, na mužích žádá tam jen, aby nevyhledávali vedle Svých žen nevěstek.

_ “ 5) -Placııit, ut resoluto ťoı`nica_tioniS_causa coniugali vinculo, non liceatviro, quamdiu
adultera flvivit aliam uxorem ducere, lieet sit adu1tera‹‹ etc. Patrně byla ještě tehdy o tom
pochybnost; a jistě ukazuje nám toto ustanovení, že sněmy dovedly -také jasně mluviti
v naší otázce.
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  Ť František Pravda.   j
. x . . , , _

O Tiše, jak žil,=zhaslvnejstaršíz českýchflspisovatelů, tak spřízněný sdru-
žinou Sušilovou, jejíž heslo vedlo ëi zlaté jeho péro.. po neujetévdosud cestě.
A ldovedrlo je k srdci lidu, z něhož vyrostla jemuž věnoval svůj život. .Nesl
knám, do žíznících již létem lích, ›trochQu~` té záře červánkové Z .probouzejících
se jiter,.v“již obestřelo naše vzkříšení kol drahých hlav, něco z těch idealníchsnah
a jsnův budoucnost, v niž věřili ao niž pracovali.“ Dočkal żse jí, jeden z ne-
mnohých. A třebas snad sklamaly mnohé illuse, nemohl zajisté než těšiti se
zi tak netuašeného rozkvětu, tím spíše, že sám 8 k němu .přispěl svou .hřivnou._.Ieho
jménoznezvířilo hladinuiveřejného života, leč žepři nějakém tom jubileu vzpo-
mněli na chvíli łstařečkal kdesi' v ústraní vsledujícího pokrok národa;“ale žilo a
žije vstisících duší, tak teple jaksi“ rozehřátých nad jeho prostou, ale .zdravou
vůní dýchající povídkoun (Při jeho jméně vzpomínám vždy první své četby, ta-
kové pıtostinké povídky „František pometlářn.“ Nevím, kolik knih jsem později
četl S takovou radostí a rozkoší ˇ-- dvakrát. v s i s r v . i  ,
jl V' povídkách pro lid jest hlavní význam Pravdův. Milozval. ten lid, vz, něhož
vyšel a mezi nímž žil,~ís nímž cítil a snažil Se mu porozuměti. Mnohé jeho po-
vídky jsou v tom ohledu studiemi, kde pokouší se vystihnouti realisticky pro-
středí venkova a pochopiti jeho duši, prostou 'a přímvo"u`,`;` třebas leckdy utajenou
v neúhledné skořápce. Nakreslil tak několik charakteıˇistických,rázovitých povah
našefhofžliduvs českébosjihu. Ovšem že přitom rád Silně idealisoval a všude dal
vyniknouti' mravoučné tendenci. Nejlepší jsou snad právě ty povídky, kde jest jí
nejméně, kde odráží bezprostřední dojmy a“ si jakousi radostíflkreslí své postavy,
plné životnosti a bystrého pozorování,_že zapomíná na »vedlejší účely.) z I

I Svými .prvními pracemi oživoval Pravda trudná, únavně šedivá; léta pade~
sátá. Mikovícův „Lumír“ měl v němiipředního přispˇívatele a s nadšením vítal
neúhledné svazečky jeho „Povídek z kraje“. Moderní doba rádaypřechází jeho
dílo. Nevyhovuje ovšem ve všem. Ale toho mu nikdo neupře: nalezl cestuk srdci
lidu a tuhodıl na nový.-ton A v povídce Vesnické. Že snad Němcová, Světlá, Rais
“a j. došli dále, nesluší ještě zapomínati Pravdy. 2 E. M. (Br.)

“ '_ 4 , . z J/_____V ` ›

“= ..v.,

. ‹à,4“'ì'n).`:=.j.['
T\`\ 1/ r

IA _“/çvbąl K

Za Ť P. Fr. sı‹a1fl‹‹-znz.  
. ,V únoru bude tomu .deset let, co“ katoličtí básníci p ívydali ku poctě

svého Nflestpora, nebožtíika Beneše Methoda Kuldy, almanah_-__vlastn_ě anthologii
svých básní. Jedenapadesát se jich tu shromáždílo pod jeden prapor, se spo-
lečnýzmr~heSlem na rtech: ,,PaX.“, jedenapadesát si jich podalo bratsky ruce ku
společné ,,daleké pouti“ za ideálem katolické poesie, té iepoeysife, jíž přísně kato-
lický názor světový nevadí_b_ýti poesií opravdovou, silnou lpaflpplodnou. 4 Podali si
tu ruce dospělí, zralí .muž0.vé,~ kteří si již .byli dobyli jistého místa na Parnasse
českém, S mladými teprve, idealistickýzmi adepty uměn, kteří Se teprve chystali
a _vyzbrojovali _k „cestě na_ParnaSs“,,podali,i si tu ruce bez ostychu laicii kněží,
uposlechnuvše vyzvání: “ O _ _  

_ 7*
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Zpívejme, bratří, někdo nás slyší, _ Přátelé, vzhůru, k oltáře stupni,
někdo nám dychtiv naslouchá, ~ ~ " klekněme sborem" ustánku! `
divný to přítel nadhvězdnýchˇˇříší, ' Slouží-li. đáblu démoni rzpupní, ~ __
Srdce nám slastně Zabuchál _ Ď _ služme ap pějme Beránkul, (S. B0uŠ›ka._)_

.=_ _ __; . _ „_ v

 A dnes! Prohlédáme-li řadu zbylých, počítámeje, shledáme jen hrstku,,_ˇa
ti jsou rozprášeni na vše strany. ,Bádila tu smrt,___ urvavši_‹p_rávěa ty__=,_nejlepší,
.Svoji povinnou. daň_ vyžádala si i nepřízeň. _života,“«_p.řetrha,vši___3_nap_jatéH_
jinde položiloflsvé rázné ,,ve_to.“ “i_ povolání, jinde snad; i poëhodlnost, ođf
bočila cestaz vytknute drahy přımo_v_e stranuı_opáčn_“ou_›_a_ za ,seZ_'‹_1›v,ř.j0l_ig\›ˇ
dokonce bránařšternberského blázince .ž_,. _; _, _p

 _ Smrt si jich vybrala několik! Za _,,rozmilý_m~dědouškem“;. K_u_ldo_u_, Ijlulakovf
ským, Medňanským, Potěhníkem, _ Vejchodským o.debral;_S_e ._vzh_ů_ru, k;__stu pn_i
Nejvyššího, oltáře nebeského, P. Fr. S_kalík.,f _Snadj_._mˇu;`_byl_a_smrt_v_y_kQl1PŠnvÍIĚl;›
posledním fdobrodiním na tomto světě, jenž po dlouháléta,__pronás›lę.dQye.l_ jejpne-
vyhojiteelnon chorobou, lkterázl sžíralaø Ilejen Ijehoj tělesné, _ ný5brž__ fi. jeho síly
duševní, překzáželamu »ve vší práci, ač ,tolik~žchtělQvykonati,_, _myšlęD(7l_<
se rodilo každodenně, v jeho hlavě, kte_ré_ by. byl viděl tak rád “uSkute_čněI__ry,`_ a
provedeny. _  Ĺ _ _*

Pán pokynul, hodina poslední udeřila a__d_u=še j'eho.utrpen_1'1m „pflozemxským
očištěnaletěla ne však kdílu, _ale_ abyˇpožívala slastí _věčné.ho_z_míru. 1 l_

  fPopsati jeho curriculpıďım vitae není obtížné, Zevnějších Ímornìentů_;tragiCliÝ0_hˇ
a tími vzrušujícícha upo_zorňujících u„ně1ho_ne.n_alezám_e._i letech _stu_dentskýŠh

0 hledati jich nechceme, v letech b_ohoSlo_veck_ých_ asi také ne. _ Pak_.,__postačí`Ť_ná_rn
k vylíčvení. obsahu jeho života jediné slovof k_n_ěz;-_-ˇ sluha Boží, _v druh_ëfj_p_CIÍiOđ_ě
jeho života: kněz-deficientˇ-›-_-A a zase sluha Boží. _l_zV._ni;tru, jeho .«_ovšem;__odehrály
se pravděpodobně četné a bolestné tragédie, ale sem b.ylovi_do_volen_o nahlédnouti
jen několika intimním, spolucítícím . přátelům. ,_sMožná, _ že li_terární____ p_ozůst_a_l_oęŠ„t,
bude-li uveřejněna, i_ nám nepovolaný_mnˇadzv_edne poněkufd _clo__nu.  jeho,
pokud byly vytištěny, nalezáme jenstopy nepatrné, .zl nichž b"y_choı_:n__. sou__di_ti mohli
naprocessy a dějství v jeho dílně _duševní_._` _ Q l; 5 , -_1_;”;_l_'_ ___;z__Š_,.;

Tím. bychom přešli k jeho literární;či_nnosti. Snahou nä.ší“,_je_s.t_.
nastíniti alespoň přibližný literární profil zeSn_ulého.[Není, pochyˇbnosti, ia tp? si
tvrditi troufáme, že je nám. tu co činiti. opravdovým,_zue_úI_něrn_ým_.ıtalentem.
Ovšem daleko jsem toho, abych _tvrdil,~ že P. Skalík byl básnický genius;3_.fenomen_.
To, co nám podal ve svých dvou sbírkách: „Sursum corda“ (1894) a „Bůh a
Svět“, jakož i v četných básních roztroušených po časopisech: ,,Vlast“, ,,Obzor“
(kdež debuttoval), „Náš Domov“ a j. je dosud mladé, ne docela vykvašené víno,
jsou to květy, jež k plodům nedozrály a jež vichor St-rhl neoplodněné. _

Posuzovati něčí básnické práce a nerespektovati náležitě jeho povahy, zdá
se mi býti pochybeným_ _U P. Skalíka však při nejlepší vůli jeho osobnípovahy
při analysi charakteristiky básní jeho už_ít_i,r_ıelze. Stopy spojitosti ._j~soı_1;..j;u, někde
zřetelně vidíme, jak”_báseň spontánně vytryskla zl hloubi srdce a seneroz-
lučnou jeho součástkou, ale takových básní je zde málo; P"ovvahouiˇi5ŠiÍlovák, a to
Slovákˇplnokrevný, se všemi světlými ii stinnými stránkami=~ svých frodákůvˇŤ*-+
očekávali 'byste tedy ohnivost, ihorkokreˇvnost, jarost a dramatickou vervuii jeho
verších, ale marně. Vezmˇěme třebai,,Sursum' corda“. Biujná, jásavá, ba ˇpřÍı'm"o
žhavá pestrost barev Slováckého .kraje jakoby nebyla" na" jeho fantasii a erudici
báˇsnickoul 'vůbec působila. To všakˇiˇľˇpři' vnímavé citlivositì*P.; Skalíkovy›4iapovahly,
jež snadno každému dojmu -4- byťiiľne zjevně?-_ se poddáviala ajejappercipfoł
ˇlvala, říci nemůžeme, proto; jsme nuceni přijati domněnku, ›žeelz.n`eznáméˇzh'o
vodu svévolně na vědomě živly živějšíf potlačil. Celkový dojem první 'jehoľknihy
jest neurčitý, spíše ponurý a šedě zabarvený._ Zářivých zá“kmi`tů je tuˇf7pom“ěrzně



mál„0.žiBásník snaží se' zříti na svět kolem něhosevalící vážně, ano přísně, snaží
Se“zprotiz_ Svéipřirozoenoistifll udusiti všechen zážeh mládí a,veselí, byť i nevinného:
odtud ta dzíssonľance,“ta>neuceleno'St a kolísání, odtud ta didaktika cize a ne-
zvykle působící. Místynpadá nesvěčná maska, básník si zazpívá od plic, dá výraz
štěstí,Ĺjaké› ho ve vznešeném jeho úřadě potkalo a to: jsou partie Z celé knihy
nejcennější,ježadovedoufi ten přebytečný smutek ja strnulost vyvážiti.

fdruhé knize „Bůh ,a svět“ jest Skalík úplně jiný. Poznává a nalezá
sebe...0bsaho,vě=i formalně.s„V „Sursum c0rd_a“.pokouše1 se v různých formách,
ak jeho chvále Ĺ možno říci, ovládl všecky 'stejně dokonale. Neulpěl všakna
žádné“ ozzfnich, neodpojvídaly mu. Nyní v „Bůh a svět“ poznává, že půda pod ním
pevná, píše rythmemçvolným, nerymovanpě. Často sestává, že podobné pokusy
bývají mladým talentům zhoubným úskalím, ale Skalík projevuje pevnou ruku,
virtuosnítechniku. Verši obsah jako slity, jeden bez druhého nemožné. I obsa-
hově šudálasse valná změna. Po didaktice ani potuchy, práva svého si zjednala
eruptiviıí síla oepiky. Skalík“ se představuje jako rozhodný epik, ,epik velmi slibný.
Škoda, že ,Sursum scorda“ je mnohem známější než ,Bůh a svět“ a tudíž vše-
obecnělku charakteristice básnické individuality P. Skalíkovi braná, ne vždy
kjeho prospěchu! se  í

Ť“*Mimo původní poesii zabýval se i překlady. y Především žalmy, jež chtěl
všechny přeložiti z bhebrejského originálu.ŽDílo zůstalo torsem. Škoda! Dle ,ukázek
v ,,0bZoru“ byla by to pěkná, cenná práce. Jest pravda, nepřekládal doslovně
ani rozměrem originálu,ˇjak někdebylo poznamenáno, ale úsečnost jambu stří-
dajícího ses daktylem v třístopých verších ěvyjímala se zvláštním kouzlem.
Imoderní jazyky některé asi znal. Nasvědčuje tomu nejen úřad vychovatele
v2 hrabiěcí rodině `l~Iarrachův,* nýbrž i převod předzpěvu „Zlaté legendy“ H.
Longfellova: Věž Strassburského dómu., o “ l -  j

f V prose .měl ízesnulý péro velice šťastné. Jest litovati, že nepracoval na
tomto poli více. My. všichni, kteří jsme studovali na moravských as českých
gymnasiích, mohli ìjsmfe se os jeho loarvitém, plynném, ja jak R. Stupavský praví,
klassickémp stylu přesvědčiti na jeho zpracování „Pověsti osv. Grálu“, které
pojal“Bartoš dosvé slovesnosti -- důkaz ceny nevšední. ‹Dle svědectví básníka
Rud.ěStı1pavSkého. i,(,,Obzor“ XXVIII., č. 1,.) oplýval zesnulý svérázným, řízným
vtipeni. Napsal také ,humoristické a satyrické přednášky oshasičích,které P. Stu-
pavský, jeho literární přítel, nv majetku má a do tisku .připraviti míní. “

P i vůli úplnost-i zaznamenávám jeho záměr, uspořádati převod Marianského
žaltáře sv. Bonaventury. Zda něco ztoho uskutečnil, nevím. Ale že se Svatými
otci aj jejich . spisy se zabýval, dokazuje vzácná, is plamennou »láskou k Nejsv.
Svátosti psaná knížečka: „Jiskryì EuchariStické“; ,měla ,,přispěti u nás aspoň
poněkud ke vzrůstu a rozkvětu spásonosné úcty eucharistické, jsouc výronem
úcty a .zbožnosti aj lásky, ,kl nejdražšímupokladu našemu, k přesvaté Eucharistii“,
Rozšíření Sejí, dostalo hojného. Í I . i V i  P É

, V některých ročnících bývalé „Hlídky literární“ nalezáme též posudky od
P. Skalíka. Tyse mu však nedařily. Nedovedl říci, že to a to je špatné, nebo
úplněpochybené, atd., vyhledával jen dobré stránky. Bál .`se, že by tím někoho
urazil, zarmoutil, a točinitii nechtěl-, ,A zajisté sám také cítil, že ke kritice mu
scházejí vlohy.  s i l _ i Í P l j A z

P K jeho literární činnosti dlužnotéž čítati účastenství na různých literárních
podnicích. Tak při almanachu ,,Pod jedním praporem“ jest mezi redaktory a
pořadateli A i í i  js  l

p l O jeho vlastenecké a drobné kulturní práci mezivídeňskými Čechy šířeji
mi mluviti nelze, nebot' se mi nedostává informací. Snad někdy jindy.

í 1) Vzpomenouti též dlužno jeho prací V »Novém Živ0tě<<. (Pozn. red.),
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Za to budiž mu ještě několik řádků věnováno jako bývalému členu a
předsedovi naší „Litverární Jednoty“. Pracoval v ní blahodárně a nadšeně hned
od počátku, tím více teprve -v II. roce, kdy zvolen byl do výboru. Cinnostjeho
tehdy byla po většině básnická, po mnohé z veršů byly též v „Museu“ *Íotištěny,.
Ku pamětnímu večeru našeho buditele, kan. Dr. M. Procházky (11. května 1890)
napsal al přednesl nadšený proslov veršem. Pro Správní rok 1890--91 zvolen
Fr. Skalík za předsedu. Z pouhé.hO přehledučinnosti „Literární Jednoty“ za
ten rok dá se konkludovati na energickou a horecnou pıli preds.edovu.zf=Jestli si
nařikali dřívě;ší předsedové, že themata, braná ku přednáškám v „Jednotě“ '
více méně indifferentní 'a povšechná, nejdou do hloubky ani; mnohdy do
pak Seznam pracíír. 1890-91 ukazuje velký pokrok. Pestrost themat, speciali-S
sace, zvláštní přiblížení k literatıře české jsou jeho dobrými vlastnostmi. Skalík
sám měl několik přednášek: “,,O literatuře. vůbec, české pak moderní zvláštŤ“,
,,Lev XIII., :papež báSník“, „Úvaha O brněnSkém'„H.lasu“› a „Čechu“ - a .různé
referáty pod společným titulem: “,,Literární klepy“ (O bibli Doréově, do Vlasti“,
o „Dantovi“ atd.) Sám o těchto referátech poznamenal: ,,Jisto jest, Samo-
statná literární činnost členů nemůže býti jediným účelem ,,Jednoty“. K tomu
nedostává se jednotlivým členům subjektivních podmínek: zběhlvossti, dovednost ,
ba mnohdyei odvahy. Proto v. roce budoucím bude činnostnaší „Jednoty“ též
referentská, sběratelská,-“ fragmentární; návodem výboru budou si členové všímati
ruchu v litjeratuřevp a životěčeském, zvláště katolickém, -- a krátké zprávy a
výňatky, a ukázky toho druhu budou se ve schůzích předčítati. Tím; zvýší se
účastenství členů v práci, schůze nabudou tím zajímavosti ipraktického významu,
a za obětavé práce a přičinění výboru jistě pak pokročí „Jednota“ op krok ku
předu“. Přidává ještě několik praktických a velmi' zajímavých rad pro předsedu.
Zajeho předsedování „Jeldnota“ hodně byla vzpružena, S z části reorganisována,
sta_la`se` populárnější u svých členův ai' přinášela i jistý praktický užitek. Za to
budižzesnulému Vřelý dík!  e i s * S  

j Z Zbývá mi promluviti O jeho působení navinici Páně. Což mohu říci oněm
jiného, nežsže byl knězem dobrým a hodným? A jakým požehnáním je pro osadu
dobrý kněz, ví každý sám“ nejlépe. Miláček farníkův a miláček okolních spolu-v
bratří. Ana P. _ Skalíkana druhé jeho štaci v Dobromělicích dosud rádi a často
vzpomínají: veselý a zbožný P. František. v . í - .

A tak záhy odešel! 'Tolik dobrého vykonati mohl a chtěl. Vi nejlepších
letech se s námi rozloučil (nar. 22..ledna 1867 v Nové'Vsi u Uh.ěHradiště.

(Ĺ

ťB‹ CÉIˇ5Wo2**S:

NŘ3Q

Zesnul v Pánu ve svém rodištiz 10. prosince 1904).“Vyplnilo sejmuto „Jedno ,
po němž toužil: -  é  v J P .

~ É. -I I ` “ Jedna je moudrost: Sloužiti Pánu,
jedna je sláva: za Něho mřít, ' ~ _
.jedna jest touha: rajskou zřít bránu, ' V

'jedno .jest štěstí:.Jej věčně mít! ` L. Z. (01.)

l x
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si -Podává>BEDŘICH PÁTEK, `t. č.. jednatel“-„Růže Sušilovy“ v.Brně“.z í _

:<r>øızmč_‹›váni). P  je  s  

, í Časně Z rána dne 3. Srpna po 4. hodině .svoláváni jsme byli hlahoÍem
zvonů a budíčkem kt ranní pobožnosti. O 3/4,6. hod. byla Slavná mše. Svatá, již
sloužil olomoucký novosvěcenec vp. jˇemelka Za assistence Svých kollegů vpp.
Váně as jašeka. “Při této mši SV.: přiklekli. jsme k Zpovědnicím a přijali též
Společně sv. přijímání. -- Když pak se účastníci i pokrmem tělesným byli ob-
čerstvili, Shromážjdili Se všichni před zámkem u Sochy NeposkvrněnéfBohorodičky
a _v čtyřstupu, Zpívajíce velehradskou píseň ,,Bože, co'S ráčiñí, vešli na nádvoří
klášterní, kdež ,vedle hlavního vchodu, zámeckého portálu, naproti velechrámu
umístěna je deska Sušilova, věnovaná bohoslovci českoslovanskými. lOvěnčená
deska byla Zastřena bílou rouškou. Rozestoupilie jsme se v polokruh kolem řečniště,
naˇněž vystoupil“-p=oSlanec Dr. Mořic Hruba n. Promluvil asi takto: Ý

po  ,,Stůj`noho, posvátné místo jel SZSde“na Velehradě před duševní zrak náš
vystupují“ dve hvezdyl Z východu, sv. Cyrilıi a Method, S -- zlatá doba národa
našeho, ale pak i úpadek národa ia Zase jeho probuzení. . S S S

. . ' ~ v .~ x . . _ - l ' _ - v

~ s Temnoj a puSto_.bylo unás v první polovicistoletí minulého, ,národpnáš
Spal 3. uměle byl uspáván. Jen, v pozdravu křesťanském, V otčenáši, _v písni ko-
Stelní a národnísdoutnalo národnostní vědomí. ,Duchem sv. jsa, osvícen propra-
coval se v té době náš Frant. Sušil k plnému vědomí náro.dníInu,,doSpěl poznání,
že Bůh to jest, který národem naším ,provésti chce v dějinách lidstva vznešenou
úlohu. »Sušil začal od základů. Stal se vychovatelem 3. buditelem Svého národa,
dal mu, dobré učiteàe ve vlasteneckých kněžích, sbíıal naše Svérázné, krásné písně.
Pracoval, jakoby se modlil, a ,modlil, Se, jakoby, pracoval. Sloučil církev a :vlast
v jeden kněžský celek, jako nikdo před ním, vytvořil .nám velký ideál. -ž- Na
něm vidíme, že není pravým vlastencem, kdo podrývá církev, __,ale téz ze není
v pravdě Zbožným, kdo se nestará o národ Svůj a nechá ho olupovatjo jehopráva.

J .V :ušilově jednotném pojmu. církve a vlasti tkví i veliký význam politický.
jedině katolická církev může dnes zachrániti národ i říši, Zmítanou V áproudech,
od církve odpoutaných. Nastávají nám doby zlé, a tu zvláště kněží jsou povolání
hájiti dědictví Sušilova. ' ˇ  S

Deska Sušilova. pamětní, na posv. Velehradě právě odhalená, má hlásati
vděčnost naši a porozumění pro ideje velkého rodáka našeho. Před tváří celé
Moravy slib si dejme věrný, že tak hluboká, vroucí a .nadšená povždy Zůstane
naše víra, jak .hluboky a pevny jsou Základy našeho Velehradu, právě objevené.
A jako na svatyni dvě věže pnoujépse kl zemi jako dva `prsty, k přísaze Zdvižené,
tak vysoká, všeobsáhlá, ìnebìvsepìpovznášejícíláska naše k církvi a vlasti.
-- Památce .velikého Fr. Sušila budiž provolánahlučná ,,Slával“ S(Trojí nadšené
provolání zaburácelo nádvořím). , , i

O Pěvecký sbor ctpp. bohoslovců olomouckých. Zapel pak Slavnostní Sbor
,Památce Sušilověí, složený od bohosl. ctp. Fr. Kroupy. Potom Dr. Stojan
přečetl nápis pamětní desky Z červeného mramoru, ozdobené poprsím Sušilovým
zmramoru, bílého, a Shotovené od sochaře Urbana v Olomouci. Nápis Zní:
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;Z KNĚZE, sPIsovATEL13, ,NÁRoDoPIscE A BUDITELE LIDU- l
. _ . ...ˇ z _ . _

Z Z Z * _ v _ Z

l _ " fl.', Í' .Z~Z Z S ˇ ˇ, Z ˇ . ll

v NAROZEN v NOVÉM RoUsINovÉ DNE 14. ČERVNA \804.,  
* ?ZE1uŘ1‹;L..ví .ÉBYSTŘICI Pon? H"osTítNn1vr „DNE 81. IKVÉTNZA 1868,- .>

, „

' S ` ` jehož, heslem životním bylo : Z S S
Dvélkrásek spanilých duše Iné ovládnulo Stánek; ' '

Z, Z, . ;ZZemZSká jedna.. druhá S výšiny pošla_Zneb_es. ZZ . ˇ ,
‹ 4 1,1 z.' ~ = Církev a' vlasťS 44- ty v mojich 'miluji Isestersky se řıadreclS1,=Z`

s _ ,_ Každágpůlj,_,kaÍždáZfmá moje srdce; celé. S V 'S . Z.
=l vv = V `/- '~ f O V

` Z VDEONOSTI W/ˇENOVANO QD _ BOI-IOSLOVCU CESKO-“ J

JÍ r n . SLOVANSKŇCH'L.““P.S19O4.Ý Ý“ S .

_ , _ - . Z- ._ _ . _ _. _
._ Z ,,. ›_ Z _'. Ť- Z , . . Z Z .j j _. .- _. _ ,_,_ _ Z p

, ». . ~ ø .

ZH,rSub_,aSZn Odevzdal desku ;pamětní_Sv ochranu vdpgrektorovi: PZ.-:W i.r-
sig oZvi,S_. prose, aby S, nejen deska Sušilova byla na Velehradě; zachována, nýbrž
i1Suši_lův duch, jemuž pamětní deska věnována.. . Í .  

-'‹ ~l ~. _ v - - ~.' v _ . - _ 1 ‹ z .

Vdp. rektor “ P. =WiSrsigz odpovídá, že šťasten jest Z daru tak vzácného,
jenž takového. jest významu., Biahopřeje Dru. Hrubanovi, že pojal myšlenku tak
šťasínouosla_v.iti_ZZSna Velehradě pamětními deskami muže slavné. Z_ HILZIĎQII
všelikou ZáSSsluh'Su Sodmítáý Myšlenikajest Sice jeho, ale .sláva a česftZ'SZ jpr0V€SđCSflÍ
náleží ctpp. bobo lovcům. jim budiž sláva, jejich obětavost je zárukou, že' budou
d-Sobrými"kněžZími cyrillo-methodějskými. Dr. Stojan znovabohoslìovcům, budoucím
PYÝ “=SüŠÍ1ůSSSm,ě děkuje  za  ozdobu :Velehradu a“ provolává památce. Sušilově:
,VěčnajaZpaměíťl“fl Z' “ ' fi í ,S J -  
s Tím' slavnost S odhalení desky skončena* fa následovala ve dˇvoraeně aka-
fdemilefřečnicko-huSdební.- s  á  S  »S S  ` F S Í

Í* Zaíhájenaíbyla ~SSvižným"náp'ěvem Slovinským, jejž uměle přednesl sbor boho-
Slovcůs. olomouckých. P ` ~ 8 S J “  . í . v

S *BohoSSlovec,SS ctih. vp. Ian čar přináší pozdrav: za ”bohoslovce,S Äsdružené
v~>z1iız‹=zxáxn1'v jøánøıč Čøflhø-Bnáčjøviøkć.  ˇ  í “ S  

Z jako vždy dojémně působil ip, tentokráte pozdravný Sproslov nadšeného
Slováka, jenž prosí opomocve Snahách, k tomu směřujících, abyStakéSlovác'i
Směli. jako my S uctívati Slavné Svoje muže ,verejno --` a nie len v“niutľiŤ:<S. Z

 :Pot těchto pozdravech zahájeny řeci programmové.Z SZ SS  S S
Výkonný předseda dr. Stojan představuje přibylého ránopana kanovníka

svatovıtského Dra. Ant. Podlahu. Bouře potlesku uvítala. milého nám řečníka
matičky" Prahy, KdyžŤS se potlesk u.išil, roízvinul kanovník před námi thema :

1,,Boh”ov.ědeckáŤp1záZce u katolických J národů Sloívanských í ažá-
cd o u c í, eiíS .ZO r g an is ac e“ .Z (Podáváme pouze hlavní myšlenky výborné řeči
p. kanovníkovy; Celá* řeč vydána bude tiskem).  S Z z ~ ˇ Z

Z Věda je c.hloubouSnároda, věda odborná chloubou stavu, S. Se Svojíčeskou
Zliterá'rnSZí prací bohovědeckou jsme doposud pozadu, nemůžeme jí býti spokojeni.
Kompendíaíbývají skládána bez slovanských děl. Nesmíme přestávati na pracích
kornpilačních, jež, také potřebují zdokonalení, třeba nám monografie, prací pů-
vodních, a Zto na jednotném. základě: všech bohovědců slovanských; jedním »pak
Z hlavních cílů této činZnoStiZbudiž Sjednocení všech národů slovanských ve víře.
Vý.ZkumyZ archivní, .Z edice starých děl církevních, kompendia ponec-háváme stále
jen cizincům, łsmeziniimiž je opravdu tolik pracovníků, tolik* bad=atelů,f“tolik f0bč;.

&
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vitèlů- ar làikůfflzj _I?.ľâ.C_C .të\kj0VëjřkQH€iI11.ę»ľàľšánmy, íovšem, S€...YŠ€m0ŽH0Hi2v1<ľìbiÍø

Lá;*Ška,f~›Íp,špojená S*3pırpyělivoStpí,|.budižrnámqvodítkem ve psnahách náboženské
unie, ZpůSobżPÍáC€ Učbüđiž" ˇjpolemický; nýbrž“ klidniě' Šmjírný, irénickýj. zT-ak. Plšfl“-i
choval  [takéŤ“~náš_ mistr Sušil, jen_jžf”prpozkoumal c A1860. ruský“zpzravoslavnýř kate-L
chismus. --Na tomto poli dále působili: 'Josef Barák, Procházka. Sborník vele-›
hradský. Lev XIII. V listě svém uložil biskupu Sarajevskémuja aby populárními
Spisy šířil ideu Sjednocení. Potkávají-li se snahy Sjednocovacíns nezdarem, není
toho ívž_dy:_..příčinou pýoha Schismatiků, na kde je tím -všinn,a,_inašíIŤI1 postupem iré-
nżick;ým‹mábýtipře_konána._q,  jf; o   j z '_

í Ukol Sjednocování vyžaduje hlavně vzájemného poznání V pracích boho-p
vědných.z Mnoho již _ mámełj spisů z am to dobrých. původních.. “v .oborupbohovědy
u národů jinoslova.nSkých,, a přece bylo by námi říci. že jich neznáme, nebo
aspoňwmnozí“ neznáme. A přece znáti je máme! ,Za tím“účelem,_abyíchom pol
znali nové práce Slovanskpéj doporučuje Se: S j .L Í Í jp S j ' ` .Ť

” Založiti Společný úStř_edníf4orgán, časopis, který Vbybyllpjpakýmpsiípřehledem'
prací bohovědeckých "u národů slovanských, L l W jp j lp ij jiľ,

M „ Pêánby mohl býti latinsky. Důvody pro to uvádí p. kanovníki tyto:
 A *I. řeč latinská je bohoslovcům nejvšeobecněji známa, jp Al í

 2. latina jdovedepěkně vyjádřiti jisté důležité pojmy (překlad často zastře
jemný SmySl),j'a í S ě  i Ý i _ U1

 3. 1 národům neslovanskýmínbude tak časopispřístupen' a poučíˇílje co po-
Sttffpu thćologlcké Vědy" ju Slovanů, ' 'ˇ S ÍŰ . A Ý T T .' ‹ n. '
~ c Pokud se týče obsahu, časopisten. by přináselz ř n ˇ L ˇ
4 fa) články informační .zo ,ruchu náboženském u Slovanův a o„po.ntupju snah
Sjednoco,vacíc'h,Q i o e " c í n “  1 - J  ní

b) posudkyknih a článků,  p Či z;
. c) .bibliografii bohoslovné literatury Slovanské“. ” a i  

~ Financování podniku toho mohlo by se státi za protektorátu episkopatu
rakouského --- Zvláště když ve prvé řadě jde tu o Slovany rakouské --. za to za-í
Ioženímp. ,Slovanské bohovědecké akademie“ popzpůsobuříněmecké
Leo-Gesellschaft. Přiakademii mohla by býti“ také knihovna. ř j po i ` Ĺ Ĺ

í Pan řečník, ;ukonču'jeSvou přednášku praví skromné, žepodává pouhopouhý
návrh; přeje si však:  »Kéž by byl jprovedenl Požehnání boží bývá?-tam,_.kde
±nı<ćSnnni pønúvč Søípžičinžxnw  ř    ' í

cí Prednáska p. kanovníka jak lsvýmy předneSem,p' tak zvláště Svýmzobsahem
cele nás zaujala fia vyvolala u náS_,.mocný. ohlas; :neboť závažnémyšjlenky a návrhy
p. ` řečníkovyi zasluhují bedlivéhoř íuvážení, lmohouce' valnělo přispěti k povznesení
Slovanské literatury bohoslovné, jakož fi k praktickému fproìváděnín nejvyšších ítužeb
ideje Cyrillo-Methodějské. 4' i i i í n i í  j

í *‹]akoby v odměnu za vzácná ta Slova příjemně program vystřídalo dovedně
Sehrané hudební quartetto ctih. pp. bohoslovcův olomouckých (pp. Fr. Kroupa

I. housle, ]oS.ŤZatlıoukal - II housle, »Adolf Parema- Viola, nMartin
Horký -+ violoncelIo),;„ kteří zahráli 4. Beethovenovy.„iSkladby op. IS. V _ =

Ý .ˇ Ctih. p. bohoslovec Štefan-žpřednáší pozdravný proslov za .bohoslovce
lit'oměřické, poukazuje na nesnadnou jejich práci- vi našem směru za poměrů,
jaké jsou v kraji litoměřickém, »slibuje však Zároveň vše-možnou píli a upřímnou Sněahu“.

. a Dr. Stojan navrhuje, by poslány- byly pozdravnételegramy, oběma .arci-
pastýřům moravskýmt J; ,Ex.š knížeti-arcibiskupu Dru. 'Frant. Sal.~B`auerovi 3

<M.flbiSk7upu Dru. Pavlu hr. Hu y novi. Celéshromáždění přijalo návrh jedno-
mySlnou.pŤochvalOu. --í Na to pokračuje Se v í-programu akademie.`Í *“f7n(P.1d~i)““fl

4 - - - \ “ _ ~- _ , - _ -_“ ~. '-,` › __ _„_. . ., › z _, .. ø . , _ -x .›. . -- ø , - v ›- .-\--
„I - ; _ ^= , ~. v .‹ . :“ .~- .. ` -` -. -“ _ `fl __ ˇ ‹ _ - „ _.› . . › , z __ , .ˇ - ,- _ z . ‹ ~ . v\., ‹ ˇ' ‹ „_ „ _, - _~-
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ZBRHA.   l   

Od ao. listopadu r. I*9o4 konáno 6 schůzí: I »
i A VI. listopadu. I. Frant. Sedláček (III. r.): »Církevní podání a ruská
bohoslovná. literatura O primátu“. 2“. Ant. Novák (II. r):' »Vzpomínka na Stani-
slava Vydru*. I A ` I í P I “
'K VII. 4. prosince. IÍ. Ant. Novák (II. r.): I »Vzpomjíıika na Stanislava Vydra“.
(dokonč 2. Innocenc Neužil (II. r): 5,0 příčinách Schismatu východního“.

(<S S VIII. II. prosince. I. Konradın Kreutzer, Ouvertura: ,Nocleh Granadě .
(K áć‹:‹-z-xín pžigSíønpi1pp.Hnhè±± Synę1zz(I([.í nj; z. Frant. Sedláček (III, n): ,cir-
kevní podání a ruskábohoslovná literaturav primátu“. (Řada druhá). S 3.) Adolf
Mohr: »Pozdrav vojínů“ (decetto). ”  V  ' S S

. j IX., 18. K prosince. ir. Fr. Běloch (II. r.): ,Pjsychologie davu“. zl. ]OSef
ŠCvhadim (IV. r.):Ť »Pohrobní vzpomínka (na Fr. Pravdu . ˇ I L ˇ

I X. 8. ıøđnn. x..1-Tx. Bèıó‹zh((II. x)fz ,exyøhøıøgiø áz.)xvn<<.i(<1ø1‹øxj±č.).,z.,Exn.
Masák (II. r.); ,Moderníisměry v 'české literatuře“.  S A p S pp  

 XI- 22 ledna. I. Em Masák (II. ir): ,Moderní směry včeské literatuře“
(dokonč.).~n2. Rud. Svoboda (II. r.): ,,Chronologie biblická,o.člověku5a geologie“.

í ~Kek.o1nku^rrenčzní .pzr áci určeno pro letoší rok (I9o5).thema:
Jak Dohlížímìe nanauku oevioluci V biologii“. Cena
4oK,II 2oK,III.zoK.. . ˇ z í

v .. V VÝBOR.
ˇ. ' - ., . ' ‹ . \ '

ZoLomoUcE.. ,  .    
A. Schůze plenární bylyíg, příležitostné akademie 2. 7 .  ,

g III., I, Charl Beriot, Fantasie. Houslové solo, zahrál Frant. Kroupa S prů-
vodem Smyčcovéhoìikvartetta(B. Wiedermann, P. Bartošík, Ad. Parma, M. Horký).
2. Simon Gregorčič. (Lístek k jubileu podal Rudy. Linhart, II. r.). A

iIV.,Akademie. na oslavu IOoletý.Ch narozenin Frant.-Sušila
konala .Se v nádherně, .vyzdobeném rozsáhlém refektářpi, kde na zvýšeném místě
,obklopen palmami a dıaperiemi umístěn byl obrazoslavencův.. Program byl tento:
I. Sušil-Kř,ížkovSkÝ› Sv. Cyrill a Methoděj. (Mužský sbor S průvodem klavíru).

Sušil „životem září,_,_ná“m (přednesl Jašek Ad., IV. r.) p i 3.. Schumann, Belzatzar.
(Solo fl;tenorové,.żzapě1.Richard Boik (IV. ir), jejž. na klavírdoprovázel B. Wieder-
.mann (I_,i.r.)).. 4. DaS.Studium deríhl.. nohrift (J. Hudez, IV. r.). 5.-MendelSSohn

Barthozdy, Trio. .D-mol.. (B. Wiedermann, Frant. Kroupa, Horký). Í 6. Bendl,
Křižáci na moři. (Chorální výjev pro mužský Sbor). S 7 Čajkovskij, Burgruine,
op.. 2.. a,Cap«ricci0,fo.p. 8. (Zahrálobě B. Wiedermann). 8. Thiel-en Žalm II6.
(Šestìhlaísýa mužskýsbor)- 9. . Schubert, Ouverture. _ K Slavnosti zavítal J, Ex.
nejdp. kníže-arcibiskup; Dr Frant. Sal.» Bauer, obklopen téměř. všemi členy njd.
věrné i,.II1etrop01i.tní.›~ kapitoly,. Msgr. „Dr. Ehrmann, celý .profeSSorSký.Sbor .slavné

k.  fakulty a ,četné duchovenstvo. .Ku konci; oslavy pozvedl (Se (njdp. arcipastýř
azsrdečnými Slovy poděkoval bohoslovcůmv za pěknou Slavnosta zábavu. Vyslovil
..přázı.ıí,;...żaby .l.j3zl<Q;żđnęS,e vždy byli bratřími ke oslavě. Boha a .spáse Své iìsobě Svě-
řených. Navázav pak., na Slova.přednesených_ písní ,sv.-Cyr.ill a'Methoděj* a

›
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,Křižáci na mořiř,  povzbuZoval je k. boji, jemuž zse “-nevyhnou ve světě. boji
tfomľvpšak zvítězit-i lzefijen S křížem; v ruce. Poukázal na (Slova-ˇsv. Pavla řka, že
nyní jsou podobně těižké doby, kdy -- jak vĚSchumannově pís-ni'»Belizatzarfse
praví o tom králi -- smnozí. drzouìfrukou sahají) na věcisv. a že* jen ve S studiu
O pravdách Písma sv. najdou pomoc“ potřebnou pro Ĺsebei sobě svěřenjéfl Tím
Frant. Sušil jest bohosfllovcům vzorem pravým. Celá řeč línjdp. arcipastýře byla
jako pěkný celkový oblrázek památkou na významnou slavnost;

 j V. I. B. Smetana, „Kdo v zlaté struny záhrát zná“. za -2. Ze života buněk
živočišných ~ aproblem oplodnění. (Frant. Kutal, III r.). \ 3.lB. Smetana, »Ne-
kamenujte proroků«. Obě tenorováí sola zapěl Al. Hrabánek (I.zr.), na »klavír
jej doprovázel B. Wiedermann.  I í Mfę

ˇ  VI. I“. Haydn, -Kvartetto (zahrálo naše osvědčené kvartetto). 2. Několik
myšlenek o vývoji. (Frant. Kutal, III. r.). í s  . O «

VII. Na počest@Nepos.kvrněného P očetí Panny Marie uspo-
řádána“ byla slavnostnjì' akademie ve vkusně upravené jídelně, kde zvláště dů-
stojně ozdobena byla socha, Bohorodičky. .Posvátná .slavnost n.aby,la lesku přítom-
ností milovaného velepastýře, I. E.,nejd. knížete-arcibiskupa, Dra. Frant. Salesia
Bauera, jenž) přijel V .průvodu Sekretáře Vdp- Msgra. Dra. Ehrmanna, a I. I. M.
M. obou njdpp- Světících biskupů, Msgra. jana Weinlicha a Msgra. Dra, Karla
Wisnara. Mimo to přítomno bylo několik členů nejd. ivěméimetroipoílitní kapitoly,
professorský. sbor .can k.~fakulty, místní La okolnílduchovenstvo.. (Akademie začala
slavnostním hymnem od Nešvery ,Tota ipulchra“. "Druhým" číslem bylařeč”P.
Bartošíka (IV. r.): I Neposkvrněné početí chloubou Trojice nejsvětější -- pokladem
Marie 4- požehnáním církve“. Í Bohoslovci zazpívali od Křížkovského ,Pastýř a
poutnícř, D. Willner, bohoslovec I. r. přednesl řeč: ,,Maria, DieUnbefleckte --
ein Leitstern  in den =Ůbeln` unserer Zeitř, pak následovaly skladby od Beetho-
vena a Wagnera. Poslední ,číslo -- mohutné Magnificat -- zpívali všichni pří-
tomní, střídajíce se se sborem, zatím co socha Panny Marie byla ozářená jasnými
různobarevnými světly. Ku-konci ].sE. nejdp. kníže-arcibiskup krásně promluvil
několik slov k bohoslovcům, udávažje příčiny, proč zvláště kněžstvo má uctívati
Bohorodičku. Ona jest Panna ctihodná, Královna apoštolů, Zrcadlo spravedlnosti,
Stolice moudrosti, Věž Davidova, Nádoba duchovní. O ř s ” ˇ Ă "

B. I. V kroužkusociologickém přednesena themata: 4. Záměry
sociální demokracie (Ios. Hlaváč II. r.). 5. Všeobecné hlasovacíprávo (Ar. Kolář,
IV. r.). 7. Úloha kněze V řešení sociální otázky. (Jan Bena, IV. r.). ”8.“Nucená
společenstva hospodářská. (Václav Frait, IV. r.). 9. Nedělní klid. Zetek, II. r.).

p II. Kroužek literárně-historický měl přednášky: 5. Vznik a vý-
znam ideje cyrillomethodějské. (Frant. Gája, II. r.). Ibsen novověkýShake-
speare. (Frant. Kubiš, I. r.). 7. O povaze poesie Lorda Byrona. (Ant.”-Matula,
I; r.). 8. Pro smrtelný život, jenž mi zbývá, usnesl jsem se: “-- Přinesenou denně
smírnou obětí úže"Boha přidržetise s --- A ol péči lidstva -spásy věčné horlzivěji
ode dne ke dni bdělou myslí pracovati (Lev XIII., básně). Dosvědčeno skutky
Jeho. (Václav Morávek, I. “ročník). Úcta Lva XIII. k Panně Marii. (Ladislav
lZamykal, II. r). P í ř ˇ ř I c .` . . “ v s   

 III. Kroužek apologet"icflko‹-dogmatický probral themata: (3. Extra
Ecc.lesiam nulla Salus. (jos. Vašica, III. r.). Vzpomenuto Alberta Velikého a Dra.
Alb. Stöckla, jichž úmrtí-právě připadlona .den kroužku (15 lis-topí;)_i (Antonín
Buček, III. r.). Petrův primát a římský jeho pobyt v nejstarších archaeologi-
ckých' památkách (Ian Fůrst, II. r;). Podán referát O brošurce ,Jest nad námi
Bůh“ od"]ana Filipa Konečného. (Rud. Drábek, II.“r.). 5. Směr -moderní- vědy
a zázrak. (Vilém Barvík, I; AlfredjKolář (I*.r.)i přečetl* dle revue néoschola-
stique referát o mezinárodním náboženském sjezdu v Basileji 1904. ji Z V .

\ _



_ 

l
l

či ‹v

l

(jl

i l

._...ì...:.:.m.__-..-_“jl
llìá

ı

łljl
llılìl.

_ na WM .nnnønz ..„ __

x
l

l.
.n

l

--flıaııasł---ıııvınnıı=“ˇ`

l

v

'n

Il..g(

il(,

li
ˇ ı
l

l

Í
l

4

.›7,..._....._._....7.„...._

n

l

`x-

(l
:,̀
.š

l Il

ˇ;

l:

pl
“ı.

ll

(.
ljl;

ij.
(1.
l.

llll
._;=v

_...ŤMc,-

nl

j.

tl
Š .jj

.li j

. lx
1_l”

ll(a

ill)

A

lzll..!

'li
~

jl

.^._ . 101 Ĺ ___ _ A C 7 7 Í Í PIV" ' Ĺ_____.______________ . 100 _ z _„.. ,,.-.._(__,._.__.

ˇ j eiIV_;í“K,rolu'ž ek) bibli stický) A měl [p'řednáš(ky-:- (43. -),Mož'n`oęli.~dol‹áz§ati" .uzaž
vření, Jýkanionu _Starého' -Zákona za Esdry ř- (jašek Ad.,~ IVÍ jí.«4. (Život prorokiů*
staroz`ákonních.7:(]'os.;, či s . “

ř -Ve výboru:--místo .vystoupléhos Ant.: Meatulyi :7Zv.ole`n VAI. roce Alois
Hra%bánek.~ c ” j s je 1 s `. .

. Literární, Iednotaigvypgsala. pro své. členy cenyvzanejlepší literární práce
dodanéido I. dubna V . í=~ Á L3; Ř  

 ifl-Nemůžeme. opomenouti- povinné /díky vzdáti'svým._doibrodincům;ñjiž všemožně
podporují snahy;'naší Lit;jednoty,-.zvláště vdp. (Dru. í]os.ĹKachníkovii,j univ. prof.,
jenž-[daroval na 'Sušilovzu desku na Velehradě 4 SK, Vincí.l.-Horákovi, bý-
valému protektoru Literární jednoty, nyní kaplanuj tv Charvá.tech,í za dar ro i'íK;
jako ođměnu na práci. literární, v dp. P. Al. Vic_eníkovi,_ kaplanu-vz Bilavsku, za
dar IO K témuž účelu věnovaný aidp. P. žÍFranít.~ jemelkovi, kaplanu ví Bílovci
Za jđar i IO  K» určený ˇpro zzakoupenízìpomůscek ke studiu, ideje cyrillomethodějské.
Všem j těmto vzácným příznivcům fa Štědrým .dárcům volá jménem, Literární Jednoty:
,Zaplatí Pán Bůhlř<<Ši í ; ,, .C » _ či  PŘEDSEDA. V

K . _ 1 . _ V
_ . , V _ZPRAHY   - s 4 .  

ˇ“ Ĺ I; Růže Sušilova sešla-i..S.ej';zi3..§ října 21904 k íprvníiřádíné. schůzi, v níž po
velebném ` Bendlově Chorálu .národnfičeskéhoř -reprodukovaném ípěvecko hudebním
kroužkem řízeným kol. “Vašatou, (III. vítá- nový -píředsedaˇkol; ĹMrázek (IV. rs.)
četně shromážděné, ˇ poukazuje na [účel .Růže a povzbuzuje k čilé práci.-A Sc-hůzi
přítomný vdp. ředitel semináře ]. iŘíhánek připojuje se kl proslovu. předsedové
několika upřimnými slovy, slibuje svo1u.přzízeIˇ1. í Schůze skončena potleskem, jímž
od-měn”ěno pěkně provedené Smetanovo-.1,,Věno“.. I v ˇ  . -

ˇ ~ . II.: V druhé schůzi: 3. listopadu j 1.904. zapěl ctp.. 'Kratina (I-I. r.) provázen
kol. Vašatou u piana ““,Mo-skvu.“,.- po čemž kol. jednatel Salač (IV. :podal
zprávu, a kol. předseda. zahájil jednání O časopisech. t  á í  P

ˇ III. 6. listopadu poctilRůžil dp. Al. Svojsík, kaplan Sv.Ű'I`rojice
V Praze, poutavoui přednáškouˇ v, zimním refektáři o své* cestě " do PaŠle_Stiny,~ „pro-
vázenou profmítáním světelných obrazů posvátnýchmíst a nejlepších (obrazů jejich
událostí. Náklad s přednáškou spojený kryl. částečně sám. ,pan přednášející a
částečně ředitel Sejmináře tj. Říhánek. Vedle vdp." ředitele Iibylj přítomen
Vdp. spirituál L. Groh, Vdp. vicerektor K. T-aunert a adjunkt theol. -fakulty
dp. Hanuš. . “ " í “ Z Z P js, as

IV. IIO. listo`padu~m._Í r. po dražbě duplikátůì z knihovny zapěl pěvecký sbor
z,,Vy.; všichni,_,_kdo jste statečniŠ*i,_ˇa pokračováno v jednání o časopisech, čteny
Stä110”Vy a poďvolnýchs návrzích schůze skončena. s í l - I . O
. ř  ~1:'7ž=. listopadu jm. .r. .poprodeji duplijkátů, provedl hudební kroužek
Z českých píáľníì ,Kásmayerevých " »Sil jsem -proSo« a »Když-_jSem plela len“.
Kol. Diviš) (III.“ r.) přednesl “prvouj čáSt Své.. přednášky ovšeobecných zásadách
sociálních dle encykliky ,,ˇRerum” n,ovaru»m<<. I j ~ s I  L  í

. P I. prosin“ce”m. rýspředn-esl (pěvecký. sbor ,Cestu k domovu“ ia dp.
P.-Berchthold O. C. promluvil o ,třetím řáděsv. Františka, a pěv- sbor zapěl
,Tam tichou nad Lužnicí“. A ”  ' _' ř je V

4 VII. S5. prosince m.. r. poučil členy Růže vdp.,Vlastimil Hálek, farář v Liboci
u Prahy, poutavou .přednáškou io tiskové) lize .a její činnosti. t V ř  

VIII. Slavnostní schůze na počest padesátiletého prohlášení dogmatu o
P. P. M. konána“ Iı. prosince. Přednášky byly dvě. Ctp. kol. jiru-š (IV. r.)

probral stručně ,dějiny dogmatu, proplétaje svou řeč hymnologií Immaculaty a
konče modlitbou. Ctp. kol. Titl (IV. r.) přednášel na thema ,Řím 8. prosince 1.854“.
Podal plastický-f obraz, :někde více -caeremonielní, ku konci se zmínil o nepřátelích
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dogmatu. ,Intermezem přednášek byly, sborové zpěvy s řízené] kol. Vašatou. Na
po_čátkž`u_ ,,P(2zs.t)?.řl ia p.o.utIü-í.Ci_<Ě;l počte ~ ,Touha Poì_(.,otčinčtŤ Qđ. .ìKiüf=12-
a :ku k0I:1QıÍ.fl_- B,enzd10vaflıg »=;Mod1.itba“€- nřsdSi&YCfl}Ť~Ch;`i .noctìli t schůzi.-,jvd.p_..lìřefiliföl

Říhánekžìsflięnžıíì`.PQr~{2bnıQva›I.šíctčšžľtnınflęıľla-ty,.žÍvd,p.,P- .spiritııál L-2 Grøh, český
az _

I IX.. I(2.= PIOSÍHCE In- If- přednášel Vdp. .Vlastimil Hálek,š-„-farář ;-.Libgce
_§0;z;.tíìSk0vjéš.1íi-ze, .nií‹*tíiSk.Iì1ž..ílIłwçIš-ìlšatfl<2.1ižckéfl1. PÓL;1žitíi.~s:í§ˇ;š I 52-, 0 :Sp.01l‹u

t.-Ra-faęleż.-.çaz podpoře,ątiS.ku ,katolického .va
_ _ \ _ i
V V

S X-či I9. PĚOSÍRCGC In. r. předvedl orchestr Dvořákovy_,SlovanSké..tance, č.z 8.5..,
» .iviš›.fp0k.r_a§Ĺ_nYa.I .v_sš-ské. S@§ziali$m^flżcìørchöêtľ- Pak zzakončil .nìosleđní

_ °'n ' _ (_ " “' I xx « __. ø _- -_ ._ ~ ._,ˇ.‹ ˇ“

schuzír. 1904 ,Pozdravem na Glosy (pochod).  . _ _ _; z
. Ĺ _

. v L - „ l _
,_ _ , \! “ V ' | 7 ø O' _ '_ /-4 n ~ › '-,_ 2“ _ ˇ ˇ .' :_'‹,- ı ; _ " - ‹ l`ˇ __ LI .' ›'= (z'_ ;7'-_ › .' z. Í- Ffl -5 -/_ r 'rv ` ` - x - ~ j ~- - 'j ,. _ *

_ - .‹ -. v . ` _ -ˇ. _-ˇ _ ›v ; ›- ,z v-n-_ ,_ „__._ _ ___ ,__ __, „___ _ . _ . ' “. _' '`“ -“ * \' “~` z = -Š -_- '- »J ı› nf = , .=. /‹ -1. /v :Á _- 5.' .~_;ı._,- ._ .V “_~ . ._ ‰.“=_: Ha“ xf“ z “ < 'v 2 `- É :~. ž ˇ ' l- . _

_  
I>nSì€‹šlní_ še).-z_.ł;=.-,Müsea-É; í“uv€ř‹-nrıěné ;yx:víı1a se sšˇıınnost

Jednoty našíjtakto: 4 í S I O S
l .ż....-n1eżj2_7 s.f«1ist0pad.Lt:.;..lšonánaëıflçzvalıíáć.sthromada,ýçnan které Zđařilfis-Př-ęđnlesl Ctp.
.K.onečný:›.(zII.Lř rá.) Svou; »Klade-lvi ~2ákon -křesťanský' _-HCS-plnšitelnéI'-ˇ'iľ‹

_ , _ _ i . . _ , _

pQžad_av_kyfÍĹŠ'ŤÍŤ a zároveřı (stanoveno, žet~..dvakráte;`;za měsíctçbudeí Jednota,--4-pořádati
vsřfiiflë Přsëlnášky--._ „Za přibě-áSil.iz_ C.-ľłìp Cihlář, .D01-É.k,z. D01.@ž-al. -,Døvrtěl

.(In H25 S'tři-dafi `5ıiđ‹0“.= -Yłđp .Dr--R@yi1,-..ví@nž.*, _z , ,, -_‹.v v: ˇ , ( -- ‹ , . *. n . ,_ _ nv -_ É'

Prühibauer _a...!Zlp. ,S_±hula.__ I_.)._-vldp.; předstafvenií' çp'odp_ornjí”Ín,ašiř ;;[ed.noŤtu
pøvóıflsfl pfžhøøıfløn:

á _ ]'èÍdnj'0.tliv_ěj,kroužkiyˇpracovaly Sice méně, ale j=p_ra_ktičtějij_ kroužek.,
jehož členové vynikajífrázností úsudku, probral ,důkladně podklad ì.kĹˇt”heologii:
í,,iexistfe'nci*Bož'íř ai,božStví”jKriStovo“f(cthp. Fplieder II“. ,)V“Sociolfogićké-mkroužku
pře`dnesen`a Íthemata `,fKterak dlužno pojímati iíprácfi' ve 'Světle ijkřesťanstsvíů-Íˇ(ctlip.
jŠDolák§*Í`jV. r.)'“"'aÝ ,Kterých zákonůìľtřebaìldbáti”při“zaklŤádání Ťsp_o,lku"<*7(cthp- Ďolák).

íjhistorickénfípı kroužku, pojedpnal ctp.) Samec (II. ,,o právních p,oměre”c;liz“ Čech
k“'řííši.,ijníěimec”kě `od` zlaté bully císaře. iKarla IV. 'až 1 do utvoření "“Rakousko-
uherskfé I5zl6.', Kroužek . pro pěstování jazyků, slovanských p!ro“bíralÍ základy

aĹi*Za“Ť“ijpříčinouryćhlejšího postupúf cvičil s'el'ičeitbÉou »Písma sv,“ 5 i 4 O
Schůze výborové, aby vyřídilyrůzné záležitiosti ]Íedno'tyŤ, konalyi se“fkaž»dřého

ˇ s s I 1  
_ - `_ \ _. (_ ,

O Ť _ K viětšíc pobídce V práci byl letospro první' pololetí -vypsánf konkurs :na
p`rácef oi 3i*icen'ách: ph ios“(zlf,í7[zia_ kterýžto obnos ozd'měně“ní*,Ĺvybralij,si .knihy dle
ıihqšıž.íí.z pálí-pžøđløžønýćhínppxzøž,  jiøhž krixihćxní hyr øhèhavý“vıáp.ì“Dx;j“:jinànx,
došly joíđměiiyz ,,Dogmaiíin-eoimylıiosti papežovyřj' ',,Ideai"'pravdiy, pd`obra`“fla- řiíkrásnaii,» 8øážiøh váıćm_í:Nfløżzflćhø-z jøhø zxntfln-išz«_~   

p Inlnemůžeme si prátı, nez aby nadsenı cım dále, tım více se Sırılofp.iˇga"~*pro-
Spčøhn`:Jeè1úø±y _-

' Na konec jest ,nám vyslpovitií (povinný, nejsrdečnější dík' všemsľ uviedenëýín
poınočníkůrn inaširriiiìisj opřěttiouí. prosbou,i'i):iaby ` snaha-mi jmliadistvýclii-`fSrdci _i do
bnúiólićhiáífsisšvøn ıaskflvøn přfżflh z.aøhó1vaıi.@

 Všemˇ bratrům volá činnosti jejich: »Zdař Bůhl<<
. I _  Z 4 IGNÁC I)oVRTĚI., t. předseda.

_ , /f
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ZičıšsKÝcfl BıJDĚčıovIc. a     
Do konce roku občanského měla jednota Jirsík“ IO schůzí, jež konány

pravidelně“ každé neděle a ke nimž práce své .podali tito pp. lkollegové:
0 Brož; Fr. (III. tr.) pokračoval ve své" ~literárníessayi“ ,O Dostojevském“ ve

schůzi III., V., VII,--X.; mimo to předneslpve IV, schůzi pěknou allegorickou
báseň »Načekánífl z Á I i  r se s I

Iančar josef (IV± r.) četl nám na schůzíeh III.---VII. svou povídku =,,Všední
črtaŠ,Vjejížfľděj, tˇıerpaný ze života diělného lidu a pěkně provedený všechnyidojal.

 »Princ Rudolf (I. r.) potěšil nás na ›VI. schůzi povzbuzující allegorickou
básní »HoryŠ<. p “  r s I ó . n

Mottl jan* (IV. `r.) předčítal práci svou §Bible sa. její Studium“ ve schůzích
VI., VIII.-IX . ' ›  3 '  ˇ I

Dne 8. prosince překvapila nás Smutná zpráva, že dopoledne téhož dne
zemřel v Hrádku u Sušice známý spisovatel povídek pro lid a šlechetný příznivec
naší jednoty František Pravda (Vojtěch Hlinka). -- Na sklonku leta jubilejního
povolal jej Pán: kmeta-slepce, aby iv kraji lepším, ve světle neskonalém věčné
slavil jubileum. 9 . I r

 jednota pamětliva vzácných jeho rad i hojných darů poslala k pohřbu jeho
obětinový věnec 'a usneslaffse věnovati. jeho * památce některou iz příštích schůzí.

`Bra'trSkým jednotám Ťslrdečný pozdrav! z V r ~ I PŘEDSÉQA.
I I Vej III. schůzi so álníhokroužkupromluvilkoll. předseda o ,iViý `vinu

zemědělsképotáizkyfli ve IV. schůzi 0 thematu: »Církev a sociální oitázkail.
schůzi přednášel koll. Vošta (II. O ,,Kapital“iSmu a zemědělství“ a do-

kázal .Zhoubný vliv kapitalismu na naše Zernědělstvo. 4- následujícíichç dvou
Schůzích promluvil _ koll. Eybl (III. r.) o ,jÚvěru a hypothece“ a jednatel i»Burse
a jejím vlivu na zemědělství“. --- V VIII. sohůziz koll. Eybll theoreticky prodě-
lával se členy zařízení a vedení Raiffeisenovýchi záloženj Což V také ppraktićky
proidělávati budeipro sociální kroužek dp. Kroiher, kaplan ivp lednu 1905;  '
s Í Záaž Bůh! 0 I  ' s   f i JEDNATEL.

Dne listüpaduě 1904. konala se výborová schůze, jež ustanovila .časopisy
pro `kroužek a Zaměnivši dosavadní podružné místo 9 hospodářství V činnosti
kroužku za ivčelařssptví, jež mělo dosavad převahu,. ujednala iprozatimní
Pľ0Eľam-  I “  I 1 s  9 je

I I. členská schůze byla 8. listopadu I904. Koll. Jančar začal řadupřed-
nášek 0 .zužitkovánírovocü e .  I I. V

 II. členská Schůze. konala se I5. listopadu I904. fK_oll“ jančar jak jpoutavsě
po1čal,.tak iz pokračovalaıve Svých předinášplšáchs 9  I c ' I

„ III. členská Schůze byla 22. liStopaduI90+ Nejprve. koll. Iančar mluvil
opětofzužitkování ovoce, 9 načež koll. Matuška pojednal O významu vč-elařství.

prosince .I9Q4<“Ĺkonala se mimořádná valná .hromada následkem resignace
kollnpřepdsedy. Nověiazvolenıpředsedou koll. Hajný. Schváleno .usneseni výborové
Scbpůzež iazípodján návrh , na změnuz stanov; pa názvu kroužku .ve směru výše řeče-
ˇnıéh'o»,uiSnesençí výıborul“ Navrh 5 ten však. Odkázán na dobu pozdější. Zároveň roz-
h~Qdnuzt0zl.p0Žá,đati;Z€.mČdČ1.S1§Q11.ra.đU,s aby i pp.  bohoslovcům .udı'liel_a„ „každoročně
několikssstipendiífl klssštěpařským za ovocnářským kursůrn .v Tr'oji,Ťa k. témuž „vybfd-

sn“o1utiií.„_i bQhoslovc;e_ ostatních seminářů.. pčeskýcch.. j  ;  
~ IV. Schůze byla V13. prosince 1904. Koll.f]ančar pokračoval opět ve Svých

»přednáškách oi* zužfitkování ovoce. Zdařs   s p _ 9 1 . .4 JEDNATELQ
*“ ** .".\ Í ii ' . v" - ~ n _ _
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IZ ZAGREBA. -  ~  s ~   
s 0 „ Preímila, bı`ać„o!

Rraćoli što da Vamajavím ?\ MiiSlim=,^da ću Vam. najviše ugoditi, „daj Vam
bar us .gIa.vním~ potezíma_1;“ orišeın naš život i“ rad u ,;Zboru“, u- onom .naime
dı`uštvu,= što ga 1835. godinepodigla žarka ljubav našihl preporodiste-lja, užgana
rodoljubnim plamom slavenskih velikana.. Ali da Vam bude směr našega rada
razumljívíji, prikazati ću Vam u kratke prilike našegaì javnoga života.i “ I

Š I Teške su si nekud neizzvjesne naše i polflıtičke prilike, pa zato nez ću da Vam
O njima pìšem,“ dok se ne raspršii magla, što je zastrla ii onako nisko obzorje
našega narodnoga života, al -“ nadamoese -- zastrla ga-samo za čase, jeržju
sve više razgone zrake kršćansko-katoličkog“ sunca, i“ na tolikoju većzaıˇagnaše,
da se dijele duhovi, da se raspoznavaju Suborioci, Skupljaju se pod jedan barjak
----, barjak Kristov, po onojs shrvatskoj: s   ” v   s

 V V „Makar na nas. navalile W ii  
9 (S,vega.sv'jeta čete, 9 í_
I Bog je s nama, tkoitprot nama,

. _  9 9 S njime hajd° pod petel“ _ s p
“ Izv'ijestit.éu Vas ,radije to jSoeialnom_, našem stanjui prilikama:  s

- Tri .nas staleža našega društva osobito zanimaju, ato je staležpoljodjelski
(9O°/0), obrtnički i sve brojniji stalež radnički. Premda poljodjelstvoojimade sve
prirodne uvjete,  da cvate inapreduje, to ipakpstrada, ii tof S više ıľazlogöø što
hiStorijskih,pšto saviremenih. Dane sežernfu daleku historiju, kad je naš seljak
kroz stoljeća bio neprfl-:stani vojnik, poljane bíle krvavafbojišta, “kad je jralo
i motika ìrdjala, a gradovi. postali bojne kuleveć, potsjeićam samo na prili_ke`naše
prije s pedesetak godine. Tada se istomaniaš seljakioslobodijo kmetstva; što je
silno Ípríječilo razvoji poljodjelstva, ne kroz. decenije, već čitava stoljeća.  Us isto
se vrijeme počele razvrgavatí Zadruge, I-(te čuvalriee narodnog obilježja iblagoˇ-
stanja -- pače sve do godine 1889. podizaštitomjzakona. Zlo su djelovale
nagle te promjene Seljak iznenada ríješenflspona kmetskih i zadružnih, prepušten
bi .samomu sebi: diobomıý poljodjˇelacě se silnoistrošio, zadužio, a zemljišta se
upravo atomizirala. Uz toniska prosvjeta, politička i gospodarska o'visnost,~ži-
dovska spekulaeija, bez zadružnog duha, p--4 poljodjelacnaš sve više osiromašíujei,
Seli u daleku tuígjinu, da u milom domu ustupi mjesto dose1jenicima._ Tako je
S poljodjelskimi staležem. s I

Nekada imućan i sada. još dosta brojan Obrtnički stalež oslobogjen cehov-
skog zapta, bez solidarnosti í organizaoije, bez stručnih udruga i potrebite na-
obrazbe, a zakonom Slabo štićen 4 uzmiče sve više ispred industríje - al ne
dsomaće! ‹-'- već tujínske i množí redove radničkog staleža, koji je tako reći
u društvu našemu noví stalež. Taj radnički staležneˇ samo što je z bez dostatne
Zakonske izaštite, ne prosvijećen, rascjepkan, već je izložen živahnim agitacijama
pogubne socijal-demokracìje.. Tri su radničke stranke: kršćanska (list „Glass na-
roda“ “u Zagrebu pi „Dan“ u IYalmaeíji),` sloeijaldemlokratskaí (list „Slobodnariječ“
u Zagrebui `,,jlSoeijalist“ u Dalmaciji)Ii treća. nikisćanskasnil sooijaldernokratska.
(list fiflrvatskeiisiradniik“ u'Zagirebu~)i.i Protiv soeijaaldemokìaoije, koja pukuz na-
stoji neiisamoispotkopati sv.“Ívjeru Vćudoregjei,j većihoćedainterínaeionalizmom
uguši u njemu i ono malo narodne“ svijestiıĹ-j- borij se ,,hrívatskap=kršćsanska.za-
.lednícaíradnika“.“” “ i  s e I  I s

iľšršćanska je stranka još dosta s'laba,“a to zato, aštoinije širorn domovine
provedena organizaeijaj a ne ima još niti prave eentrale.- ˇ s  

* Ovakove sun od prilike kod nas društvene okolnosti i potrebe, as prema
njima valja  da se mi kao budući pastiri i vogje toga* drušxtva već ovdje
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u sjemeništııi pripravirno tako? te svzijesnim si tih potreba ízagjerno. .Iìo„rlQf1Íì SVÍ
S jednakim programem i jednakàiÉfIr'llSredstviiaiì I .

eHal“
ffl.0ı<a1fl0z~ s -iiI1s'=‹->I<.“1.@‹l“<>

Stvisma
ˇ 0br_tničkom „staležu ,treebap ilìtp .sł;iu.drçıı„ži;_\iÍanj;E>ľI1z._ .pđtı

badìe šla“ Sr@đSfiY0 n "sni <->ŠI10, > . viìziislrfvssiiflfnižflfl (P0
e.S10v0IiS1<ìlI ni2QbÉfl›ž@valIiih iıžifl.j,$@›vfšensi.i.i.ˇ

.‹żivQvt.í (I1.š1r“L1g.‹*z~ za jzajędseičkjn ,nabavfl .$żìľÓÝ..i%łąL,,...prb.davaflj,.ę,1sl.p~rQđnøiľ?žDl% asflztđ-z
 .

ı›sI`ìj«“:'fli. .  0 V5 
soeijaldemokracije i piolovične, strančarskiiìi-zrabljivane.;,§;etei...,.7;hrvamtslgih ,;r(adnj.kaŤ“,
Pomoći ćemo šireći pravu prosvjetu i kršćanskijsoeijaliziamiglasilirna ,,DanI“,
„Glas naroda“ i brošurama,i“ie*i“da}“Vihftakzoiiflj'prosvjetfljene i osviještene
u jaku vojsku, koja-će kaok takova§:is`“"neiiŤfsaírřıoˇijÉoidbijatil navale Zavodnika, već
i uspješno raditi (i u s“abÍorıi5)_(s7* szvögpaľ"položaj_a.l

Premia ovim potrebamaiňˇastojsíilťnsbfiliako'reˇkoh; udesiti svoj rad: prouča-
vamo naše jez: .društlvo“.ž ;.Sa ss,vi.h »st=rarıa,. tražinioçxviv»fl7biramoa sred~,s..tva~';.i *joduš1evlŠjavamo

%sesżÍżı=í4ar“čestim.~i zasta*_ncim=a,. zansoíssnimalêobeàjfidama,, lijepìm;dek1amaeijamiasifltd..( .Dosada
flslmožsimali = pet sÉtakovihvesastanaka.~Ť.(konžferenc.ija).L_ Prve? su bíle sveeane S'a[pto.-
ž=slovom›`(Juraj` Koı:ij;aniíć), l pjevanjem i..tambuŤ1ranjern,j sa .sdvijefl.deklamacije›. (Juraj
;-.Iušić Anton.Videe,.-fa gř0s~p,i.sešLajtman żčitao jeizrfadnjuı „Što da 'radimjozí.?ŤŤ.~ Na
sIdrug<i~maèe.sje ,Juraj.Í.Kocija.nić ffčitaofl ras“pìraviou:(a „Sjoeijalnse «-i“ekonom;skeì~-prilikze
“ú. Hrvatskojıę nekoć isšsardaffi,-›pžĹ kraSnu,‹żklasisčkuż besjeđu ;;reka_o jeìľ g. žM~ihoš>iÍo
«`Kolaríć.:z,,K.orliko»uynarodu .vrijedieeudoregje *  5. e
“ì zÍ;šTr.e(ř,e.[su bíle; vrlo Z.aní“mi..ve:f~„Z‹nansfltvenax“prepi.r.ka §OÍmaterijali'z.mıiŽ4 (pI`zie~
›piraše“Íˇse čč, `gg;; Lajtman :I ",“,l() katol‹ičkim_ društvimža“,- as-besjediu je; imao flgosp.
“Grničić.“e ,Na Ípetom. sastankufdržaoèvjefgosp „jsMů~l.l;er poučnovsloboˇdno prledavanjez
š„“(_)« vjerskojŤ`d`vojbi“ř (po Hettingeru). Beˇsjedio ìjeg. _ Pet-r§pık!si=~J.osip;_ .a. fl~d.0lŠ.l{8›II1Q§7a*0.
žg. .šDobrosvo.ljní . Toliko o  konferencijama. -żPovı`h -.tich ~Sastanal§a*radi Senij inaěe

,,ZboruŠ's; .pišu se radnjìe, pripçravljaju se knjižiee-(za tisak, -p;ro(Ĺ1.3zjVaju.z..itd..ss2;.Ali,
kako vid;íte,ż sav se gotovo"Ťnaš“.~zrad prenio na konfer-eneije, pa éemo takeo;-ako

ž~B0žg _;dade,=.ij;nastaviti. ›()(simfl toga priredilil. SmoÉsvečani\ koneerab uičasìt Bezfgrż-
ješnog začetka Blažena Djevice Marije. Koncerat nam je(k~rasn0"iuspio.
se osob toavještis deklamatori gg Jušićť, -Gruičićťri.Bolarić"..p_._.s z„ V

:ę4 =ìxÍÝZa .Sada dosta; su bnduće ,više.,Da~~ste nam ízdravoázrnila ~braćío...;Tżeška›9jĚèžlìafl
“f»n“asĹ;.borba u našem *sv.ečesnićkom~životu; borba zaësvz.,‹."KÍrist;ova níačelaç. i_SjetŠaj“ťfi
šnas seĚ~=da“kgle .uvrućim mol.itfvamiu svojima, daliZa;djem.o;iZ_`ì o.kićeQnis=lovor-
fvijenceirıfl“ Bratsko Vam pozdravljel 'Vaš u Isusu „bratx ~ . .z a J. sK.

1.-S.94

ˇ/ ' I ~ : :_ ‹ v . _, ˇ ' " ~ `_ . ø - v ,- - _ j _ V . _. _ 7 z, . . Ĺ ,- J z- .‹ ... . V 1 ',„_

I V4“› . _ . ,,. _
_v - . tx .‹‹._. .fl

Ť <ì5Na`svid`enje“ob` desetletnici 7.,,aniceŠ“v~z-LL1bljani<< ,ìismo <kliCšali...zvsęçľlif.S10'
~s.v.anskimg bratom v zadnji štev-...ii lanskjega“Íj»l\/Ifuzejlaffi. QÉV; dneh od 6,. Sępìt-›
““kfoffs'e 1 čjeì žproslavljala ?zz.deø.etletnica,ífzl &kademÍičnega Ádruštvľa „D an il;e~a<< S.IÍ10`Ís bílí
~›v;.:I;jub“lja`niıız;res.JVčastno zastopani. (Tam "žS.mo;›;ľse~ navzżeli verčjega;:~navdużšerFı.ja<ìza

j Skupne ideale, tam Smo se blíže spoznali in to ne -le S Svoji:nii.ˇ.Slove-nSk1šI1i1,
:ˇtemvesč tudiz. ~s ›=ˇz d1`ugimi oddaljenejšimi ˇs~lovanÍski;mif' -bprati  duhovvnimžì* I in Žžposšvetnımı.
Krasnih idej in lnačrtovn. polni -.żsmo seżvračali sgvv svojo„›Zeleno.„ do_mo‹v(in[o„çinzhsi

rsobljubili, da zrhočemo. .znapeti vse sileç, da Se? vse udejStvuje.j› Kako sex “ to vrši,
fa“zteniż:›priča1e“tošnjefl delovavnjjev tukajšnjemzłdomsačemř ».4Slomšeks«. je
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I 5 Kakor določajo. društvena pravila, je društvoz jelo delovati zadnjo .nedeljo
v okt. Na otvoritvenem shodu je očrtal društveni predsednik tov. Bęrkífiv kratkih
potezah namen in .delokrog ,,Slomš'ka<<..* Tafi naj ' nas usposažblja zaiplodonosno
delovanjermed flju‹:l`stvom.l Tam moramo .nastopiti kot učeniki, zato pa si izku-
šajmo pridobiti primernih znamsostiensasvsehslpotrebnih poljih; Povzdignitijwnarod
do onejvišineintelektuelne in moralne, ki je je vreden in ki -joezassluži,-isto=je
našsmoter, za kateregaaise, kolikor .je možno, ivsestransko izobrazujmo,'vzajemno
piodpirajmo term .poučujmol Zato; pa urimo Svoje. moči že pp Zdaj 1 V društvful A“ .še
»nekaj je, (kar nas- naj navaja ak vztraijnosti. §Slomšek<<i0bhaja .namreč letos deset-
fletnico obstanka. Z radostjo .moremo reči, da; so vsi tisti možje, 'ki So se Zbirali
nekdaj kost bogoslovoi pod pvraporjem ,Slomškovim <<, ostali zvesti svojimflprejšnjim

 »idealom,' 4- da So razviliłblagonosnozflsvoje. delovanje v pride in .korist .Cerkvi in
domovini. S ponosonı. Zref na nje vsa lavantinska vladikovina.. Najlepšaproslava
desetletnice bo pač ta, 'da ostanemo tudi mi zvesti svojim .ciljem in hodıimoz po
poti, .ki smozsi ga načrtali. ˇ V  J  j to ~ l  4 I z
ˇ. Istotako nas je navìzoči preč. g. ravnatelj vzspodbujal ` V vznesenih besedah,
.da negujemo in širimo po močeh idealnega duha, Ída. razvijemo“ Svojefmoči za
temeljito proučavanjze ne le bogoslovlnih. ampak tudi Iposvetnih ìved. Izrazil je
upanje, da bo mogoče letos izdati »Marijin z'bornik<<I, kar se lanskega leta ni
rnogzlsof izvršiti 'zaradi nastalihovir. Ä l e í ` .Í
. .Potem je lbillizvoljen društveni odbor, za .podpredslednika joS.zOzimič (III),
tajnika Anti Tkavc (III), íknjižničarjem Grošelj(II), blagajiničarja jj. Zupančič (I),
ijan Bogovič (I). Uredništvo. »~Lipice<< se je poverilu Mart; jurharju Á

_ Izmed 52 bogoslovcev je 45~>>Sloın.škarje=v5, gotovo častnofl število. Zato
je pa tudi društveno delovanje čilejše, živahnejše koë druga leta in sbaš. .zato
gojimo veselenade víbodočnost. Načrt, Íki se je bil Sprožilľ zprejnšja »leta že
fpogostoma namreč, osnovati razne krožke, se Ije letos uresničil. Stvar- obeta
obroditi sadu.“ Dosedaj imamo Zgodovinskài, apologetični, modroslovni, socialni
in cirilmetodijski ıkrožek. Za vse se káže precejšnje zanimanje.  

I sZlastłií ícirilmetodıjski ikrožek ima veliko iprivlačno silo in utegne limeti
povoljnih uspehov. Kar I je inaikopičenega výnašem slovstvu s gradiva to vzhodni
:cerkvi (posebno sv Rimskem katoliku pakatolišliemf Obzorniku), hočemomarljivo
.prebrskati in uporabiti kot nekak“ uvod, 4 rľuščinapa, katere Smo Se poprijeli,
postane ključjkií nam odpre sčasoma vhod V veličastno żgradbo krščanskega vztoka.

Q 2D;a pa bo iıˇnelo delozaželjeni uspeh, želimo in iščemo etika- Z drugìmi
sovrstniki Slovenskimi in drugimi slovanìskimi. 4 - ší I a  ~ Z

Y Konečno navedemítukaj" Snovi, ki Smo jih obravnavali doslej. I. Fr. Sinko
f»Fr. Í Sušil.“ ŤV krasnem govoru je, naslikal govornik í tega Z velikega, idealnega
ınoža, Zlasti' njegovo delovanje kot profesor in pisatelj. Res češki Slomšekl
2. Ant.. Pintar, Moderna Veda in krščanstvo. 3. jos. Ozimič, Cirilmetodijska ideja.
Govornik nam je navisal preglednol Zgodovinski razvoj te važne ideje, povdarjal
njen pomen in opisal jako zanimivo nje obširno polje. 4. Ant. Berk,z Socialna
demokracíja na Ruskem. `Govornik se sni oziral le na socialno, temveč tudi na
versko stran. _5. Konrad Šeško, Glasba in duhovnik. Ant. jehart, 0 potrebnosti
filozofije. 6. Mart. jurhar, Nekaj misli o važnosti spiraktičnega modroslovja
~7.í M. Grošelj, Propad ižebljiarske obsti na kranjskem; Blaž Dvoršak, Mladinsko
gibanje na Slovenskem. TO jeimpozanten pojav* med Slovenci. Njezov smoter
jesbuditi v` mladimi, ki je naš"up in Zastava boljše bodočnosti, verski in narodni
čut, ponos in zavednost. 8.- Ant.“Tkavc, .Organizacija ruske cerkve in njeno
iduhovništvo. Mih. Golob, Početkli krščanstva prí Slovencih. “ .

~ To 'je,ídragi bratje, Z naše delovanjelz Vsakanedelja naszdruži in nam ínudi
uro prijetnega", koristnega zužitka, dušne* hrane. I Tu~ si brusiıno aorožje, da .bomo

»Museumhx _ 8
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lahko nastopili nekdajž kot izvežbani bojevniki za narodove Svetinje. s Kmalu vam
zopet poročamo.

Prejmite ljubljeni bratje na severu, iskren Slovanski pozdrav 'I
z 4 ANTON TKAvo, t. č. tajnik.

IZ T CELOVCA. z
9 V drugem tečaju lanskega leta je imela „Slovenska akademija 8 ur, in so

predavali ;sledeči gospodje: 1. Preds. tov. Smodej: Navduševalen nagovor k marlji-
vemu delovanju v akademiji; 2. tov. Lučovnik: _ Katoliška organizac-.ija na Koroškem;
3. tov. Sadjak: O slovenskih duhovnikih kot gojiteljih izobrazbe in pisateljíh;
4. tov. Lakner: Slovenska krajevna imena na Koroškem; (5. tov. Benetek: Jurij
baron Vega, v proslavo 150 letniee njegovega rojstva; 6. tov. Vuk: Odkod ži-
vljenje nanaši zemlji?; 7.e tov. Dolinar: Slovenska vseučiliška društva; 8. tovi.
Hafner: Najvaznejsi eukrajinski pisatelji in pesniki; 9. tov. Sekol: Prostozidarstjffo
in njega ,nevarnost za cerkov in državo; 10. tov. Schiller: Cerkev in politika,/j

 Vseh slovenskih bogoslovcev je bilo v l. 1903--I-1904 17. Slavnostne ažka- \

Vdemije, kakor se je nektera leta priredila, ni bilo, ker Smo se cutilí preslabim.
Pač pa se. je napravila. zaključna
povabili tudi Svoje nemške kolege

akademija malo bolj slovesno, in k tej smlo

Pri zaključnem zborovanju 6.{mal. srpana se je izvolil odbor za ,šolsko leto
1904--1905: Preds. tov. Lučovnik, tajnik tov.“ Dolinar, blagajnik tov. Vuk,
knižničar tov. Lakner, urednik „Bratoljuba“ tov. Benetek, pevski .vodja tov.
Linasi; tarnbnraškim vodjern je bil letos izvoljen tov. Zel. a
i V počitnicah se je akademija častno;(6 članov) udeležila desetletniee kat.

akad. dr, „Daniee“ v±Ljubljani.
V letošnjem šolskem letu Smo imeli začetno zborovanje 6. vinotokav19iO4s.

Predsednik. to,v;.Lučovnik je razvil program ,,Slov. “akademije“, pozdravil nove
člane prvoletnike ter pozval tovariše ke marljivosti in vztrajností. V prvem
tečaju, ki se je završil 12-. prosinea, je bilo v 12. akad. urah 18Ý`Ťípredavíanjin
sieer: 1. Preds. tov. Lučovnik: Poročilo O desetletnici ,,Danice“; 2. tov. Žel:
Kraljevo kronanje v Belemgradu; 3.tov.z Dolinar: Soeijalna demokraeijainfnjene
zmole,„I. del; 4. tov. Sekol: Slovenei za časa Karola Velikega; (5. tov. Karner:
Čudeži in moderna; 6. tov.. Lakner: Andrej Einspieler; 7. tov. Ulbingz' Tomaž
Akvinski in pomen njegflçzvih modroslovnih nazorov za krščanstvo; 8. tov. Linasi:
Vzroki gospodarskega propada; e9_ tov Hafner: Na ktere principe se opira go-
spodarski liberalizem?; 10. tov. Schiller: Vmeščevanje vojvod na Grosposvetskem
polju;_s11. tov Rožman: Vodilne
Ivan BajkartValvazor; 13. tov.

ideje škofa Strossmajerja; 12.~tov. Jelenee:
Tojnko:_ Začetek anarhizma; 14. tov. Rudl:

Sedanja politika V Franoiji; 15. tov. .Žel: Tamburiea; 16. tov. Štritof:;ÉPrešeren
kot sociolog; 17. tov. Lasser: Reformaeija v Sloveneih; 118. tov.“lMörtl*. Matija
Majar Ziljski. a-

 V pľoslavo jubilea pľoglašanja dogma Brezmadežnega spočetja ste priredili
Slovenska in nemška akademija skupno slavnost dne 18. grudna. V imenu slov.
akademije je govoril njen član tov. Schiller, pevci so zapeli Hladnikovo „Brez-
madežni“, ntamburaši zasvirali „Pozdrav Marijitzt. Z i «

Izmed 48 bogoslovcev nas je letos 20 Sloveneov. Ímamo zelo težavno sta‹-
lišce._ Pouk šolskih predmetov je samo v latinščini in nemščini, istotako vaje
v pridigovanju. Vendar kar se tiče zadnjega ter katecheze, upamo, da se nam
bo vendar enkrat nekoliko ugodilo. 4 Naravno bi (bilo, da bi torej .tudi pouk
V katehezi, t. j. O jeziku, obnašanju i. t. d. tudi bil v tistem jezik u, kterí
se rabi potem rv šolah, t. j. v slovenskemsjeziku, ker sicer ta pouk,
kojega namen je izobraziti govorioozkateheta. do ˇotrok, nima
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smisla. Ravnotako je S homiletiko. Ali žal, Slovenski bogoslovec je V tem oziru
tukaj popolnoma prepuščen samemu Seloi. 8 t  i

V Spoznali So že naši prednamci, da ne bodo mogli idealno Vršiti Svojega
poklíca kot duhovniki slovenskih Korošcev -+ kterih je še tretjina vsega preloi-
valstva - ako se bodo Samo ravnali po Sečnem načrtu. In zato se že pred
dobrimi~56 leti izposlovali dovoljenjeza slovensko akademijo. Člani tega društva
imajo enkrat na teden uro, V ktorí se Vadijo govorništva V slovenščini. Akade-
mija je Sicer pozneje nekterekrati prenehala, ali l. 1887 se je nanovo Vzbudila
in od tistega časa dohrouspeva. Istodobno So osnovali slov. loogoslovci medsehoj
pisan listič za Vaje V pìsavi slovenščině, ìimenovan “,,Venec“. Ta se je pozneje
prelevil V“ j,Lipo“ 'a po l.r 1888 seimenuje „Bratoljub“, ter je precejšnega inter-
nega pomena, ker se Slovenci po njem V medsebojni kritiki precej izolorazíjo
V- svoji materinščiní.  . í `

  S hvalevredno Vnemo se tudi lposlužujemo svoje knjižnice. Ta se je vsta-
novila pred kakimiosmimi letí ter šteje že nad 1300 zvezkov. Knjige so večí-
norna slovenské, patudi hrvaške in nemške; precej se nahaja i českih časopisov
in knjíg; na* koje So se naročovali Vaši rojaki, V Cehí, ko so še pojahali naše
bøgøsıøvjè;         

Lepo Vspevata naša zbora: pevski 1.1 in tamhuraški 9 clanov.
V - ~ v _ Ĺ › ` 0 'vv' ISrcen pozdrav vsem bratom V drugıh semenıscıhl t '

 V ˇ ~ JANKO DOLINAR, t. č. tajnik.

í 
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„Slavica-“. Příloha „Časopisu Katolického duchovenstva“;
(Ročník 71., č.1.). z e ‹ l
[É V posledním čísle loňského „Muscat“ (roč. 38., str. 306.), uvažuje o dů-

ležité otázce, k níž' dán mocný impuls Grivcovým článkem „Idea Cyrill_o-Metho-
dějská“ V čísle prvém, napsal jsem „Glossuk návrhům oVých. otázce církevní“.
Slova tam uvedená, volání po literárním centru, jímž by „mujžové ve Východní
otázce Sběhlí udávali direktivu nezkušeným, seznamovali S literaturou, disputovali
o sporných otálzkáchjvyměňovali zkušenosti a náhledy“la Snažili se „propagovati
tuto .myšlenku, má-li uzráti vlplody, na vlastní sporné pole, na Východ“ --
nutnost onu přesně formuloval pak na Velehradě Dr. A. Podlaha. Dnes už při-
kročeno k její realisaci. V , 8 “ \

„Časopis Katolického duchovenstVa“, který se může vykázati
nad jiné prací záslužnou V našem hohoslovném ruchu; ujal Se záměru toho a
soustředil odborné pracovníky slovanské, aby V příloze `„SlaVica“ dalizáklady
průkopnétpráci dle programu: V V i V `

Přinášeti přehled činnosti národů slovanských na poli věd
bohoslovných co možná úplný. ˇ V “ í
Ĺ lPodávati recense ale články V tom směru.  ˇ

. Všímati si nejen katolických národů slovanských, nýbrž í nes jedno-
cených. V  lp › V V - “

V V Přispěti tímo k vzájemnému poznání a sblížení a míti na zřeteli krásný
ijdleál: sjednocení Všech národů slovanských ve víře katolické.

, jg*
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V ˇ VČasopis tak Seriosní' a jménakol něho seskupenáí ručí, že nestroskotají se
tentokrát slibné počátky věci velké, záslužné, bohumílé. “ V V

Ale i na nás jest bohoslovcích, když naděje se V nás činí, že jednouzřad
našich mají vzejíti pokračovatelé, abychom -- soukromě nyní se vzdělávajíce -z--
sledovali práci mužů zkušených, podporovali, agitovali a získávali jinékpodpoře
mravní i hmotnél' ve  V  “H. (Br.)

V ~J_akÍI1'b Deml! Slovo k Otčenáši FrantiškaBílka. VŠHOVŠLHO l0l&110ˇ
slavenépamátce Františka Sušila. Vydal Nový Život.   j  e

V Dílo Bílkovo nalezlo -svého povolaného interpreta. Vyrůstalo, nechápáno
námi. Stavělijsme si je bud' příliš vysoko, kam jsme se nechtěli odvážiti, nebo
zase příliš nízko, abychom se zdáli hodně důmyslnými . . . V Ohorobným jsme je
n_azý_vali jako mysticismus vůbec, umění,zabývající se výhradně duší, navazující
nai'hluboké umění středověku. Za nejasné a nesrozumitelné jsme je měli, vzdáleni
odrněho svýmživotem, svou výchovou, svou povrchností, bojíce se práce, již
nám ukládalorobraceti je na -svůj vlastní vnitřní život, zapomínajíce, žeVvelVikost
a síla umění je v nápovědi, ve symbolech. n Cizinci“ jsme Vzvality, kteří ipřinášeli
nám, jež jmenovali bratřími, z krásnějšího světa pozdravy Pravdy aflpocely
Milosti . i. . Nechápali jsme uměníVBílkova: S posměchem je odsuzují V nebo --
důmyslně mlčí. V Atj mlčí! volá. Deml, toť tajné přání všech, kdo Vás milují --
at' mlčíl Stromy a kamení, jemuž dáváte život, jednou promluví, fabude to

V - _
slovo Zivota. -V- Vy S T S V   l í ~ j

7 'P. Deml od'p0VčátkVu“zamiloval si mistra. Bratrské, spřízněné duše vždy
se shledají sa pochopí. S obdivem a nadšením stojí před jeho dílem, jež vyrostlo
Z* Vhlubinľrvěřícíilf duše, ozářené světlem poznání mystického, nadpřirozeného..jJako
všechny Ípráce Bílkovy, jest také0tčenáš plodem meditace a k meditaci zrovna
vybízí. Ticho se po něm rozprostřelo, ,,nejdůstoj«nější resonance ViděníŠžŠëV",fĹÍja.do
něho _přichází hlas toho, jenž fposlouchal . .. . Slovo 'k Otčenáši. -- Umělecký
význam ad ideu, díla Bílková vystihují poslední dvě studie ,,SlovoVo formě obrazů
vÍjOtčenáši“ al „František Bílek - umělec“. Úvodem položena jsoupojednání
„Clovek a* modlitba“, ,,Otčenáš“, “,,M~ysterium milosti v Otčenáši Fr. Bilka.“ a
,,Myst`erium.-.viny . . .“, jež usnadňují značně hlubší porozumění tvorby mistrovy.

V Prolog 0. Březiny otevírávstup k Otčenáši. ,,Chci, aby byla pojata má
slova jen jako mocné mlčení před modlitbou ajako soustředění duševních sil
před její tajemnou prací“. V Tak nutno vejíti „do Jhořkých, tichých, zamyšlených
zahrad“ Bílková díla a naslouchati jeho hovorům, jež promítají V duši nové
perspektivy 'a Vrozzařují nová "světla na pobřežích života. V fl V V

Ť  " P. Deml zachytil ty hovory, jež vyzněly k jeho duši, kdyžmeditovalanad
jednotlivými obrazy. VZ každého řádku rozlévá se hluboká jeho».zbožnostIVa víra,
sáfllá láska 7kBohu,É Krist~u,«Gírkvi. «Z krásných delších meditaci připomínám -jen
kromě úvodních: to tajemství Práce a Bolesti (,,Ghutnáme, jak 'těžká je orba
křížem v našem V životě sa jak těžký pod takovým pluhem skon“), o utrpení
(,,KřížeIn poníženur být dobré je a jediným domova 'našeho klíčem~“,. „Proto
v utrpení nad síly nechť není námi úlevyľ. .“), o poslušnosti (,,A sladkým jhem
Tvá vůle stane se . . ; ~ V e e . i ,V .

7  Na křesťanský, meditační ráz ukazuje takévšude V díle Bílkově. Akcentuje
zvláště, že jeho Otčenáš je illustrací Života a tedy illustrací Spásy, Q že jeho
obsahem je drama Milosti a VˇPádu, Světla a Tmy, Vpostup obrazů, jež se na-
vzájem dofplňují, že je cesta do Svatyně, pojatá ovšem zcela originálně, »j proti
veškeré šabloně. Ano sroëvnává "umění=ìBílkovo as officielní jaksi meditační methodou
sv. Ignáce na důkaz, žejí V podstatě neodporuje anení ,,necírkevní“. l V z

`jPři některých obrazechfvykládá podrobnějièvýznamv jednotlivýchf symbolů.
Zde **vi~díme`, že jsme-' mnohé snad, dříve přešli lhostejně, skoro bez povšimnutí,
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co nabýsvá nyní nového světla a jasu, že jsme nepřemýšlelio lecčem, ,nadxčím
možno dlouho rozjímati. iUmění Bílkovo nutí k vlastním myšlenkám..  Kžjinému
bude snad mluviti jinými slovy. Vždyť. „silné umění mluví ck tisíci duším .tisíci
jazyky“ (O. Březina). Má býti pokrmem duší. ,Vsobě samých abychom jehledali,
v bratrství duší, jež ničeho nežádá K dalším meditacím vybízí také Deml:
„Proč bych nesměl meditovati a třeba blouditií? - Mám jistouazásobu zku-
šeností životních, myšlenek z. Písma, četby vůbec --- ,proč bych nesměl těchto
zkušeností použít? Dílo.Bílkovo nás k tomu zve! Smím podle výše. Svého du-
chovního obzoru posuzovati Všecko, jen ne. umění? Hledej každý sám aj nemáš-li
dostatek myšlenek svých, vezmi Písmo,;Kempského as kteroukoli knihu duchovní
a a_ppliku_ij,aspoň cizí myšlenku. I to přinese užitek“. P  ; . .

_  Kniha Demlovaukazuje' nám cestu. Iflnad ní možno dále medit_ovati., Není
z těch, jež jednou přečteme a více se k. nim již nevrátíme. Vzpomeneme sijistě
na ni a bude nám drahou vždy, když duše bude práhnouti žíti aspoň na chvíli
život svůj, nerušený všedností a banálností hmoty. A proto na nizde upozorňují.
Vás, bratří, nejvíce. Zamilujete si ji, kdož jí porozumíte, vždy upřímnějí si ji
zamilujete, čím častěji se k dní vrátíte. A vždy vstanete od ní posilněni. Chvíle
ticha aklidu jest ovšem třeba. Ticho rozestírá se, kudy šel kdos Veliký . . .
A tichem jde cesta. k Zivotu. V osamocení Vzrůstáj jako bílý květ . „Vídíme
šlápoty Pána jimiž je se nám brát; ,a ty jsousrdce jen, které má ránu“. .

 .Nejraději vepsal bych knize slova, jež autor svého času jako bohoslovec
napsal na „ìModli~tl3ry“ Bílkovży v naší knihovně: „Prosím Vás, bratří, zde se za-
stavte.. Vás prosí Zivot O trochu mlčeníl“ V  - E, Masák (B1~,)_ą
“ ~Veli~ký~ biskup Strossmayer . dovršil »,4. únorem devadesátý rok svého

požehnaněho. života. Slovanský Svět oslaví významný dena Sívděčnou myslí oživí
paměť mužeflcírkve, vlasti a.SlovanStva., si . c j „_ '

s VRa',I'oJIIııı;IrrIi”I. Bcxijr, časopis bohoslovců erusínských ukončil prvý
ročník. Učelem jeho jest soustřediti snaživě, pracovníky mezi bohoslovci a. dáti
jim příležitost, aby se vzdělávali k budoucímuaúkolu na nivách církevních a ná-
rodních.. Aby. mohl J činnost svoji rozšířiti, změnil třetím číslem původní, svůj
název; Orgán bohoslovců katol. veLvově, stav se orgánem ,,pycI~;:oi 6o1`oc.7LoBcRo'1`
IJ;a'1;`o.7ırII1;I<:o'1T„1uo./1o,ZL`í.`n~crI“. Posledním, jubilejním tíčíslem na počest Neposkrněné
důstojně zakončil Slibnou pouť prvýmzrokem. Redakce nachází se ve Lvově,
ul. Koperníka č. r 36 (rusko-katol. duch. seminář).ą .L _  

V V klubu Slovanvském v Krakově mluvil v prosinci m. “”r. p. Wacław
Božydarski „o Františku. Sušilovi“ a .zajímavě ocenil zásluhy a význam
našeho. buditele. Proí. M. Zdziechovvski kladl důraz na potřebu bližšího poznání
katolického -ruchu u Slovanů. je přesvědčen, že pouze Slované katolíci. jsou S. to
důkladně ocenit význam poměrutrusko-polského a vidí konečně rozuzlení vzduchu
spravccllnosti. Tito Staví odpor .propagandě unifikační, protivné katolicismu, jsou
však našimi přirozenými Spojenci a s druhe Strany potřebují“ vzájemnosti, třebas
budou Stále i od krajanů, viněni z nedostatku zpatriotismu. Ruch katolický .Se
skutečně vzmáhá u Slovincův, Chorvatů i Čcchův. V ~

t Po oslavně řeči P. Božydarského rozvinula se diskuse o poměru katolicismu
k tužbám národním českým.= SL'1čaStniliV-sehr. I. Moszyrlski, dr. A. Sokolowski
a dr. Zdziechowski. V z V í t . . s V V c t

'i„Kat0lìškìV«0bZoı'nìk“ uvcřejňuje dra. Iosipaj Grudena zajímavě a dosud
málo kdešířeji a Samostatně zpracované thema: „Akvilejští patriarchově za doby
sv. Cyrilla a Methoděje a jejichpoměr .k bohoslužbě Slovanské.“ Prací je učiněn
pouze náběh, nahozěna jen skizza, jež má býti průpravou k práci další. Dr. Gruden
sám slibuje, že i nadále c bude .uvcřejňovati články vo. této otázce pojednávající.
Bylo by však radno, aby si povšimnul tež.. prací .našeho . Snopka ac. zaniklćho.
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bohužel V,, SborníkuÄ:VclchraVdSkého“, z nichž by mnoho mohl čcrpati. --p jinou,
Skorofiparalelní. práci a to, jak Z obsahu předem podaného Soudím,  hodně
obšírnou. a širocezaloženou uveřejňuje V. lctoším ročníku „Vlasti“ laik, Study
práva.. jan . Hendrych: „jaký byl vztah věrozvěstů slovanských Cyrilla a Methoděje
ke,stolici.římSké?<< (Historická a kanonicko-právní studie). Thema bylo u nás
i »jinde již. častěji .Z různých stran osvětlcno, na Zajímavosti však ani nyní nětratí,
zvláště když právník se hlásí k slovu. Definitivní úsudck o práci nám však
prozatím podati nelze, neboť nenídokončena; jen to konstatujemc, že pod čarou
uvádí autor množství literatury. nejen specielně a přímo na thema Sc vztahující,
ale i_ jiné na př.. o církvi starokatolické,-o bogomilcích, o rozkolu za Fotia atd.,
což mnohý S povděkem uvítá. l  . _ .Lad Zamykal (01.)

D33 Buçh đęr Büçhęı-„Gedanken über Lektíire und Studiumder Heiligcn
Schrift. Von P. Hildcbrand_HÖpfi 0. S. B. V ˇ _ ~ _ i

Vyčcrpávající pojednánítěchto otázek nebylo, úmyslem autorovým, a proto
nesmí z býti hledánofa tím méně přísně systematické uspořádání látky. .Jednotlivé
kapitoly jsou spíše jako aforismy volně spojeny. jeho snaha nesla Sc v první
řadě za tímfifúčelcm, aby ._ vzbudil úctu ke knize B. zjevení a lásku, ke studiu,
hlavně u mladých řeholníkův a kandidátů duchovn1“hostavu_ _

T .Obsah výborného spisu. jest tak milý, takdo duše Vnikající a přesvědčivý,
-- vždyť- dotvrzen autoritami _Vsv,.„Ot.ců _ a velikých, .učenců středověku +- že,
přečteš-li, Zdá se ti, že Písmo sv. vzmohutnělo před tebou _ v knihunovou,
o jaké tušení jsi měl jenom; matné, neurčité. V Zdá se ti, béřeš-li „pak;ÉÍ_ sv.. do
rukou, _jakokyS,__.bral perlu zářící; S posvátnoubázní, aby nězašěl lesk ˇ.1jeVjí..`dechem
hříšné duše, aby se nezamžil myšlenkami ducha světského, otvíráš svaté. listy, a
Spolu tajemnou rozkoší a blahem, kochajc se třpytným leskcm perly perel, jež
drahoccnnější té, kterou kupec člověk hledal, a když ji nalezl, odešel aprodal
všecko, cožlměla koupil ji - (Mat- 13.; 45,. 46.) ,  

„V .naší době/'Ý praví l autor, „horlivost ve Čtení P. sv. -- Bohu žel -~
poněkud ochabla. Vždyť bylo lze slyšeli - ač se to Zdá Skoro nemožným --
kterak jakýsi kněz se chvástal, že mu není třeba biblí číSti;.vše čeho Z P. sv._po-
třcbuje, zná prý Z paměti. Byv tázán, kolik stran by to asi činilo, .kdyby vše
napsal, odvětil, že by ınohl asi tři nebo čtyři quartověstrany vyplniti. , Taková
místaflbiblická, ze souvislosti vytržěná, jsou podobna květům, jež S .živé květiny
jsou utrženy, a poněvadž jim přítok živné šťávy jest. odňat, velmi brzo uvadají
a_.VuŤSýchají.“ Í j l _ V V J , ._
V V ,Zahanbujícím pro tohoto ajiné kněze, kteří nedbalí jsou ve čtení biblí,

jcstipříklad protestantského kazatele, jenž přišel kdysi ke katol  duchovnímu a
prosil ho O vysvětlení kteréhosi těžkého místa P. sv. ,již šestkráte,“ flpravil, ,četl
jsem P. sv. na kolenou klečc, ale ještě vždy zůstalo mně toto místo neporoz-
umite1ným.'~_ Š. v j _, á V ` V P

A Na jiném místě praví autor: ,Pro kněze jest studium. P. sv. vlastní po-_
vinností stavu. Bibli jest V pravérna V plnémzsmyslu liber saccrdotalis . . .Š

I. Kněz má povinnost denně recitovati offıcium djivinum . . . Má-litato
denníľoběť modlitby rozumnou az bohumilou se státi, nemáxli býti a zůstati neuži-
tečnou modlibou rětnou, musí kněz do bohatého jejího obsahu vniknouti, aby, ji
S hlubokou úctou, stálou pozornosti a vroucí Zbožností vykonávati mohl..K tomu
jest však důkladná znalostnP. SV. nezbytná. ._ V _ç  _ Q j  _

T 2. Písmo sv. jest pro kněze nevyčerpatelnou studnicí sebevzdělání, jeho
Studium výbornýmprostřcdkem ku Sebeposvěcení. T S V T

_ Kněz ízanášíi se denně ,nějsvětějšími mysteriemi naší víry. jak velice V se sluší,
aby si Osvojil .vnitřní porozumění. Zjevený-ch tajemství víry, aby Svého ducha
vnořil do hlubokéhozobsa.hu_.božských_pravd ._ _. . _; . _ __ , j .
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s po Povinnosti knězejjest, aby, vytrhna se Z nízké atmosféry obyčejného života
pozemského, jaksi ve vyšší, duševnější sfeře žil. Ieho stav žádá od něho větší
dokonalosti. Plnészralosti“ duševní ˇdokonalostidosáhne, jestliže. ve Studiu* P. sv.
Spojeném s modlitboujako Mojžíš na hoře rozmlouvá S Bohem nejsvětějším. Tu
duch jeho evznese sej do výšin nebeského Světla, tu občerství se duše jeho čistou
mannou,“ jež S n`&ıe padá a“ plna štěstí zvolá sesv. Augustinem~: Sintcastae
deliciae mea Scripturae hae. ˇ 9 ~ P p  , R R l w ř

3. eKněz jest učitel apastýř lidu . . .  7 Ú 9 r ~ y I ˇ P o
Z Má tedy pilným studiem obsah P. flsv. si osvojiti;z je-li jím zcelaenaplněn,

budou ústajeho přetékati slovy nebeské síly a sladkosti, -která duše mocné
uchvátí a k Bohu povedou --.s  s t ˇ I v - í

„ ˇ cA v skutku, jak zkušenýkněz vhodně praví, jsou slova“ P. Sv.na kazatelně
jádrem kázání, ve zpovědnici duší napomenutí, ” u lože nemocného silou utěchy,
ve vyučování ~i1náboženskémliposilou kněžské řeči -- --. v ` i

Pro pastoralnˇíi činnost kazatelskou překrásný návod, kterak P. sv. se má
užívati,jeSt obsažen ve hlavě nad-epsané ,Die Heilige Schriftˇ und das kirchliche
Predigtamtř ~ I . 9  p - l f 'ˇ

Věru kniha vroucí, povzbuzující, čarovný proutek k pokladům.  

 Projevy f pravoslavného tisku O bìblistìce katolické. Zprava O založení
biblické komísse zvěčnělým papežem Lvem XIII., byla přijata iu orthodoxních
S patrnou radostí. Zájem O biblí jest u pravoslavných rovněž takveliký-jako
u katolíkův a izhoubných následků hyperkritiksy biblické, splozené protestantismem
právem se obává též i církev ruská, jež dalekaăjest připustiti u výkladu Písma
Svatého volné zásady rationalismu. ě 9 “ V . I
i P Nejlepším toho důkazem jest překlad Vigourouxovalspisu Manuel biblique
(Paris 1901, 11. vyd), jenž vyšel v 5 samostatných svazcích v letech 1899 až
1902 péčí Voroncovou: PyIJ;oB.o,zLc'_rBo nfs É[TeHiIo Izr I/Isyfrefliro Bn6.7Li:Iø'Í. Hypcfh
cBá1nJ;eiHHaI`o rnørcanifl. 1 Iľepesozizs cas noc./Iflsąnflro žbpausycrsaro I/Is,Zı,aĹi~Iifr cfrflø
,Zı,oIjIoø1HI/ITe./1r>pHr,IMIai npIzrM'lsIIaHiiflMrI si no Jlyrur/IMT, I/IHocTp7aI-IHLIMÉI5 IsoMlMeHl-
TapiflMìs.sMocr‹:Ba. Nejčelnější časopisy ruské s(I];epI‹:oBHIżIfr Błšcrur/rI‹i;'Iz 1900,
Ileprsosnsrfl B*]3,z,oMocTI/I 1902) neskrblily chválou jak o autorovi tak i o pře-
kladatelitohoto výtečného díla, Zatím co přepjatí kritikové francouzští Spílali
tomuto vynikajícímu biblistovi do copařů středověkých -- laudatontemporis acti.

, _ - _ . z -

3 Pravoslavní vidí skvělý začátek na obranu autority bible proti výstřední
kritice iv komižšsi. založené si, ot‹“eı:n`Lvem, XIII; slovanský tisk vesměs projevil
k ní sympatie, /Úřední orgán srbské církve i(I`J1acH1/[Is `Hp'aBoo.7LaBHe IrpH:Be
y I‹:pa.7ıjeBI/I”HrI cp6njIzr1903) věnoval jí krátký článek, V časopisectvu ruském
S největší iúctou psali R o důležitosti, těžkém úkolu a í nesnadném poslání této
instituce. Levický (v (IIepH:oBHIč,Iñ BˇBOTHI/IIs';E› 19023 mezi jiným poznamenává,
„že initiativasv. (')tce a prostředky jím navržené k obraně. Písma sv., proti ne-
bezpečnému a, libovolnému upřílišňováni hyperkriliky »biblické Zjlasljllhlljjí povšimnutí
ajpozornosti Z ,řad ortodoxních, ba přímo i součinnosti., ,Spor biblický dotýká
se zajisté celého kře`st`anstva“. Bohužel, že v pokračován - anku posuzuje nekteré
věci křivě, naˇpř. to Vulgiatiě a oc autoritě Ápapežské. ji Ť (01Ĺ) 

I-Is 0‹ ‰_I

\ Q ‹

°P. V. Vanutelli O. P.: ,,Poccia“, Studio religioso sopra la Russia.
Roma 1892.

jsou různá mínění' o důležitosti velmocenského postavení Ruska pro bu-I
doucnost. Sami Rusové myslí, že Rusku svěřena jest Prozřetelností Božskou
úloha, hynoucí Evropu, jak náibožensky svou orthodoxií, tak politicky Svou, »ob-
činout Zachrániti. Jiní mají Zato, že Rusko této své úloze jen tehdy dostojí,
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když -Se spojí ._sękatolĹicismem a vymaní sez“doSava'dní"stagnace, ježse čaStż0.přes~
příliš íaccentuje;  Ĺ . V iz  fw R' v f“

. P Tohoto posledního mínění jest.. též autorsvrchu řeìčenéhoà díla, jen že po-
hlížírtrochu optimistickým okem na združení obou, církví, jsa přesvědčen, že
blízka jest doba, kdyz obapolnáí pýcha a nev-raživost pominea obě Strany podají

I si rámě spojených sil ai Spolupůsobiti budou ~k utvrzeníıkrálovfství Božího .na_zemı.
I ` Dílototo O dvou svazcích jest `ps áno ve formě cestopisu, do 'něhož jsou

vetkány myšlenky spisovatelovy o ,poměrech a velmocenském postavení Ruska,
O pravoslaví a jeho kléru, o vzmáhajícím se sektářství, .O katolících ruských a
lÍnÝC_h náboženslšýchiVyznáních. ' I ' ” '  V

I Vejstati poslední jakožto nejdůležitější autor si předkládá tři otázky: ˇI. jest
5u7ni'ë pravoslaví S katolicismern.*m“ožna? 2. jakým způsobem mohla by se usku-
tečnitiř 3.“ Na jakých základech? --.a odpovídá na ně: I. Unie s Rímemjest
j'istě”imož'nal Proč? Poněvadž schisma ruské ani dogmaticky ani historicky ve
skutečnosti neexistuje. Toto je spíše politické než náboženské, spíše materielní
n,eřž,'jiireá:liní,_,,aˇŤfdrimální,, iponfěvadžs nebylo nikdy jasně fortnuloflváino, ba naopak
dlály sieniěkolikrát iniciativy pro unii, která byla již po.tvÍr-zena a úředně prohlá-
,šena po koncilu florentinském.. Mezi jinými iíPetr V. ukázal se povjolným kjunii
se sv. Stolicí. V ,samém hlavním městě Ruska, v-Petrohradě,^ mluvjíiľiˇtakořka vše
o.primátě Petrově. již jménohlavnzíhojměstajupomíná na sv.,P;e_tra,ľnprvní,.kathe-
drála V Petirohradlě jest ˇzasvěcena sv. Petrovi, nejkrásnější kostely“jsouŤzbudovány
podle, vzoru SV, Petra v ,,Římě._ U _Sv.f_ISáka  jest ,jzinjázorněn vjbronzu ,život
a umučení sv. Petra, a jeho “ sochu vidíme zevnitř.kostela._ Vůbec není kostela,
který by neměl obrazu sv. Petra.. v , j

A nejhlavnější, co se Rusku vytýká, jest iztrnulost, ve které církev ruská
,_se,; nacházela. zjsoucjjpoukázáełna na autoritu St,g\rtp,í,, jest ochromojvána,.,,neb0j aspoň
zdržována ve své činnosti přijímajíc impuls odifmocfS_tátní,[;kt.ei*á jest náboženství
.úplně Cizí- . . . v V I ii 9 , I   

2. jakým -způsobem? lOním,' který ,víže iijiné, národyůvýlchodníěke. stolici
apošàolské, jako jsou :„,Maron_ité, i_Melchité,”Armeni a Chaldeji katoličtí a konečně
i R usíniiıkaltoličtí,"kterécírkve těší se iz ivlastníiihierarchiel a auto`no»mie. I  

oWTéž,poznamenati,dlužno, že víra, kterou vyznávají Rusové, jesjtfvi podstatě
katolická, že totéž. spekulativně uznávají priimát církve ˇ,proŽ.oŤžijÍ.neměla by
unie v zápětí hrozivých_,převratů, jak se oby,č,ej,n'ě myslí. z

93.' Na jakém základě dala unie či 'tatoz provělsti? konlkoriclátu
mezijsıatemja stolÍC.Í iapošjtolskou, jak se to stalo 'ji jiných národiůi,katjolických.
Neomezený vliv státu jakflna klér`u_s, [tak Ť na záležitosti "čírkevní muj-§e,l^`~bylipo`někud
ustoupiti dobrozdání stolice apoštolské. Ve skutečnostiby dostačilo, Baby. na5±á_
vající biskupové neb aspoň metropolité obdrželi potvrzení od sv. Stolice. o

_ I Svatý Synod mohl by nadále  existovati, ovšem v určitých mezích své
působivosti.  ' I' . t ` j

jest jisto, že by Svatá Stolice brala ohled nejen na instituce náboženské,
nýbrž i na autoritu státní. Máť církev katolická podivuhodnou vlastnost, že, ač-
koliv jest jí dána moc nade._všemi kresťanskými národy, raději hledí v doroz-
umění S mocí státní, pokudsby nebylave svýchlzásadách ohrožena, záležitosti
církevní vyřizovati. . P H-;a]. (01.)
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j I jf lt V í 'j Historická glossa. h j _' j

. tŰsilný nedávný pokus,2) jenž maje zákllademustálenou tradicio Neronově
I obvinění kř-eisťanů, snažil se dokázati nesmyslnou thesi, že křestanévskutku

Řím zapálili, jakkoliv »ovšem vážná věda i nepředpojatá veřejnost po zásluze
zařadila jej mezi ostatní kalné výrony zednářskěho záští ku křesťanství,
přece podnítil povolané historické badatele" k` důkladnému,Qkritickému pro-
zkoumání této otázky, ježjjneminulo se se žádoucím výsledkem.. Dotvrzenať
nejenom znova nezvratně nevina křestanův a zločinnost sNeronova, ' nýbrž
také k“onečně=zjištěno,' že dosavadní ustálená tradice, jakoby Nero
obvinil křesťany ze založení požáru, jest bezpodkladná, tkvíc
jedině, vimylněim. výkladu textu Tacitova, a že křesťané' vůbec
ani od Neronatímto obviněním nařčení nebyli. I  

Jest jisto, že .vládnoucí mínění o Neronově obvinění křesťanů (arci
jako zcela vymyšlené, mrzké pomluvě) opírá, se jedině O text Tacitův (Ann.
XV. 44.), poněvadž Ostatní prameny (Suetonius, Tertullianus, Lactantius atd.)
.ion ní naprosto mlčí. Není však nesnadno dokázati, že správný výklad textu
Tacitova pomluvy.této nijak nepřipouští, .ba naopak nepopíratelně, svorně
»mlčení jiných pramenů ji rozhodně vylučuje. i

 . Dva jsou význaěné body textu Tacitova, jež vztahují se k naší otázce
a O jichž správné porozumění povýtce běží, totiž: „abolendo rumori sub-
didit (Sc. Nero) Christianos reos“ a „hand perinde c`ri-mine íincendii quam
odio generis humani oonvicti. sunt“. 4 ~ j

. ' .v

o 1),,Novê této these O Neronově pronásledování hájí Umberto Benignì v díle' svém
(jež vyjde v nejbližší době): »Storia sociale della Cl1iesa<‹ sv. 1., a A. Profumo v díle svém
'O požáru Neronově, rovněž v tisku. -4 Prarnenem k přítomné práci je hlavně lithografie:
Umberto Benigni: »De_ec'c1esiae. Romanae `exordiis‹<. ,-- (Se svolením autorovým,) i

V . 2) Carlo Pas-cal; »L?f'incendio, di Roma, e_ i primi Cl:ıris_tiani‹‹, 2. vyd., Turín 1900.
Dílo mělo účelem zničiti příznivou křesťanům pověst, šířenou proslulým ,románem Sìenkiewi-
czovým: »Quo va,dis'?‹‹ Zajímavo, že na obranu 'křesťanů proti Pasoalovì vedle jiných vystoupil
i žid»Coen.` “ ` A ˇ ' _ 4 = “
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První bod vyložen všeobecně v ten rozum, že výraz: „subdidit“ pojat
ve smyslu „substituit“ t. ,,loco sni Christianos sub illa accusationev posuit“
(,,nastrčil za vinníky“) podle známého obratu v Digestech „subdere filium,
subdere testamentum“ t. „falsum filium nebo testamentnm verosubstituere“.

 Na první pohled nejeví se nic tohoto pojetí vhodnějšího a celkovému
smyslu přiměřenějšího: Když ž. Neronovu úsilí selhaly všecky prostředky,
když -- podle Tacita - ani slavné smírné oběti, ani hojné, velkolepé dary,
ani nové výstavné budovy nebyly s to, aby zaplašily od zlatého paláce
caesarova příšeru potupného podezření, coobraznosti bližšího než představa,
vnutkaná již jaksi zdánlivě souvislostí s obsahem předcházejícím, že totiž
Nero chtěje se ospravedlniti před veřejným míněním, svalil vinu žhářství
na nenáviděné křesťany _- abolendo rumori (loco Sui) substituit Christianos
reos incendii?  

Avšak výklad tento je nesprávný. Vinu ovšem z 'valné části přičísti
dlužno nejasnosti místa samého, jehož porozumění“ značně stížil Tacitus
známou svou stručnosti a zvláštností výrazu. Patrně také předpona „sub“
svedla zde vykladatele. Sloveso „subdere“ nemá u Tacita významu
,,substituere“, jehož nabylo teprvevprávní fraseologii doby
pozdější; Tacitovi znamená prostě ,,proponere,.praesentare
absque mora“, jak svědčí nepopíratelně četná místa (Ann. I. 6., I. 39.,
III. 67. atd). Takjna př. užívá Tacitus výrazu „subdere“ mluvě o četných
přích, jež proti vynikajícím občanům zaváděli 9 přívrženci Tiberiovi, kteří
chtějíce si zajistiti jich odsouzení, přidružovali k žalobě Své obvinění
z urážky Veličenstva-aj, (velezrady == crimen laesae Majestatis), ve kterémž
případě nikdo ani příbuzný obžalovaného“ hájitiž nemohl bez vlastního ne-
bezpečenství. Znějít takto slova Tacitova: „et ne 'quisnecessariorum iuvaret
periclitantem, crimina subdebantur, vinclum et necessitas silendi“( (Ann.
III. 67.). “ 9 I a .

Neznamená tudíž první bod „abolendoi rumori subdiditz (Christianos)
reos“ nic jiného než pouze tolik, že Nero, chtěje obrátiti pozornost
rozjitřeného lidu od požáru k nové vzrušující události a tak
uvésti V zapomenutí pověst sobě nepřátelskou (= abolendo
rumori), zavedl proti křesťanům (sensační) při (= subdidit reos);
vyhlásil totiž Sensační zprávu, že odhalena byla tmářskár jakási Zuřivá sekta,
soptící šílenou nenávisti k celému pokolení lidskému, jež pojídá děti (t.
slaví hody Thyestovy), dopouští se krvesmilství atd., zkrátka přetížená nej-
hnusnějšími zločiny volajícími O pomstu,a křesťany ihned pohnal před soud,
aby pak od svých tuhých přívržencův a neochvějných lichotníků veleben
byl jako spasitel, jenž zbavil Město a celý Okrsek zemský mrzkých sektářův.

Druhý bod ,,haud~ perindecrimine incendii quam odio generis humani
convicti sunt“ pojat ve smyslu: „non tam crimine incendii, quam odio generis
humani t. tedy: non solum crimine incendii, sed etiam et eo magis odio
generis humani convicti sunt, kdežto vskutku (pravý) smysl jest: non crimine
incendii, sed odio generis humani convicti sunt. o -

Věru, jak jest z prvního bodu jasno, nebyli :křesťané ani Neronem
obžalovánii ze založení požáru, tím méně tedy mohli býti ze zločinu žhářství
usvědčeni. Než ani se stanoviska Tacitova nelze dosavadního výkladu
připustiti. Jest přece nade vši pochybnost zřejmo ze slov Tacitových, že
jakkoliv byl zarytým nepřítelem' křesťanů, přece nijak jich nepokládal za
původce požáru, nebotzačínaje vypravovati o požáru, dí: „sequitur clades
forte an. dolo principis incertum nam utrumque auctores prodidere“
(38.`),tedy ani hypotheticky neuvádí viny křesťanů. Kterak by tudíž
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si tak zjevně odporoval Tacitus, P tvrdě najednou, že byli usvědčeni (ne tak
t. j. ale přece z části). ze založení požáru?  P   
ˇ  Celkový smysl tohoto místa Tacitova, v souvislosti poněkud s obsahem

následujícím, je tento: Ačkoli Nero snaže se vyhladiti pověst, označující jej
žhářem, zavedl proti křesťanům při, přece neobvinil jich ze zločinu žhářství,
nýbrž z nenávisti ik pokolení lidskému, a poněvadž toto obvinění z nenávisti
protispolečenské bylo - podle Tacita! -- oprávněno, zasloužené došli křesťané
pokuty, byvše z viny své usvědčeni a odsouzeni. Ježto .však Nero podnikl
skutek ten v zájmu vlastním, ne však aby zadost učinil spravedlnosti a
tresty příliš krutými, přičícími se citu lidskosti, :potrestal křesťany, proto
,,-quamquam adversus sontes (Sc. odii contra genus humanum) et (ideo)
novzissˇimaexempla meritos, miseratio oriebatur, tamquam non utilitate publica,
sed in saevitiam unius absumerenturtfli ' _  

S tímto správným výkladem textu Tacitova plně souhlasit Suetonius
(kolem r. 70 --:160,po Kr.), jenž o Neronově obvinění křesťanů ze založení
požáru ani slovem senezmiňuje, nazývaje křesťany povšechně „zločinnými“
,,malefici“;Srv. „odio generis humani“): „afflicti suppliciis christiani, genus

hominum superstitiçonis novae et maleficae“. (Nero IV.) Sám pak nerozpakuje
se označiti Nerona původcem“ požáru řka: „incendit Urbem tam p alam . . .
ut lbellicis_machiı`iis labefactata atque inflammata sit“ (XXXVIIL). Ostatně
přesvědčení o_Neronovi jako původci požáru bylo tak všeobecné, že sám
Plinius starší, současný spisovatel (24-79 po Kr.) prostě a stručně na
ně se odvolal chronol'ogickým způsobem, mluvě o jakémsi stromu, jenž trval
až „ad Neronis principis incendia, quibus cremavit urbem“. (Natur. Hist.

_ .Totéž říci jest ospisovatelích křesťanských, kteří O Neronově pomluvě
zholať nic, se nezmiňují a že by pohané tvrdili, nikde ani nejmenší
náražkou neprojevují. _ _ _  

` A. vskutku, prohlédneme-li samu povahuçtéto otázky, lze nám uzavírati
pouze o dvojí možnosti, kdyby Neronova pomluva, obviňiující křesťany ze
založení požáru,.byla existovala: buď ji poklád,al_i.ż_zpohané za pravdivou aneb
aspoň za pravděpodobnou, nebojí jako lichý,~.;naprosto bezpodkladný vý-

~ prvémpipřípadě je samozřejmo, že by protikřesťanští polemisté (jako
Celsus) sneopomenuli. útočiti proti křesťanům sa vší mocí a úsilím ji
rozšiřovati. < I S _ _  

_ V druhém případě bylo by zajisté bývalo prvním úkolem apologetů
křesťanských, abyjizvyvrátili a jako vzor stvůrných pomluv pohanských
slavně ve svých Spisech zaznamenali. Obě vyplývá tak přirozeně cz povahy
obžaloby- ia, obrany, že důkazu nepotřebuje". _ - S . _ ˇ j

I  Avšak) nestalo se ani to ani ono, nebot, jak jsme již naznačili, žádný
spisovatel ani 'křesťanský ani pohanský o tom se nezmiňuje. Zjev tím .ne-j
vysvětlitelnější, uvážíme-li prudké polemiky, v nichžj_ ,utkávalo se“ tehda
křesťanství s urputnými svými inepřáteli, zastánci starého náboženství a
filosofických soustav pohanských. Ba za takového stavu věcí___nelZ_e__vyloučiti
ani možnosti, že by pohané, byť by i pomluvězNeron.ově nevěřili,
neváhali k ní sáhnouti, kdyby byla existovala; ta. známá praxe,
čestných protivníků ovšemi nejméně důstojná, ohápati se i věcí úplně vy-
lhaných a stokráte vyvrácených není 'zajisté jen vymoženost doby nové,
nýbrž kvetla v dokonalém. útvaru is ve starověku. '

Neprávem jnamítli“ někteřís, že naše, tvrzenízos všeobecném mlčení je
smělé a že se nedá dokázati, íponěivadž 'tolik pramenů pohanských ii kře-

. _ I I V › I 9 4



sťanských z onoho věku zničila zloba času, takže neznáme jejich obsahu.
Stačíť nám zcela prameny zbylé, abychom dokázali oboustranné mlčení. Dva
Svědkové nad jiné významní, Tertullián-a.Orig.enesjsou námpo ruce.
První, ohnivý. obhájce nauky křesťanské, stokráte opakuje a vyvrací jednotlivé
pomluvy pohanské a obyčejně metá zpět .ve tvář samým pomluvačným ne-
přátelům: kterak bybyl pomlčeti mohl o pomluvě Neronově, jež flpřece  byla
tak významná, neobyčejné. .a sv érázrıá,lskýtajícvapologetovi nejlepší
,,pole“ a podnět k polemice?! Naopak, mluvě o Neronovi, d=í›Tertullián,
že křesťané honosí se tímto svým prvním = pronásledovatelem takëhrozným,
že* Neronem stíhánu býti znamenalo- totéž jako stíhánu býti pro-Svou -šle-
chetnost: ,,(Sed) tali dedicatore damnationis nostrae-gloriamur. Qui enìm scit
illum, intelligiere“-potest non nisi grande faliquod bonum a Nerone da-mnatumfi*
(Apol. V.) Vpřípadě praktickém, zvláště. známe-li vášnivý,-polemický způsob
psaní Tertullianova, :jenž mnohdy uváděje věci zcela malicherné, neštítí se
pro ně uží-ti obratův a výrazů .méně květných a vybraných, _ jest zhola ne-
přípustno souditi, že by -byl :mohl »pomlčetij-oë pomluvě  Neronově, -kdyby
byla existovala. Gslatně neklamný a nevývratný důkaz-pro správnost-_I_1ašeho[
tvrzení skýtá-nám“ význačné. místo ve Apologetiku v hl.“ 37., kde Tertullian
-7- všude přímo oslovuje pohany“--i slavné poukazuje, kterak- křesťanéřídíce
se fnejvyšším přikázáním lásky, nemstí vse ani na svých nejúhlavnějších ne-
-přátelích, ačkoliv by to nyní (t. za doby Tertullianovy) snadno učiniti
mohli, jsouce v tak valné početné převaze. ť'I7ertullian vypočítávaje možné
způsoby 1) jich pomsty, na 7 prvém místě uvádí možnost zapáliti město:
„qiuando vel una nox pauculis faculëis largite-r ulft-ioni-s -posset
operari, si málum malo dispungi penes nos liceret ?ÉŠ bezprostředně
pokračuje: ~,,Sed“ř abs-it, ut aut iignťi hu mano vındıcet-ur -dıvına,
se c-ta . _ . i (aut doleat-pati, in quo probatur).“ Jestnad :slunce jasnější, že
v tomto místě' musil by Tertullıan zmíniti se o pomluvě Neronově, kdyby
byla existovala t. kdyby- :křesťané byli již jednou obviněním ze zapálení
města -nařčení a. to s následky-tak krvavými -- což, tuším, -jest tak zřejmé,
že důkazu rozpřádati. netřeba. -- _ il ř í “ . j ř ~ s I

S A co jsme řekli o 'I`ertul-lianovi, platí stejně o Origeno-vi,“ -Obhájci
křesťanství proti Celsovij a _ O samém Celsovi, jehož obžaloby křesťanů
známy jsou z vyvrácení Origenova, platí stejně io ostatních, jako na př.
O L-alctanti-ovi, jenž vypravuje vznik, příčiny: aokolnosti pronásledování
Neronova, mrzkého jeho obvinění křesťanů jistě nebyl by pominul mlčení-rn.

li Z těchto -uvedených kritických důvodů dospíváme právem k závěru,
jenž kácí s dosavadní ustálenou tradici o Neronově obvinění křesťanů ze
založení požáru, datující se odobjevení annálůiľľacitových (vlb.--f l6. stol.)
a tkvícípouze v mylném jich výkladu. Nutné uzavíráme, že Nero, chtěje
odsebe odvrátiti nevoli a hněv rozjitřeného lidu, vyhlásil rozrušující událost,
že odhalena byla fstvůrná jakásisekta, jež zuříc nenávisti k pokolení lid-
skému, zkázou hrozí městui celému okrsku' zemskému, kterouž sektu proto
Nero ihned potlačil tresty krutými podle zásluhy. . g . S i _ _ S Í

j . “ 1) Tertullìan' vypočítává čtverý možný způsob“ pomsty křesťanů: 1 zapáliti měS„to_._; 2.
roznítitì vzpouru; 3. Opustiti říši; 4. nebránìti dále vlivu zlých. duchů na pohany. i
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  še gcucrogzmitslzé cpìgrêıflc. j
Ť ' ' 1 (Pokračování) .S 1 . j z

. Nápis Ešxnnn'áznxův.1) (Řádek _1.): „V nnèfliøi hnı v xøøø čtvnáøtènz
14 vlády krále Ešmuďazara, krále Sidonských, (ř. 2.) syna krále Tebneta,
krále Sidonských, mluvilkrál Ešmun“azar, král Sidonských, řka: Byl jsem
vyrván, (3) (když ještě) ne(byl) čas můj, maje . . . . dní _ . sirotek, syn
opuštěnosti (?). A ležím v rakví této a V hrobě tomto (4) na místě, jež jsem
vystavěl. Zapřisáhám každou* královskou osobu a každého člověka, by ne-
otvírallůžka tohoto a (5) ııehledal V něm nádob, neboť není tam v něm
nádob, a by .nebral rakve lůžka- mého a neodnášel tmne(6) V lůžku tomto
nailůžko druhé. Také jestliže tě lidé budou přemlouvati, neposlouchej slov
jejich; protože každá královská osoba- a (7) každý člověk, který otevře
příkrov lůžka tohoto, nebo který vezme rakev lůžka mého, nebo který od-
nese mne V lůžkuŤj(8). tomto, ať nemajíodpočinkuu nebožtíkův a ať nejsou
pohřbeni V hrobě a ať nemají syna ani potomstva (9): místo sebe a ať vy-
dají je bohové svatí mocnému vládci, který bude jim panovati, aby (10)
zničili královskou osobu, nebo člověka onoho, který otevře příkrov lůžka
tohoto, nebo který vezme (11) rakev tuto, a potomstvo královské oné osoby
nebo lidí oněch; ať nemají kořene dolů a (12): plodu nahoře apostavy (2)
V žiVotěŤpod sluncem; neboť já -polítováníhodný byl -jsem vyrván, když
(ještě) ne(byl) čas můj, maje . . . . (13) dní. . . . sirotek, syn opuštěnosti(?).
Neboť já, Ešmuıfazar, král Sìdonských, syn (14) krále Tebneta, krále Si-
donských, Vnuk krále Ešmuıfazara, krále Siidonských, ja matka má, Am°aštart,
(lĎ)”kněžka Astarty, panílnaše, královna, dcera krále Ešmunfiązara, krále
Sidonských, (my jsme to,) kteří jsme vystavěli chrámy (16) bohů,[c-hrám
Astartjini V Sidonu, území přímořském, a bydliště poskytli Astartě ._ . ›. . a
my- (jsme to.) (17) kteříjsme vystavěli chrám Ešmunovi, . . . . posvátnému
pramene IDLL V pohoří a poskytli bydliště jemu . . . . atmy (jsme to,)
kteří jsme vystavěli chrámy (18) bohům sidonským V Sidonu, území pří-
mořskérn;-~-: chrám Baial-Sidonovì a chrám Astartě jména(?) Bafal.  Aa ještě:
dal námjpán králů (19) Doru a Joppe, území obilná výborná, která jsou
na poli Saronském,- podle hrdinských skutků, jež jsem vykonal; a připojili
jsme je (20) k území země, by patřily Sidonským na věky. „Zapřisáhám
každou královskou 'osobu a každého ~ člověka, ať neotvírá příkrovu mého (21)
a nestrhuje příkrovu mého a neodnese mne V- lůžku tomto annevezmefrakve
lůžka mého, by jich nevydali (22) bohové svatí, a zničeny budou královská
osoba ona i lidé oni i potomstvo jejich na věky.“ -_-si Z   _

ˇV nápise obrací se .Ĺkrálsidonský Ešmun°azark;u potomstvu a naříká,
žepředčasně zemřel. Zapřisáhá pak každého, by neotvíral hrobu jeho, aby
vf něm"sna"d“ hledal , vzácných nádob. -Kdo by tak učinil,toho proklíná a
hrozí mu tresty nejkrutějšími. ř 7 * i  - j a -  
- Jako první trest udává Ešmuniazar vinníkovi (ř. 8.) „ať nemá odpo-
čii-nku›.u DN!-37“. Slovo to čteme téžčastěji v Písmě sv. Starého Zákona.

V łVýznačné jest mısto u proroka Jesaiaše 14°, kde sv. spisovatel dramaticky
líčí pád krále babylonského. Tak hrozný-.jest jeho pád, že i sám Še°ôl nad
ním se ustrne; když totiž přinese _-se tam -zpráva 'O příchodu tak mocného

_ _ - › ˇ, _ , _

I) Dle textu Lidzbarskêho V _HandbuchŤ-Í_d.i,.n,., E., str. 417. Viz též GIS I. . n. 3.'

Š l
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krále, probouzí Še°ôl stíny (pflgtąêj) knížat akrálům .si jich trůnů Ívstáti

káže. Ti však, místo aby krále druhdy mocného oslavovali, posmívají se
mu, řkouce: I ty raněnjsi jako my, i tys nám podobným se stal. -- Sv.
Jeronym překládá slovo refafìm gigantesy bylit Refa°Ím silný národ pale-
stinský, jak se dovídáme z Dent. 211 a 311. Odtud snadno si vysvětlíme,
že překládá Vulgata častěji slovo to gigantes 4- obři.1)„Na uvedeném místě
u proroka Jesaiáše a na několika jiných znamená však refa°Ím_ stíny ne-
božtíků; téhož významu jest slovo to v nápise Ešmuďazarově, jak již patrno
ze souvislosti. T r  [ T  A í

H Druhý trest, jímž _Ešmun'azar hrozí, je, že vinník nebudepohřben.
.lakchrozný to byl trest, vysvítá z Písma sv. Dent. 2826, kde hrozí týmž
trestem Mojžíš všem, kdož by nezachovávali zákonaBožího. --. Podobně
prorok Jeremiáš 164,marně napomínav lidk pokání, předpovídá, jak krutý
trest je zasáhne; po smrtitotiž „nebudou pohřbeni, hnojem budouˇna " po-
vrchu zemském a mrtvoly jejich pokrmem ptákům nebeským a zvířatům
zemským.“ Trest ten jistě stihne nevěrný lid, proto zakazuje sám Jahve
prorokui vstoupiti v manželství, by manželky jeho a dětí nezasáhl tento
hrozný osud. l i í _ i  v   ii l

 Pohroziv těžkými tresty poslmrtnýmí, přechází král sidonský trestům
pro vinníka zde nasvětěý Proklíná ho, by neměl potomstva, by vydán byl
v ruce krutého panovníka ta by neměl kořene dolů, nijplodů nahoře. (Jo
slova poslední znamenají, vysvítá z proroctví Jesaiášova, jenž 3731 těší
stísněného krále judského Ezechiáše. že Jahvevloží Sennacheribovi kroužek
v chřípě a ,úzdu v ústaiaodvede ho s hanbou do, vlasti; dodáváľpak, že
zbytek domu Judova vypustí potom kořen dolů avydá ovoce nahoře. Před-
povídá tedy prorok, že vysvobozené obce judské opět budou pštastny, co
zbořeno,`opět vystavějí, co pokaženo, zase napraví a říši judskou k býva-
lému přivedou rozkvětu. 2) --j Dle toho hrozí tedy Ešmun°azar ve svém ná-
pise, že rujšitel jeho klidu nedojde štěstí, nebude míti blahobytu.

. ,Abyještě větší úctu k svému hrobu potomstvu vštípil, vypočítává
Ešmun°azar --- poukázav na vznešený původ svůj _ slavné činy své,
kterak totiž vystavěl s matkou svou (snad spoluvládkyní) několik chrámův
a rozšířil své území. Mezi chrámy jmenuje se zvláště chrám' bohyně Astarty
v Sidonu. Taková svatyně Astartina -+ UWQ“ - připomíná se

v Písmě sv. u Filištinských, kteří dle 1. Sam. 311° zavěsili vzní zbroj
Saulovu po pádu jeho na pohoří Gelboe. Ešmun°azar rozšířil též říši svou
O Doru va Joppe, jež obdržel od velekrále (perského ?) za prokázané služby.
Naposled klade ještě jednou důrazně na Srdce každému,~bíy neotvíral hrobu
jeho, aby nepropadl trestům božstva. -- c í z v .

Nápis .Ešmun°azarův napsán jest na kamenné rakví písmem fenickým
řečí, jež téměř jests hebrejskou totožná. 1, j l o

Z které doby nápis pochází, nesnadno určiti. Rakev sama jest tvaru
egyptského; byla tedy v Egyptě nepochybně zhotovena a do Sidonu -při-
nesena. Dle zevnějšku, dle písma i řeči kladou uěenci nápis do 4. stol. př,
Kr. P., krátce před Alexandra Velikého, takže by onen „pán králů“ (ř.1,8.)
byl král perský nebo snad i ,Alexander sám. 3) ' Í i z j

 Zda napsán byl nápis ještě za živobytí*Ešmun°azarova, nelze říci.
Z nápisu patrno, že Ešmun°azar zemřel v měsíci bul »- v měsíci to osmém

1) Viz Knabenbauer S. I., Comment." in Isaìam prophetam. Parisiis 1887, str. 321. Ĺ T
2) Srv. Knabenbauer, str. 617. - ` e ` “ c “ “
3) Viz CIS I, str. 20. .Í . zz “ i.„ .; . ._ z; z.
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dle 1. (3.). Král..6=”›3 -- vroce 14. svého panování. Ale zda nápispřed jeho
smrtí byl zhotoven, neznámo. Možná, že příbuzní. královi dali po jeho smrti
nápis poříditi a vložili. slova jeho v ústa Ešmun°azar.ovi, by větší budily úctu..

V Objeven bvl 19. ledna r. 1855. Toho dne totiž kopali pokladů chtiví
Sedláci poblíže Saidy (Sidonu) a narazili tu na rakev. Byli by ji as opět
zasypali, kdyby zpráva o tom nebyla se donesla do Bajrútu. S mnohých
stran .učiněny pokusy, rakev od Sedláků získati, až konečně došlo k vy-
jednávání s pašou, jenž rakev odstoupil francouzskému konsulárnímu úřed-
níkn Peretiéovi. Ten ji prodal opět vévodoviz Luynes, který .ji-daroval
francouzské vládě. Rakev. uloženatedy nyní v Louvru. i .

Nápis . jest .úplný až na neveliké poškození způsobené lopatou sedláků.
Jest prvým-nápisem íenickým, jenž nalezen byl na půdě domácí; dřívější
všechny objeveny ve fenických osadách. Dovídáme se z něho po stránce
náboženské některé názory starých Feničanů. .Tak ›na příklad ze zmínky
o stínech zemřelých v ř. 8. jasně vysvítá, že Feničané pevně byli přesvěd-
čenifio životě posmrtném, o nesmrtelnosti duše. V celém pak nápise jeví se
úzkostlivá snaha, pohnouti potomstvoktomu, by chovali tělo Ešmun°azarovo
po smrti ve povinné úctě a dopřáli mu v hrobě nerušeného klidu. Snaha ta
zajisté souvisí též s věrou v nesmrtelnost duše. t  i

Na důležitost nápisu zEšmun°azarova ve příčině víry Feničanů v život
posmrtný poukázal již Jos. Halévy ir. 1873 v. pojednání, jež předčítal
v Académie des inscriptions et belles lettreS.1) Odtud potvrzoval své mínění,
že i Semité palestinští, sousedé poddaných Ešmuďazarových, též měli .víru
v život posmrtný. Opáčné stanovisko zaujal J. Derenbourg, podporován jsa
Renanem, a otázka přenesena pak na pole svatých kni starozákonních.
Diskusse na to utichla, ažpo 9 letech dokázal Halévy správnost svého
tvrzení doklady z víry v .nesmrtelnost duše u všech starých: národů se-
mitských.  s  s (P, đ,)

Ahıronín KORDÍK (Č. B.)z t p  c
~ l)5r)iklo,ı')álooŠzr)5tı)ı' způsobem přirozeným?  

j i , j (Pokračování), 7 z

Anìmismem rozumí se původní víra v duchy auctívání jejich.  
Animismus jest hlavně víra v odloučení duše po smrti a v další její

existenci, zároveň jeto víra v duchovní. moci duším podobné, aby mohl
člověk vysvětliti si přírodní život ajjiné nápadné děje, aby tak nabyl ukončení
obrazu světového. (Fustel de Coulanges, Tylor: Primitive Kultur 1872.)

7 Péče o duše má jednak za účel, aby byla zachována v přirozeném
smyslu další jejich existence obětmi a obětními dary, formami arzvyky jejich
potřeb, jednak aby nestaly se tyto duše zlovolnými strašidly, jež mohou a
Snaží se živoucímu uškoditi. Víra ta vznikla prý pozorováním rozdílu mezi
tělem živým a mrtvýın: to něco, čím tělo bylo opuštěno, byl duch duše.
Tyto duše a duchové žijí prý' tím, co jest duchového na oběti a .modlitbě;

' Z 1) Viz Vigouroux, Bible a nejnovější objevy 'v Palestìně, Egyptě a Assyriì. Přeložil Dr.
A. Podlaha. Praha 1901. Dí~1_3., str. 466. “ ' '
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prostředky potravní, jež jim byly věnovány, krev za snápoje, jež byly jim-
vylity, jsou jim životní potřebou, právě tak jako náčiní, otroci a ženy "a-
bojovníci,kteří dobrovolně nebo přinuceně ve smrti  byli poslání. c  

v touto službou duším spojen .jest kult předků, který jest povinna
rodina, nebokult heroů, který jest povinen národ“. Avšak těm hrzubým
chybám, kterých dopouštěl se fetišismus,neunikáz ani animismus. Předpoklá-
dáno itu, "že stála duši lidské nejblíže duše lidská,.lidském“u vědomí opět
život vnitřní. Očistíme-li animismus od různých nepřirozených pojetí, představí
se z nám theoriei ta takto: Pračlověk f-myslil všechno přírodní dění právě tak,
jako znal své vlastní jednání; tím myslil si je jako úmyslně blahosklonné
nebo nepřátelské, myslil si je vedené žádostivostí, rozkoší, nenávisti nebo
láskou.  z ~  i  r .  . Í  - c f í

t ` Z kultu předků a duší zemřelých vyvinulo prý, se náboženství; vpříčině
té pomáhaly prý myslící činnosti člověka sny, ve kterých zjevovalyse “mufl
duše zemřelých,s nimiž on rozmlouval, k tomu .přistupovaly ir- úvahy, že on
ve spánku jinde, na jiném. místě se nalezal, avšak probudiv Se,«na témže  
místě .dlel. Která tedy jeho část dlelapryč na jiném místě? Kterédruhé.
,,Já?“ Stín, obraz vlesklé thmotě nebo ve vodě, dech, teplota tělesná spolu-
působily při tomto uvažování. Spencer (Zákl. ˇSoc. 405-407): ,,Spící člověk
po jednom~ zoněch velice“ živých snů, vyvolaných .předchozím hladem nebo
přeplněním žaludku myslí, -že -í byl někde jinde; Svědkové 'to popírají a jejich
tvrzení je také utvrzováno tím, že .on sám nalezal se tam, . kde byl, než
usnul; . je zcela přirozeno, že bude věřiti, iz že zůstal na místě, is že byl
pryč --- i že má dvě individuality, z nichž .jednaopouštívá druhou as opět-
se vrací.“ Ssvírou touto přirozeně prý jde ruku v ruce víra, že s lidmi, of
kterých kdo snil, také skutečně se setkal. Na str. 403 píše: „Prvotní člověk
jsa -ponechání sám sobě nutně soudí, že stín je skutečná bytost, jež přináleží i
k .osobě stín vrhající.“ t , í ů Í s

. Avšaki když Spojíme všechny tyto zjevy, nejsme S to vyvoditi duši.
Duše nepotřebovala žádné takové ,okliky. Bez všech těchto zjevů zná každý
člověk v sobě ono vnitřní a živé, nepochopitelné, trvající a nepotlačitelné,
jež v něm varuje, pátrá, soudí a pochybuje, cítí a se snaží, miluje a nenávidí,
bojí sea doufá . . . ve němž vše se spojuje, žije, Z něhož vše vychází, co
chce a koná. Poznati a pojmouti duši, k tomu nebylo.-'potřebí všech těchto“
zjevů, nýbrž stanoviti rozdíl mezi vnitřní a vnější zkušeností a nalézti v tomto
směru až na důvod této analogické podobnosti podporu pro představu a slovní
označení. . . s V

Vnitřní a vnější činnosti jsou spojeny v činnosti duševní: .Cinnosti
duševní aj jejich vlastnosti jsou povahy vnitřní; jejich obsah i pojmový “a
představový jsou materiál pro činnosti vnější as smyslné. Obraz snu a vzpo-
mínky stojí uprostřed; jednak náleží vnitřnímu životu duše vlastního ,,Já“,“

-~ jednak zdá se jako zpřítomnění osoby druhé; byla to pro pračlověka těžká
úloha, aby -vysvobodil se od poutající moci snu a přemohl illuse sna života,"
aby cenil sen jako sen. Kdyby již před tím nebyl člověk věřil v samostat-
nost své; d.fluš`e,"'nikdy nebyl by. mohl dospěti k idei zjevu zemřelého. Právě
tak.“»nebyl~by člověkmohl pojímati sen jako svobodné potulování duše, kdyby.
toto každému zcela známé „já“ nebylo již přijato jako něco od těla roz-.
dílnéhio, jež .samotně může bytovati. c i j už . c j

Přihlédnemie-li kl víře ve stěhování duší,má víra tato jistě samostatný
a vnitřnívpojemi duše za předpoklad. Jestliže duše ne z přírodní nutnosti,
nýbrž z“-.dobrovolné choutky v tom nebo onom předmětu svůj  pobyt volí,
v tom právě jeví se samostatná a podstatná síla. .K tomu přistupuje, že duše

-21;'ij
:_4-.Lfzi*

„nn,.„_v,..vø‹ż‹.‹.,.,
Ě2.

nv.

nn-‹„›~n

š
Š

Šš
É

1:=š
Jê
.až:lì,

Ě2
ai.
lă'

zg; v

l .
'ší

Šfølť 7

ì;,Ĺ,
Š"›Č
ŠJ;2 .S5- .,
Š“
E7

ř

i

xIf;

Ťłìíìřľ,.

víz
.zz

Z
.

-17

zı.

L



n

smrti nepozbývá své  bytnosti a síly, nýbrž získává ještě, a duchem se
stává.. Když ženy, otrocif atd. obětování jsou zemřelým náčelníkům, duše jejich
zjevně smyšleny jsou jako vsa-mostatné., .duchové t bytosti, protože. zemřelým
duším na onom světě mají sloužiti. Stávalo-li çse, že později lidé byli zabíjení,
aby zemřelým náčelníkům .doneslizprávy naonen svět, není-li to nejjasněji
vyslovenáí víra “vr další .život duší r po smrti? l Víra ta stávala, proto oběti
spěchají s radostí k smrti jim určené, ženy prou se o čestné šmísto vedle
mrtvoly. . , j  J t w . s p p i

Jakjiž řečeno bylo: dle theorie animismu stálo nejblíže' lidskému
vědomí opět lidské vědomí,lidské duši opět dušelidská. Proto'-staké působnost
duchů, již jsou spíše duchy zemřelých předků, myšlena jest jako vědomá,
úmyslná a vášnivá, avšak dary, obětmi ia modlitbami možno na ně působiti.
Vztah odešlýchf duší k rodině je tak úzký a tak silný, že členové rodiny
snažíjse ochromiti svobodu jejich pohybu. V doběpohřbu přeřezávali, šlachy
jejich, pochovávali je iv hluboké jámy, obtěžkávali, těžkými kameny, obávali
se jmen jejich vysloviti, aby 'snad jich nepřivolali. Pouze duše knížat, kněží
a' íhrdinných vůdců, v životě byli. štěstím národa, jsou nepochybnými
duchy ochrannými, duše ostatní nejsou ničím, čeho by si bylo přáti. Qpravdová
vážnost a bázeň, jež přírodního člověka před duchy fetišskými as duchy
předků v poutech drží, čilost, jež charakterisuje se v obcování mezi tímto
a oním světem, vše to jeví, že přírodní národové- nesložili pojem. duše
za náhodnýcha bezpodstatných průvodních zjevů, j.^stínu, -snu, duchu atd.,
nýbrž že av pojmu duše .pojímali každému vnitřně známý onen pramen
síly, onen jednotný důvod a. onoho ,nositelecelé -lidské. povahy a životní
zkušenosti. . t  í ~ s  f , ˇ “

Náboženství není však pouze víra v duchy, nýbrž víra v Boha, ježto
chce býti výkladem osvěta. Není pouhou- vírou v duše, nýbrž spíše péčí „o
duše, ježto vyplniti chce žádost duše po pravém a nasyceném životě, po
společnosti s Bohem. Nikde nenalezá se čistá víra vduchy, 'nýbrž vždy jest
vnějakém“ spojení çs vírouv boha.z Dle síly a směru myšlení vystupuje brzy
více vírav duchy, brzy víra zv boha. Podivuhodno jest, že ,stárnoucí nábo-
ženstvípřikládají opět větší význam kultu duchů ve íorměapotheosy, v uctění
císařův a heroů. Vıe vnitřní zkušenosti máme bezprostřední a tím neklamné
poznání pravdy, ve vnitřním světě zkušeností nalezáme ideu dostatečné příčiny;
myslilo-li tedy lidstvo - pravěku t myslícího a dokonalého ducha- dle analogie
duše, mělo vezkrz pravdu. sNepľ.avdu.měli staří pouze tehdy, jestližezukvapeně
kladli duchové příčiny bezprostředně ve věci přírody nebo za ně: skutečnost
sama toho nedovoluje. V té příčině jistě správna“ jest idea pravěkého ani-
mismu, že jest duše, a že pravá a dokonalá příčinnost pouze má se hledati
v myslícím a dokonalém duchu. Avšak av tom vlastní animismus nezáleží.
Złtohoto kultu předků nikde nábožensítví nepovstalo, jak dějepisná skutečnost
ukazuje; kult předků úzce byl spojen s úctou božství. Dále jeví se z dějin,
že nestal se nikde a nikdy kult předků, úcta heroů a geniů kultem bohů.
Nebeský svět předků nebotců, geniův a heroů byl vždy rozlišován od vyššího
světa ,nebe bohů. Svět duchů zůstává vždyříší duchových skutečností, svět
bohů .jestíypříší všeobecně. platných příčin. Nikde a nikdy nebylo náboženské
periody, jež byla by vyplněna výlučně vírou v duchy a službou mrtvým,
nebo uctíváním jednotlivých přirozených věcí a užíváním jich, když považoval
je za obydlené duchy. Animismus a fetišismus, jak jest v theorii, není-týž,
jako byl v minulosti a jest v~ přítomnosti: je sice pověrou, avšak nikdy
holou pověrou, ježto nikdy nejsou zcela odloučeny od .víry »v jedinou pří-
činnou.moc. -- -- ř ~ t ~ í a ~ . s ~
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~^ “ K“důkazu,ľ že ani daemonismus ani polytheismus není původní forma
náboženství, všimněme si náboženství Z. jeho vnější a v_nitřní stránky. po-
jednání toto zahrneme i ostatní příčiny, jež. prý daly -vznik náboženství.
Ježto jest v podstatě přirozenosti lidské, že moment vnější, na smysly působící
má velký vliv, že vnější motivy a formy poznání vnitřní podstaty znesnadňují,
vysvětlíme si- Z této okolnosti, proč původ náboženství tak často hledán jest
ve vnějších příčinách. s . J ř  « s

A. Příčiny vnější o vzniku náboženství. y ” s a
_ Příčiny vnější, jež prý daly vznik náboženství, jsou dvojího druhu:

1. pokud prýští se z-egoismu člověka, 2.pokud prýští ze vztahu člověka
k~ přírodě. Egoismus, panovačnost a ctižádostivost daly prý náboženství jeho
vznik a jeho formy, jinde- pozorování přírody"-vedlo k představě náboženství
v II1YSli -člověka. “ ř z i l   ~

i I. V prvépříčině staří sofisté (Kritias) mínili, že zákonychytré
hlavy vymyslily, a chytřejší suk doplnění zákonů víru v bohy stanovily.
(Plato, Cicero,De'nat.d.“ 1, 42; Sv. :Augustin proti Varrovi' De ci-vitate Dei.)
Uzké spojení, mezi státem a náboženstvím, časté zneužití náboženství od
vůdčích hlav ve státě, ukazovaly myslitelům cestu ck tomuto názoru. Mojžíš,
Zoroaster, Numafldali zákony ve jìnénu božím,“ Solon, Lykurg dali státnímu
řádu za základ náboženství. Popírání státně uznanýchi bohů byl -zločin. proti
zákonům státním, nad státním zákonem stál zákon božský. (Antigona.) Avšak
jak přišli zákonodárci k náboženství, jak bylo možno, j aby užili náboženství
za motiv k doplnění zákonů? Jak můžepanovník posuzován býti jako zá-
stupce boží, jako kníže Z milosti boží, není-li. již Bůh ctěn jako Nejvyšší
Pán? Klassické slovo, že spíše 'může vystaven býti dům na písku, nežli aby
stát bylbez náboženství, platí ještě dnes, mávšak pouze smysl, když ná-
boženství jest před státem aˇnad ním.  = - 1 P

z ~A ještě více, uvážíme-li všeobecné rozšíření náboženství! Přišli snad
všichni státníci na tuto chytrou ideu? Měl týž :podvod asˇjeho následky i
u jiných národůse opakovati? (Schelling). Není-li mnohem přirozenější, že
mocnýfaktor náboženství, jenž přirozenost lidskou poutal, teprve státní
společnost umožnil? Jest dále všeobecně uznanápravda, že příčiny nahodilé
nepodmiňují všeobecné zjevy, ˇa že duchovní ideje bez- vnitřní receptivy
všeobecně rozšířeny býti nemohou! Nežli byli králové, věřilo lidstvo v Boha.
Náboženství vírou v Boha spojilo národy, i vzdělalo a podepřelo právo.
V národ ve starověku mohli spojiti se jen lidé společné víry, rozluka .víry
rozlučovala fi národy. V -kultu může jednotlivý stát mnoho učiniti. Může
zaváděti nové bohy, avšak náboženství nemůže ani flzavésti ani odstraniti.
Francie učinila tento pokus ku své veliké škodě. `  .

› Náboženství. není vytvořeno také kněžími, nýbrž kněží náboženstvím
a jsou zde k vůli náboženství. Jsou jako zvláštní stav zjevem dějin, ale
náboženství jest starší nežli dějiny. i Nejmocnější kasty kněžské, brahmani,
kteří nutili Hindus v bezpříkladnou náboženskou zotročilost, odvolávaly se
na Vedu,  knihy kanonické, na náboženství. Uvažujeme-li o náčelnících
starého věku, kdy kněží nebylo, 'abeřeme-li tyto jako kněze (Gen. 25, 34.),
dá setu ještě méně vysvětliti, jak tito vnějšími příčinamik náboženství
přišli. -Mohou snad kněží často zneužití náboženství k egoistickým účelům,
avšak klam nemůže býti po věky základem náboženství, i kdyby klam
tento zbožný byl! 1 v - ~ ř  í ů -

~ “ Byl-li život rodinný: základem náboženství, musil býti před nábo-
ženstvím -va bez něho. Avšak dosud nezdařilo se dokázati beznáboženský
život rodinný .ani při nejstarších národech. 1  »Každým způsobem s zůstává tu
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nerozluštěna otázka, kterou sv. Chrysostom postavil, proč beznáboženská
zvířata nepřivedla to také k rodinnému životu. Rodiny neutvářely si nábo-
ženství kultem předků, jak Spencer tomu chce, víme jen, že rodiny zděděné
náboženství zachovávaly,“ obvyklý .kult konaly.  

. . Hobbes,“ Rousseau střední cestou se ubírajíce vidí vznik náboženství
yj dohodnutí mocných pánův a kněží s jejich národy, nebo národů mezi
sebou (Contract social.-). Tímto způsobem šlo prý se vstříc též panovačnosti
a potřebě poddaných. Avšak smlouva podobnábyla by udržitelna sotva na čas a
pokud nouze k tomu nutí. Sobectví jest špatnou sponou pro rozdílné interessy.
Náboženství zakořeněno jest příliš hluboko v srdci,- než aby dalo se vysvětliti
touto cestou. Ani jednotlivec, ani národ nemohl přijíti k nadsmyslným ideám
náboženským, kdyby mu nebyly bývaly již -dány; jak možno bylo by si
vysvětlıtı, že touto cestou staly se vnitřním, nezcizitelným majetkem celého
národa, celého lidstva! Nikdy takto . nebylo by náboženství ideální mocí,
která celými dějinami lidstva vládne, kdyby podstata jeho byl čistě -lidský
vynález nebo sobectví. ,Jistě bylo by odstraněno, když blud se byl objevil.

j Spojení Jahve s Israelem mohlo by sloužiti za obraz (Spinoza), bylo
by však “ bez předcházející víry v Boha nevysvětlitelno, nepůsobné a bez-
podstatné.fOvšem :Bůh pevně postavil náboženství jako poměr mezi Sebou
a člověkem. (Tolstoj), avšak to stalo se ve stvoření a má -kořeny v při-
rozenosti lidské.  s z   *

ˇ , .Mezi linguisty, kulturními Ů historiky- a naturalisty mnoho stoupenců
má názor vysvětlovati vznik náboženství ze vztahu člověka ks přírodě.
Clověk jest závislý zcela od přírody. Produkty jeho otčiny poskytují mu
stravu, šat; klima určuje jeho charakter. Slunce, hvězdné nebe, bouře,
duha as jiné vznešené zjevyvpřírodě mají mocný vliv na jeho mysl a
působí esthetický cit, mocná zasáhnutí přírody v jeho život a v jeho životní
potřeby čeří hlubily jeho srdce. Jistě klima na povaha krajiny působily na
náboženské Smýšlení. Hvězdné nebe východní jistě jest způsobilé, aby obrátilo
mysl k nebi, nedozírné roviny Gangu přispělyftichému pozorování a odušev-
nění, arabské pusty zvaly .ku kontemplaci. Severní náboženství ukazují jiné
stopy nežli náboženství jižní. .Sama řecká mythologie ukazuje na klima řecké.

j 'Zivot a zvyk :mohou mnohé změny náboženskétzpůsobiti; ale je zcela
nesprávné, že způsob života národa diktuje způsob jeho náboženství až jeho
kultu. Cítil-li se člověk závislým od přírody, obával-li se přírodních katastrof,
které by odňaly mu jeho životní potřeby a ohrozily jeho život, vznikalo
v něm přání se strachem spojené, aby zbaven byl těchto katastrof pro
přítomnost i budoucnost. Neznaje příčiny těchto škodlivých sobězjevů, vy-
mýšlí si přírodní divoch nějakého ducha jako příčinu jich (Roskoíff).

Avšak zcela neudržitelný je tento názor, ježto odporuje všemu, co
dosud pevně srovnávací věda náboženská postavila o vývoji náboženství a
náboženského vědomí. Srovnávací věda vidí všudy víru v duchy jako zrůdu,
jako úpadek lepšího náboženství.  Neměl-li člověk., již dříve ideu vyšší
duchové bytosti, jak jí nabyl? Hartmann (Das relig. Bewustsein S. 97.) zdá:
se, že ne špatně vysvětluje tuto myšlénku. Přijetí podobné Í dle něho jest
možné teprve na vyšším stupni vzdělání, teprve jest-li již základ nějakých
náboženských náhledů dán; naproti tomu nemožné jest v nejprimitivnějším
stavużpřírody. Názor .tento nikdy vyvinouti se nemůže ze stavu beznábožen-
ského, nýbrž vždy ukazuje naúpadek nějakého polytheismu. Dle Th. Buckle
příroda tam, kde děsí“ člověka. velikými za-strašujícími zjevy, tpůsobífìže
obrazotvornost člověka vyvíjí se na škodu rozumu. Na př. hrozná příroda
v Indii nejvíce pověry .prý zplodila. Proti. Buckleovi možno uvésti tvrzení,
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které 'uvádí~Pesch.el (Völkerkunde-S. 326-:=.).. Dle Peschla, přísluší-li nějakému
místu jméno ráje, je to jistě Mexiko se svými jezery, ozdobou-. květeny, 's kra-
jinným: pozadím, -které i sněžné vulkány zdobí, N se.-_ vždy „veselým počasím
af občerstvujícím horským vzduchem. .Al přece. ipod-Ĺtísmto slastnýmř nebem
těžkomyslný duch domorodců semknut byl strachem a vytvořil krvavé a
děsné bohoslužby. . . A . . .„ ^ ..  .
Ý i  Sledujeme-li: náboženské názory .národův až do dob nejstarších, měli
Zidé, Indové, Egypťané od počátku ne zlá, nýbrž dobrá božstva.) Avšak
zkažené srdce mělo velký vliv a pro tu :příčinu možno si snadno vysvětliti,
jak nalezly čisté představy v poskvrněném srdci s jen znetvořený odlesk,
jak z, Bohaüstal. se démon.   - .  . 1 I

c 1 Myšlenka“. Roskoffova, s že nouze. učí. modlitbě, není nová. Od časů
Demokrita, Lucretia, Epikura až ck. Straussovi 'často strachu užito bylo, aby-
vysvětlen byl původnáboženství Primos in orbe deos fecitn`timor, àardu-as
coelo Fulmina cum caderent. (Statius, Thebais;~Seneca, Quzaest.-nat. [2,. 42.
59.) Avšakšbázeňv boha, . úcta astrach před bohem, jak Oicero . praví, jest.
počátek, moudrosti a ne strach před nebezpečenstvím. Vidí-li vÍtom,..co :mu
prospívá nebo škodí, čl.ově“k.-působení -vyšší moci, musí mu před tím býti
známgpojemfnadsmyslného., Musí již předtím tušitizvyšší nedozírnou moc,
od níž jesztzávislý: ve zjevech přírodních nachází pouze drastioký příklad,
ne důvod této závislosti, netvoří nyní bohy, nýbrž démony. Dále bázeň
před zjevy přírodními není ~tak4všeobecna. Cestovatelé za svého desetiletého
pobytu. flv-Africe ku velikému svému podivu nepřistihli divocha, který byl
by N zachvácen strachem před zjevy přírodními. Hukotu hromu -naslouchá
domorodec beze všech známek strachu, jasublesku ničeho' si nedělá;
jestliže vfl noci nevychází, není příčina toho strach [před bohy a strašidly,
nýbrž bázeň před dravýzmi zvířaty. Ovšem želcit, který jest vyvolánvědomím,
odvislosti »hlavně od škodlivých elementů: má různé stupně Síly. Ale jeto
vždy jen pouhé „conseq-uensíí, představ v mysli priınitivního člověka už
existujících o,mocnostech`vyšších jako příčinách velkolepých zjevů. z 'K tomu
závěru vede. zdravá . psychologická analyse  poznání .a citu. Oit béře materiál
z. rozumového poznání, ale nikdy naopak, že by ftotiž rozum. z citových
hnutí mohl abstrahovati nové poznatky, tím méně pojem božství.

 v   . se k  e  í j  v (P. ‹1.).
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` II; K ,transcendenitálnímu pojmu pravdy' družíí se pojem dobra.Jako
rozum přes všechny překážky 'hledí se dostati k světlu pravdy a veškeré
předmětenstvo všehomíra svou bytností J zaujmouti 3; sobě'uvě`domiti,' tak
vůlejsvým chtěnínı směřuje zase' k dobru až nemůže íichtíti něco, vfčeın
naprosto”ž`”ádného dobra skutečného nebo aspoň: ízdánlivélio 1) ìnenalézá. Proto

_ 1) Zlaıfl se lidé* ehápoufjen potud,. pokud -vněňı vidídobro. á Í _ .
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dobrým › rozumí se Eto, š co může v nás t vzbuditi po 5 sobě -touhu. íVše›liké uměfní
abádání, .jednáníi volba,“ nese-ˇse.za nějakýmdobrem, pročež jest i dobrým,
za čímjvšecko spěje.Í,; “Podobně Aristoteles ~a po I něm scholastikovéı-c mají za
dobro- to, „čeho si všichni ve žádají“čili co jest všem .žád-oucno“.z1`) Jakoˇpravda
dk rozumu, tak má se ii .dobro vůli.Lze. .uvažovatiirtotobudf se stanoviska
bytostí samých nebo s hlediska vůle lidské. Vše, co je tak, jak to Bůh
míti chce, fčili co s' vůlí božskou se srovnává, jest (dobrem ontologickým.
V druhém pak případě spo_čívá_7dobrove shodě; vůle' lidské s věcmi, jež jsou
jí žádoucný, a má“ název 1 dobra ~ psychologického., Žádoucnost, která jest
podmínkou dobra, nemusí 4se.ìvšaki vztahovati pouze“ k bytostem rozumným,
nýbrž lze ji připisovati itvorstvvu poznání pohřešujícímu, které dle ustanovení
rozumu ,božského přirozeným (pudem kr dobru jest vedeno; ,,k pojmu dobra“
totiž „ení potřebí, aby?-co dobrem jest, všem bytostem . bylo žˇádoucno, nýbrž
jen, aby to,Qčeho si zbytost nějaká. žádá, proznidobrembylo“.2) ` N “
. -Dle trojí--.říše tvorstva :můžebýxti 'trojí shodafibytostí s vůlí božskou.

Metafysicky srovnává se tvors vůlí boží, r je-li bytnost jeho taková, .jakou
:Bůh míti chce; fysicky, fshodují-li = se jeho hmotné (vlastnostis fysickým
řádem světovým; , mravně pak, jsou-li jeho mravní vlastnosti“ˇ~podle vůle
božské, zdroje. -a :normy všeho zákona mravního.3) Protože však“ nemusí
každá-bytost* hmotná nebo“ mravní odpovídati pořádku, dojněhož Bůh
uvésti chtěl, není ,nutnou vlastností bytosti dobro fysické ani mravní. Avšak
jinak jest s dobrem metaíysickým; nebot co dovniterných bytností pocháze-
jících od Boha, jsou všecky věci takovými, i jaké jeBůh chtěl żmíti, takže
všecko, co jest, dobro jest,  a pokudjest, potud také dobro jest. - V tomto
smyslu pojem bytí s pojmem dobra se dá úplně zaměniti. Z této totožnosti,
podobně jako u pravdy, plyne: čím více něco“bytuje,tím je to lepší. Lepší
jentedy rostlina než nerost, živočich zase lepší-s než rostlina, člověk lepší, než
všechny Ostatní bytosti, ia Bůh, který nejplnější měrou bytí obsahuje, jest
bytostínejlep-ší. ˇ 1 z J  J s ' t j 'V se c s

s « .Všechny bytosti, jsoucefbytností svou odlesky ideí božských, vůlí boží
svobodně uskutečněných, jsou dobrými; neboť vůle božská může chtíti jen
to, co v sobě dobro jest. Poněvadž su Boha vůle v předmět, k němuž ona
konem svým směřuje, splývá, jsou Bůh a dobro pojmy identické. I-fjest Bůh
dobrem podstatným, dobrem prvním, od něhož všechna druhotní dobra _vy-
cházejí. Jako tedy všechna pravda jest zevnější manifestací bytné pravdy
božské, tak i všechno dobro, s nímž se ve tvorstvu potkáváme, je toliko
projevem božského dobra. Důsledek jest evidentní: pravda a dobro jest
jedno a totéž, rozdíl nastává jen změnou stanoviska. A z tohoto 'J důsledku
dále ještě plyne, že i k poznání dobra lze přijíti. Vztah pak dobra k rozumu
a vůli jest' následující: vůle jsouc sama vs sobě pouhou potencí chtějící
přechází :teprve tenkráte ze své potenciality ke skutečnému chtění, když jí
rozum nějaký předmět jakožto dobrý a proto pro ni žádoucný představuje.
Rozum má totižlza úkol“ nejen dobro flpoznati, ,_nýbrž._zá_roveň toto“ poznané
dobro vůli jakožto přirozený její termin předložiti a tak v ní ,žádost po
tomto dobru vzbuditi. Bez této činnosti rozumové nemůže vůle ničeho chtíti,
nemůževůbec činna býti podle známého úsloví: ,,,Nihil volitum nisi prae-
cognitum,“ ,,ignoti nulla cupido“. Uvažujeme-li dobro vůbec, pak je ten-to
vztah nutný; máme-li však na zřetelí dobropartikulární čilivztažné, rozumem
poznané a vůli předložené, jest vztah .tento jen nahodilý .a_i_,proto_svobodný.
Poněvadž vůle si naprostou. nutností po dobru“ vůbec touží, _ dochází svého

1) Dr. Pøflpišiı 1.-ø. za-. 375; -- 2)nih. z1.:ø..:..‹zhx,. 878 -, 3) ih. 1. 0. (za. 376.  
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cíle a tímto cílem také svého ukojení a své blaženosti, když tohoto vše-
obecného dobra dosáhla.. Záleží-li však její cíl v dosažení toho všeobecného
dobra, .mohou jí dobra podrobná (partiknlární), kterých svými činnostmi
snaží se dosíci, sloužiti jen za prostředek k dosažení dobra všeobecného.
Poněvadž však dobrem všeobecnýın, v němž dobra podobná mají jen jistou
účast, jest Bůh, touží každá vůle přirozeně a nutně po Bohu a nalézá jen
v něm blaživého ukojení...  p ,  s  

ž III. Veliká příbuznost s pravdou pa dobrem 1-objevuľje se konečně
u pojmu krásy, kdež opět dlužno rozeznávati moment,objektivní„a sub-
jektivní. zjPrvý znamená vlastnost, pro kterou se nám stvořené bytosti líbí,
a vyžaduje odpovědi na otázku, včem krása záleží, co činí předměty
krásnými; druhý záleží V zálibě samé, kterou nad krásou pociťujeme, hledí
ktomu, pokud a v jakém smyslu to, co samo o sobě jest krásným, také
krásným nazýváme. P ` o V “ v g

V; definioi krásna jistě musí býti předně obsažena dokonalost, jejíž
podmínkou jest zase celistvost (integritaS).. Co jest zajisté socha bez rukou,
co květina bez listů, pták bez křídel, člověk bez ctnosti? Jistě tedy- krásným
není, čemu se nedostává některé z vlastností, kl přirozené dokonalosti náleže~
jících. Andělský učitel sv. Tomáš Aquinský praví: ,,›Ad pulchritudinem
requiritur primo quidem integritas sive perfectio, quae enìm diminuta sunt,
hoc ipso turpia sunt“ (P..l. q. 39. a. 8.). žProto, čím bytostí sama v sobě
jest dokonalejší, tím jest krásnější, a Bůh, který zahrnuje dokonalosti“ v míře
svrchované, jest krásou naprostou. -- Tvorstvo závisejíc bytímj svým na
Bohu, těší se kráse jen vztažné; nebot předmětenstvo jest proto krásné, že
nestvořenáfl krása v něm září. Každá bytost je tedy vzhledem k své bytnosti
také krásná, právě tak, jak i .pravdivzá afdobrá. 2 ~  l í I i

Pojem krásná však není toliko absolutní, nýbrž i_ relativní; nepostačí
ke kráse pouze »objektivní dokonalost bytosti, ,nýbrž potřebí jest i, elementu
subjektivního. Neboť libost, kterou v nás krásno budí,,nepochází pouze
od věci samé, ale takéod duchového nazírání na věc. Květ, na nějž patříme,
hudba, již posloucháme, čin, o němž sedočítáme, budí v nás delektaci, --~
i nazýváme je krásnými. Proto vhodně dí sv. Tomáš Aquinský: „Pulchra
dicuntur, quae visa, placent“ (P. I. q. Ď. a. 4. ad.).. Nazírání však nebéře
setu jenom o poznání per sensus, nýbrž též jako visio per rationem. Cokoli
na př. příjemně zní, sluchu se líbí a lahodí, co však zvukem tím se vy-
značuje, k samé myslí se vztahuje. Aby tedy člověk krásu mohl pojímati,
musí poměrnost, kterou se krása jeví, býti příměrná i smyslům i mohutnostem
duševním; jen tato shoda plodí libost. Může sice něco fysicky smyslům od-
povídati a libost vzbuzovati., ale při tom přece může ducha pro nějaký nelad
urážeti, a proto nemůže to býti lnazváno v pravém smyslu slova krásným.

Vzhledem k rozumu vyžaduje krása jasnosti, a“ proto zcela správně
,krásu jmenujeme Splendor. veri. P s p I e .

 Poněvadž v krásnu svět ideální, který má v sobě jsoucnost objektivní,“
se smyslně jeví, krásou se nám zdá to, v čem přejasná idea zformy smyslně
září. Pročež“ krása dle některých jest, expressio ideae sub forma sensibili.

s Způsob, jakým člověk .krásu pojímá a jak z pojímání krásy větší
nebo menší záliba povstává, vysvětluje se tím, že H člověk ik podobenství
božímu jsa sˇtvořen, také maje jaksi s účastenství v Boží podstatě,.,může
vnitřním okem sám na zákon, jnormu vší zdoby, ideu. krásy, nazírati.
I  V témž důvodu tkví i poslední čili metaíysická příčina, proč nad
krásou libosti jsme uchvacováni. Duch lidský totiž jsa jak ve své bytnosti
tak i ve svých činnostech obrazem samého Boha, .musí zcela přirozeně zálibu
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nacházeti na věcech, v nichž podobnou ideu vidí, nam .simile similigaudet.
A protože krása všeho stvoření jest odleskem krásy nestvořené, shledává
člověk v oné kráse něco sobězpodobného, příbuzného, sourodého -- i lne
ktomu. V čemkoli tedy Bůh se jeví, vše to působí kouzlem neodolatelným na
ducha lidského, jenž si rozkoší objímá všecko, v čem svou sourodnost spatřuje.

Poněvadž člověk jest mikrokosmos, ve kterém všechny vlastnosti
bytostív podivuhodné kompendium jsou uvedeny, -› ajkrásným jestvšecko
to, v čem dokonalosti člověka se stkvějí, - odtud snadno se vysvětluje,
pročnejvíce se nám líbí a nejkrásnějšími se nám zdají ty bytosti, které
v mnohosti jednotu av různosti harmonii vyznačují. Atak dle sv.. Augustina
jest krása unitas in multitudine et varietate.  Z W c s  

Z toho, že podobnost, pro kterou věckrásnou jest,.k Bohuse musí
odnášeti, snadno lze pochopiti, proč díla umění 1) náboženského ducha nejvíce
unášejí, proč právě na polináboženském umění vzrostlo a svého vrcholu
došlo. Zde příčina: Jak řečeno, vzniká záliba aesthetická nazíráním na
pravdu ve formě smyslné obsaženou, a stupeňjejí řídí se z jedné . strany
vznešeností této pravdy, z druhé pak dokonalosti formy zevnější. Musí tedy
pravdy nejvznešenější ve formě dokonalé vzbuditi ,nejvyšší zálibu, a jelikož
ne_jv.zne,šeněj'ší pravdy jsou právě náboženské, obsahující . účel člověka, jest
zcela přirozeno, že z plodů takových plyne rozkoš největší, že nejmocněji
na nás působí.“ j c p

_ _ ,,Dále vidno, že krása člověka nezáleží jen vúhledném zevnějšku,
nýbrž j vyžaduje též krásu duše, spočívající lv mravní síle a ctnosti. Proto
krása .tělesnágbez krásy duševní jest právě protento nelad, dříve ošklivostí
než krásou.“ Dle tohoto měřítka dlužno posuzovati i moderní krasovědce,
kteří předvádějí veřejnosti strojené. loutky bez lidského nitra, jako na př.
„krásu ženského těla“, hledajíce tu nejvyšší ideál krásy, ideál všeho umění.

j Z celé úvahy na jevo vychází, že pravda, dobro a krása tvoří jednotný
celek, a žetudíž krásno neliší se .věcně od pravdy ani od dobra, ale toliko
logicky. Ačkoli totiž všechny tři idee jsou předmětem obou mohutnosti.,
rozumuìi vůle, přece pravda čelí hlavně k rozumu, dobro hlavně k vůli' a
krásno opět k mohutnosti poznávací. Ideapravdy a dobra jest předmětem
veškerého nadšenípro krásu, nebot tato jest takřka vyšší synthesou poznání,
které má za předmět pravdu a vyšší synthesou chtění, které obrací se
původně a hlavně k dobru. Pulchrum est veri simul ac boni Splendor et decor..

j „ Poněvadž veškera pravda, dobro i krása má podklad' svůj vBohu, a
poněvadž člověk ktěm ideám celý směřuje, jest Bůh nejen základem, nýbrž
i cílem našeho poznání. A proto pravá vzdělanost musí spočívati v poznání
8. následování nejvyšší pravdy, nejvyššího dobra, nejvyšší krásy -Boha. Tím
usvědčenijest zá nesprávnosti i názor O vzdělanosti rationalistických humanistů,
kteří zapomínajíce na Boha jakožto původ vší existence, zapomínají na Boha
i jakožto pramen pravdy, dobra a krásy, a hlavně jakožto konečný cílčlověka.

~ e Když. tedy člověk celou přirozenosti svou tíhne kc Bohu, nesmí nic
jiného za cíl svůj považovati mimo_Boha. Všecko tvorstvo, tedy stvořená
pravda, ,dobro a krása, má býti člověku jen prostředkem k tomu cíli. Ke
všem bytostem maje býti“ indifferentním, jest povinen člověk užívati jich
jen potud, pokud mu k nabytícíle vytknutého pomáhají a Slouží. j j .n

Nic tedy z tvorů ,nemůže nás spokojenosti nasytiti, poněvadž duch
náš jest k nekonečnosti „ povolán, v níž duše naše dychtivě bude píti zod-
kryté studnice nadpřirozené pravdy, dobra li krásy.

x

V1, Umění jest vyjádření krasna ve formě smyslně, jest jehogzstělesněním '
., I p_,_,_‹
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N”eÍž,slyšímeéfmnohohlasýlodpor!e Musilo by prý býti neslýchanou za-
slepeností, nepozorovati velkolepých* a“ do detailů .mistrně vypracovaných děl
říše živločifšné la nechtíti „aspoň nějaký; stupeň rozumnosti přiznatiÝżzivířat_um

D

umělcům“. rPodí'vuhodná jsou hnízda ptačí,fhrázeŠbobrů k regulaci vod,
stavby včelatd. p  ` I . ř ~ I i jl

t e , Námitka “ tato však o se vyvrací “svým” ,vlastním ostřím., Kdyby totiž
všechny tyto úžasné práce byly výsledkein _ vlastní úvahy, musili. byçhöm
pokládatilconyí živočichy' za nejlepší .“stavitele, za intelligentnžější člověka, Ť(!)
který v stavitelském tolik sice vynikl, il ale takové o stavby' stěží“ do-
vede. napodobitil Quodfdncit" -ad cpabsurdum.“-5.0 umění lu, zvlířatllze
,mluviti jen 'v;přeneseném,. analogickém smyslu; Právěto, že vlaštovka staví
hnízdo. jˇvždyéístejně,í. včely vždy tytéž. úly atd.,`o dokazuje, želtohyo nečiní
rozumn`ě.Í Jinakí by níusìlyŤz'a dlonlíé věkyvykazovatincsmírné pokr'oky,
cožřvšfak nečiní. A j ” o iv i “ ”.

Nade všechnyumělecké. produkty živočišné, ve stavbě ,stavíìVi\_ľasma›nn
a jiní umění stavitelské ln;ıravencůi.“,iNe neprávem.  Prav=í “spá.ın.:i „Nai tomto
po in mělo se za to, že' najdouf se ldůkfazyí pro indivildualní intelligenci zvířat.
A vskutku, Ť, jestli ' v,ůbec`k”de vp říši zívířeny něco msnohonlásobnjě “po,dobn._éhö
lidské" intelliřgenci, pak je to právě* zde. .Mravenciilo vynikajíl rozmanitostít. zv.
initelligence,f{éb_ezdě`čnéhoř sebeurčování,júčelnétakkomodace svého umění sta-
.vitelskéhonad všechna nižší i. vyjšlšílzvířata.“ 1) ci o _ _ o A e

é i _oPud zachovati éexìisltéínci vlastnía druhu, pud potravní ta lirozěmnožovfací
(Fortpflanzungstrieb) jest velicesvyvinut a 'dovede se dle okolností,isinimiž
mravenci jest jse' stýkati, značně modifikovati. Když/ skropí oz jarajmírzný
jdeštík 'zemita prst' se* stane, poddajnější, probouzí. se v pracujícítřídě mra-
venčíhoˇ státu chut“. po stavbě. í Ve stech„vyrojìí se. a snášejí aürpovnají, do-
ívedně droobnéočástky, hlíny,ídříví,z. listí, trávy' aobudují íchodby',.,,komory,
přehrady, stěny, klenby +- svůj palác.“ Ofplastìcitě „instinktu svědčí na př.
stavba, inravence Lasius niger: Vršeklhnízda do je prodírkován, aby se mohla
odpařovati přílišná vlhkost. Jakmile však. paprsky slunečnípočnou mrave-
inisko příliš”vysoušeti,o učiní povrch nižší 7a plosší, aby se co nejvíce vypa-
řováníf aj vlivu opaprsků slunečníchřzabránilo, Pozoruhodnaíje,stavbamostů
'mr'avenčích.i Pudem vedeni lojsìouík tomu, aby pokryli věc pneliběloígpáchnoucí
“'-a sídlo jejich! znečiflšň/ıljící. l0„citne-li* se na cestě Ímravencům podobná pře-
lkážka, takjdlouho“ ananášejíˇllrůzné drobnosti, až vystaví sii most a mohou
fsna`dfıoofpokračovati.*v pochodu“- ' í Í ' o“ co  í à  é A \ “

Tytojajinéystavbyl dokazují, že se dovede .instìnktuzpůsobiti Okbøl-
'nostemý ,Stavby ínejvyšších ssavců, předků. prý pátou lidských, *se nemohou
`sélo.němi.m'_ravenců srovnativínej-menším. Obydlí. opic iv lesích; jeflnejivýš
primitivní. P“oésito,' *."'sed  non concesso, že motorem I vp činnosti , těchto  organicky
vyivinutých. živočichů jej úvaha, ^.rozumnost`,” musiliobychom konkludovati,“ že
"neítito, nýbérží riıíiravejnci, bobři,›včely, pkrtci, "křečci "al jsou jjpůvocdci a
'učitelé ř'v»zd“ě"laníostioatléosýěty lmoudrého' člověka. .Snad .u ,Aeso,pa,ve skuteč-

- “... -,‹.> -nn-. -_ .›`- _. _ _ '~, , _
- xx -. .- _; _

1) E. Wasmann, jVerg`1èiŤchende~.Studflíen. über das zSeelenÍ1eb'eˇn' d“er'z...Arneisen'_ iihjöhere
Tiere, S“ 60, 87. A c “ , . i o
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nosti nikdyl Pro descendenční theorii jsou tyto podivuhodnéformy .života
živočichů organicky nízko stojících překážkou, kteroumarně se snaží od-
straniti neb obejíti. ř' r A ˇ 4

z Stejné resultanty dojdeme, uvažujeme-li život zvířecí a lidský s hle-
diska vztahů so cialních. Societas, společnost jest vyšší forma životní.
Poněvadž člověk přirozenosti svou jest nutkán, žíti život společenský (ăvtřpwnog

I 'CGJOV 'rco)u“cLxóv, 'n:O“ć'cSoć fnıóìuç cpúoeı ěotív), mnohá pak zvířata ve hejna se sdru-
žují, "pospolitý život vedou ale různé ,,společenské“ službysi prokazují, shle-
dává tu imoderníř věda Archimedův bod, o nějž byse opřela a pohnula
světem negace intelligence zvířat. Než ina tuto, jak myslila,iAchilleovu
patu útočí s nezdarem. z v . v . .

Člověk není pouze bytostí duchovou. Duše lidská jest té povahy, aby
prostřednictvím těla vyvíjela schopnosti v sobě uložené. Jelikož však člověk
nepřichází na svět vyvinut, odkázán jest na pomoc a péči jiných av nej-
nižším stupni života vegetativního a animálního.. Když normálně se vyvíje-
jící člověk do rozumu dospivá, potřebuje pomocı rodıčův ,a učitelů ještě
větší měrou, aby vzklíčilo símě rozumu v mocný strom., To»platí.stejně pro
vědu, jako umění, řemesla a Ostatní práce. Po; celý život má člověk tolik
potřeb, že jest muězhola nemožno, aby vlastnímisilami jim vyhověl. .Při-
rozeností svou tudíž člověk tvoří společnost, rodinu, obec, stát, . církev.
Přirozené pudy, náklonnosti a potřeby jsou první podmínkou pospolitosti
lidské. Posledním cílem společnosti lidské však nejsou. A . s ,

“  Společnost  jest věrným obrazem člověka samého. j Jako. v .tělesnosti
jeho s.e obrážíduchovost, vysoko nad ni vynikajíc, tak .żiiduchová povaha
svazků ajejich rozmanitost nezměrná zrcadlí se ve společenském. životě
lidstva, podstatně je povznášejíc nad život pouze smyslový. Nábožensko-
mravní názory, řeč, právní zásady, zákony,smlouvy, uznané vrchnostif;atd.
jsou pásky' pojícíz lidstvo. V těchto všech obsažen jest princip duchový,
zvědomá účelnost, intelligence. .V poslední snaze své směřuje společnost lidská
k ídobrům idealním, která veškerá pokolení lidská slučuji přespmeze časua
prostoru v jeden mravní celek.. Poněvadž pak motivy jednání lidského
mohou býti nejrozmanitější,  jest pestrost útvarů společenských. až do nej-
menších odstínů přebohatá. Dokladem jsou různé formy Btátní,. _vládní,
náboženské, kterévznikalya zanikaly, jsouce nahražovány nˇovými. ,Při-
činoutoho byly vždy. motivy zcela odlišné' od smyslových. a vegetativních.

 Zvířata žijí namnoze společensky. Buď výlučně pocelýživot nebo
dočasně. Četní ptáci ra ssavci se páří, abyzplodili potomstvo aižijí tak
dlouho pospolu, až mládfata se mohousama uživiti. Zůstávají-lidi tato trvale
u svých ploditelů, vzniká hejno nebo . stádo, jak) je to na př. už divokých
koní, skotu, bravu, antilop, kamzíkův. as mnohých opic. Jindy se shromaž-
ďují zvířata v tlupy, aby podnikla společná tažení, jako na .podzim tažni
ptáci, tlumící skandinavští, kobylky, motýli a Jenssmálo zvířat žiježivot
Společenský analogicky k útvarůmí společenským člověka nejdokonalejši.
Taková Ščooć uolıtıxož AristoteloÍvaıjsou na př. včely, vosky., bobři a mravenci,
hmyzítvořící státy, který vyniká nad Ostatní systematičnosti. společného ži-ž
vota, společnou péčí o výživu,zpotomstvo, obranu, stavby, války. ~ jl o

N Darwin vidí“ v životě společenském zvířat, zvláště op_ic,z nižší stupeň,
se . kteréhov jen. malým. krůčkem e ocitl se člověk ve stadiu nejnižší formy
společenského života aa ìpakz vyvinul se až k dnešní dokonalosti i Někteří
sociologové opět činí zcela vážné projekty, kterak by se m.ělo.-lidstvo.„,,ná-.
vratem k přírodě“ očištiti od nešvarů ho hubícich ya po vzoru států mrafl
venčích ustavitií společnost lidská. T.oý by ovšem bylo možno v jednom při-

„Museumf ~ _ 10
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padě: Kdyby metamorfosou se stal .člověk mravencem. Podobné utopie
vytryskují az nesprávného pojmu o příčinách společenského života člověka
a zvířat. Spolčovaci snaha spočívá u zvířat ve svém základě v přirozených
potřebách, v pudech, podobně jako u člověka v prvních počátcích života.
Pudem, jak z počátků vytčeno, rozumíme potencí činnostízbezděčných, ne-
vědomě účelných. Zvířata tvoří společenské aggregaty, proč však to činí,
jistě sinejsou vědoma. Vztažnost prostředku k cíli -- společného života ke
známým ,již dvěma účelům - uniká zde z oboru smyslových schopností,
poznávací a žádostivostí, podobně jako v ostatnich funkcích sensitivního
života. Zvířata žijí ve společnostech, poněvadž musi, poněvadž jsou k„ tomu
přírodou nutně determinována. Zřici se společenského života nebo zaměniti
jej - za úplně jiný, znamenalo by zničiti přirozenost zvířectva. Poněvadž však
instinkt není strnulý, nýbrž do určitých mezi zkušeností a jinými vlivy
zdokanalitelný, vysvětlujeme si jednak nezměnitelnost forem společenských
u zvířat, jednak přizpůsobitelnost a variaci v kruhu těchto forem. Podáme
několik nápadnějších ukázek ze života spol. zvířat. S  

Dle Darwina 1) tvoří vyššíssavci, zvláště opice, společnosti za účelevm
výstrahy před nebezpečím, společné obrany, získání potravy, kvůli -útoku. „Ze
by však ona zvířata účelu, pro ktenýse sdružila, byla vědoma, čili že jednala s
rozumně, toho důkazu nepodal ani Darwin ani Ziegler.“ 2) Quod gratis asseritur,
gratis negatur. Společenská zvířata si prokazují vzájemnéslužby. Krávy
se olizují na místě, kde cítí svědění, opice si odstraňují navzájem cizopas-
níky a Pocit libý od nelibého dovede rozeznati každý živočich. Pu-fd za-
chovati čistotu a zbaviti se nepříjemného pocitu vede zvířata ke „službám
lásky“. Opice pak s náramnou chuti pojídají cizopasníký svého „bližního“.
Vlci a jiní dravci podnikají společné útoky na kořist. Ze by tyto válečné
výpravy byly řízeny rozumným plánem, důvodně pochybujeme. Pud po-
travní a při obraně uhájení druhu je k tomu nutká. .Vlci zabitého nebo
raněného druha při útoku chutě požírají, aniž by pomýšleli na pomstu.
Polidštovánízfzvířete jde až do směšných krajností, vidí-li zoologové na př.
poslušnoatv tom, když mladý pavián na výpravě dostane políček od druhého
pro neprozřetelný výkřik, který může zmařiti cíl výpravy a pak obezřetněji
se chová. Spojením smyslových dojmů s aftektyvnitřními vysvětlí se věc
lépe, je-li vůbec pravdiva. Opice jsou pudem vedeny kpodniknutí výpravy.
To vzbudí určitý psychický -stav v nich, který z rovnováhy nelibě je vy-
rušen výkřikem. nezkušeného. mláděte, a nevole má v zápětí „čitelné“ vy-
jádření kombinace dojmů smyslových se pudovou žádostivostí. I

 Není správno viděti v každém účelném sdružování vyšších zvířat
výsledek rozumných praemis a konklusí, postačí-li k vysvětlení pud, jakožto
hybná síla. Ostatně ani v obyčejném životě neuvádí se jako příklad spole-
čenského řádustádo bravu, skotu nebo opic. Prvků společenských útvarů
lidských zde nikdo nebude vážně hledati. Zdravý a bystrý duch lidský
vycítil- daleko větší analogii ve „státech“ včel a mravenců. Ne bez příčiny.
Neboť rozčleněnía výkony příslušníků státu včelího a mravenčího na pohled
samostatné se doplňují v harmonický celek a to vždy přesně bez jakých-
koli egoistizckých choutek.. Pud spolčovací (Geselligkeitstrieb) je tu vyvinut
neobyčejnou měrou. Základ instinktivní,příslušnosti jest organický, vegeta-
tivní: původ z jedné matky-královny. Ze včely nutně jen určité formy
společnosti 'sou schopny a nesdružuji se svobodně, patrno odtud, že část

J ` V .

1) Abstammung des Menschenfl, I. 4. Z ~
'i j 3) E. Wasmann, Vergleíchende 'Studien (13).

É“

_ :.\ _..-. 
in

5.

,uz
rá
.~._tv

i



L

‹;-.‹. ł .ıvl .J*_

«
-gšı ;.“

".

gpzžżj-` 'ˇ-`
›'«›ĹŠí'

'ší_ı„ı_z;„n~.

pracovnic opouští starý domov, jakmile se vyvinula novákrálovna. Ještě
vyššího stupně dosahuje život . spol. u mravenců, kde více at. zv. královen
může existovati pospolu, aniž by se porušila jednota a součinnost mravenců.
Ano v demokratickém státě mravenčím“ jsou příslušníci jiných odrůd zcela
přátelskypřijímáni. Pud Spolčovací s udržuje jedince v jedné kolonií; pud
napâodobovaci, kterým vedeni jsou mravenci, abynejčilejšího pracovníka
následovali, smyslová řeč pomocí nárazů tykadel, pud zachovati čistotu a
jemný čich má v zápětí bohatou rozmanitost ve společném životě mravenců,
jelikož častá zkušenost působí pestré nuance v modifikaci těchto pudových
schopno stí. s z . s Z

 Nejnápadnějším zjevem společn. života mravenců, jest způsob války,
vzájemné pomoci ai obrany,jakOž i péče »o potomstvo, ˇkteré jest hlavním
objektem mravenčí píle. - l 7 _ s

Blíží-li se loupeživí mravenci (Formica sanguinea) mravenisku černo-
hnědých (Formica fuxa), spěchá první z černých ldojhnízda aj mocnými
údery tykadel sdělí svoji ustrašenost ostatním pracovníkům, což má v zá-
pětí, že tito -buď snesou svoje drahé kukly z vyšších prostor donižších,
nebo ustoupí před přesilou do šírého pole. Stráže nestaví jen někteří ssavci.
Důsledně činí tak imravenci. E.Wasmann podává podrobné údaje, kterak
mravenci vyjímaje zimu střežili bedlivě svůj stát.1) ~, p p ,

I Z Uvádíme zde nejvíce fakt ze života mravenců. Umyslně. Neboť tim
vyniká markantněji neudržitelnost předpokladu o nepatrnéprý „inferioritě“
intelligence opičí a vyšších ssavců vůbec proti člověku. Ba naopak! Uči-
níme-listupnici živočichů dle duševních schopností, soudíce dle toho, jak se
vně jeví, od člověka až po nejnˇižšíhotvora, musíme spíše přiřaditi ku králi
tvorstva nepatrného mravence a pilnou včelu, a opici misto čestného“ místa,
které jí člověk po pravici vyhradil, vykázati místo ,mnohem zazšíl Jestli
na př. mravenci staví Stráže proti nepřátelským přepadům a opice pustošíce
bananovou osadu podobně činí, musíme posuzovatiobojí činnost stej ným
psychologickým měřitkem. A je neudržitelnoufinkonsequencí, když zavrhují
přírodozpytci „rozumnost“ mravenců, aby zachránili rozum vyšších ssavců!
Nepatrnost mravenců nebo anatomická ěrozdílnost smyslových orgánův a
systemu nervového k tomu je neopravňuje. Nezáležit na tom, jakých orga-
nických nástrojův užívají, jako spíše, kterak jich užívají. „Zůstává tudíž
otázka intelligence zvířat v posledni instanci psychologickou, ne anatomi-
ckou.“ 2) A jako psychologická rozřešena dokazuje naprostý rozdíl instinktu
a rozumu. Než vratme sek věci! Ĺ A

 Instinkt čistoty spojený s libým pocitem působí, že si mravenci pro-
kazují přátelské služby „mytím“. Brzy lížemravenec vládkyni, brzy otroka
a naopak bez stavovských ohledů. Pudem tímto vedeni hledí zakrýti věci
znečišťující obydlí prstí, což svedlo některé bájiti o „pohřbech“ mravenčích.

Největším postrachem mezi mravenci jsou loupežní mravenci červení
aamazoni. Loupeživost jejich však není nějakým „spílortem“ nebo úmyslnou
vraždychtivostí. Zvláště u amazonů totiž je pudsamostatně si hledati výživy
aji přijímati úplně zakrnělý. Proto loupí cizí kuklyy Ačkoli má Lústrojí
zcela schopné samostatné výživy, přece toho nečiní alspíše hynou hladem.
Schází jim tudíž i sebe menší stopa intelligence.. Neboť bytost, která může
žráti a tomu se odnaučila, je největší ironie zvířecí intelligence. 3) / “

1) E Wasmann, Vergleichende Studien 15, 17.
2) E Wasmann, Instinkt und Intelligenz im Tierreich, 89, z -
3, E. Wasmann, Vergleichende Studien 32. . “ ~
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už o p Zˇtěchtoj-ukázek patrno, že přírodousamoeu na pudy jí vloženými nutně
žijí mravenci »ve formě státní, jejíž příslušníky _ člověktí.anal'ogickyľk .formě
sv”é-ho-Ýústroji státsního nazval „vladaři“ a „otroky“ (ve ísmíšených. koloniích
mravenčích), _ Vzpoury však* nedožilfl se tento stát mravenčí nikdy“proto.,'že
oba stavy* nezměnitelným ľlosem iv tuz neb onuákastułf byly zařazeny. r Formica
sanguinea útočí na slabší mrašveniska, aby;Odftudf=uneslakukłlyzta vychovala
za vlastní otroky.. Ačkoli pak služebníků vzhledem k..pánům -- Formica
sanguinea -- je převážná většina, »nikdo tupřece nebyl ještěsjsvědkem
revoluce. __ ř _ n _ s  -_ _

Taktika jejich a způsob života je stejný všude na obou pevninách,
evropské i americké. Poněvadž však Amerika od .dobterciaru je oddělena
od Evropy, vidno, že ani tisíciletí nezměnilo specifickou stejnotvárnost
instinktivních schopností a náklonností. íPoněva‹1ž« zůstala táž organická
disposice, nezměnily se ani instinktivní potence, které z ní .vyplývají a
harmonicky se doplňují. aj p , f _ „ _,   _  n  

Kdyby moderní zoologie mohla ukázati „na jediný podobný výkonžpo-
divuhodně působícího instinktu unejdokonalejipočlověku vyvinutých ssavců,
jaký vidíme u nepatrného mravence, s jásotem by se „toho chopila jako
důkazu neomylného pro intelligenci nejvyšších obratlovců. .Čini-li tak přece,
nemajíc podobných dokumentů, jedná nedůsledně. I  _; s je (P. d.)

~ , 45.“ _ '

/)4 ŘI

- › ,- ...ˇ ._ _ l _'

 j Qąnna |'Ďariêıı)p02$li'čIrasb5lzé._  
_. “ x - z -_ ‹.<. _ __ V , . - . ,_. _`. _ _ ř

cšlrabgląg r)čıp5čı|, L)čı,ui-52, přeložila gčırtolonjěj t§ulal (Č)l.).

(Pokračování) ˇ _
l

O V I„Buh Otec S výsin nebeskych" vyvolil Tebe, o Maria, na Syna Tvého,
abyste přinesli světu sp.ásu;r í I V 4 o

 Duch Svatý. dal Ti vznešené svědectví po všech končinách!  
Ty jsi pomocníci mou, vlajkou spásymě, j _
v Tobě jest má útěcha, o Vznešenostifzářícíl -- Alleluja." O _

Tak plesají. dva Ťpahrbkové v Midrašu Kashadara, jenžžil ve století
osmnáctém. A ve všech oněch sbírkách-jsou ,mnohé a mnohé věci, které
svědčí o jemném a ušlechtizlém citu jak-oži o posvátné úctě kBoh_u, v nichž
nachází historik pádné doklady, by poznal činn'ost_církví východních v jejím
poměru k osobě Panny Přesvaté., _ se = _  _ x  š

.Stopysúctyi Mariánské, kterou předcházelo ono známé ,náboženské
hnutí, popsal nám jeden z lyrických básníků královských Solimân, s syn
Hasana z Bazzy (Gazy). Byl biskupemrv Bazze bud ve století s čtrnáctém
neb kolem tohoto století; nemůžemet přesně určiti  dobu jeho života. Jest
autorem sbirky,jejiž všechny básně jsou obsahu náboženského a zábavného;
poesie jeho jest bezvadná, počitaje k tomui nedokončená díla. V naší
knihovně východní je též z jeho poesie asi pět exemplářů rukopisných, jež
jsou opisy jednoho rukopisu, psaného ve století patnáctém neb dříve, jak
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možno poznati z písma sa _ listů rukopisu. -Též autora tohoto; -díl-aLp0zn_áváme
dle záznamu pzachovaného náIIÍ1__-lebo' Excellenci-, zpašou-, Konstan,tine_m,_ který
žil okolo roku 1690. s- -Je to .veršovanél„_.pojednání_ o víře, jeh.ož,_titul jest:
„Důkaz ._pravdy“.í Vzjeho sbírce pojednává- většina básní o .Panně Přečisté
a* Jejím Synu. “Vybrali jsme odtud, co se Iıámz zzdálo -lııejpříhodnějším; Ra-ž
dostpou zvěst .Panněpřinesenoíu.popisuje sbírka následovně: ;_ « í x   _

ř „Zda nenáležípocta Mariilmezizp-annam"i,_ Š A *  i V* I `
O V ˇ' -Z sa; sláva mezi všemi nevinnýmil“ i *  

Proto omilostnil Tě Bůh mezi pannami, je
“ 4 učiněna jsi asstala jsi se děvkou Nejvyššího.

Přišel ik Tobě S rařdostnou' zpráv7ˇouˇ'Gabriel, r j
posel tajuplný vecroušezářícím. ř I r V

 Řøhız„Pøkøjř S Tøhøns,nøhø5 Sø,   
O Ĺpožehnána jsi“ mezi ëženami. * ”

V pravdě počneš pod srdcem svým Toho,  
 Jenž hrozný jest 'a velký velebností. s A

S Onbude vládcemenadt Jakubem í i ø7

na věky věkův bez ustání.“ e
r II řekla andělu: „Jak se to stane?“ i

neboť nepochopila radostně zvěsti. ř
I řekl: ,Duch Boží přijde k Tobě,
a moc Jeho sstoupí s hůry. ,_
Což se z Tebe zrodí,ibude sloutí Svatým,

_ a Synem Božím bude nazýváno mlezilnárody.“ O j
I odvětila: „Ejhle,› děvka Páně,

` hle, ,ráda přijmu, co's mi přinesl, nebot' nebude to k pohanění.“'
Uvěřila plesajíc radostně zvěsti,  
--- a tehdy byla yyplněna Slova proroctví. _  

Í i Š
l“A nikoho netýkalo se toto-"proroctví ” Ť “ . v ` _ J

leč Marięø -Ť“ nebot' Ona, byla nejnevinnější z nevinných.
Ona byla slávou domu Davidova, jehož chlouba
v Matce světla, v Rodičce jasnoty.
Zajistě jest Ona vám chloubou na zemi
a bude vám chloubou vv nebi mezi anděly. p
Zda li netížily lidstvo od přirozenosti neduhy? 1
Maria ukázalajz-prostředek, k jejich vylěčení.,.,  
Přispěla mu ku spáse avysvobodila je
od hříchův a trpkých zkoušek. _ _ „

A Již dříve bylo učiněno člověku pzaslíbení; _ _ 0 j A
í f i vzpomněl si člověk na pomoc Její při slibu -toho-Ívypljzně-ní.

&”Zda-li neznamená“ věčně památka naNi -mír, s ' _ r
1 jenž jest stále nový při ízápsvituzranním i při západu večera; í "M

V 7 Oblíbil -Ji Sobě Pán a -'kladl -vf~Nifsvou»nad-ěji; v _ “
proto ,přimlouvá-li se dnes, jest přímluˇvaí' 'Její zítra vyplněna.“  

Í Sbír;k&._tatoo_pl.p_ak praví dále vfj,edné_ básní: i ,S  W, Ě
“,,V_._Matce Marii Stala nsespásansilidstvtu; _ J

, “;. Ji bylzjpovznesen žčlověknpo dlouhé doběnzmatku.;
__z„___J1e_jíI_n__SyneIn byli ;vy-sv!oboz_eni=;Í „ f Š

všichn_i;_národ;olvě_ od ásmrtia trestní.,-z s _; _
zjfednaljazv. jsi }Sob_ě_ zásluh«_;od _Syna -Svěho,_

“íi1i›~đeltvu pakš _1rozt_rž~;eny._ ;Tel0o11. tíflnící. 1110 Ťp.0uztař_!;.f

. l

á .
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y V Ni zajisté se vyplnilo, co pověděno v prorootvích, s `  
co zvěstováno 0 Ní v letopisech. ~
Krásná, jako Slunce ranního, jest tvář Její,
jež září jasněji než Světlo lůny noční.
Podoba Její jest ve všem stvoření,

s předčí krásou Svou krásu- všeho tvorstva.
Rukojmím Jejím byl prorok Zachariáš,
jenž vyplnil slib otce Jejího. “
Zastupoval u Ní stále místo jeho,
kteréžto důležité postavení přinášívá s sebou velkou čest. t
O Její trpělivosti svědčí Její-vytrvalost, s
-- a přece byla Ona při tom dcerou, otce a matky prosté.
Bozjímala O velebnosti a svatosti Boží e s t e
a v závoj bázně Jeho se obláčela.“  Ý e   o t Q

Potom vzpomíná Sbírka zasnoubení Jejího se sv. Josefem, na to mluví
o radostně zprávě andělem Jí přinesené: J

„I snesl se anděl dolů a zjevil se Jí, Ă  
přestrašil Ji zjevem; Svým, neboť překvapil Ji,
Rekl Jí: Raduj se, plesej radostí,  T)

\ J neboť počneš synačlověka.“
I řekla Gabrielovi: „Odkud Mi to, v f
že porodím, neboť muže nepoznávám.“
Řekl Jí: „Duch Svatý s hůry J
zastíní Tebe jako stín stromů,
- a narodí se Z Tebe očekávání národů, J
jak to bylo předpověděno proroetvími a vyvolenými Božími.“

Na konec J pak praví sbírka: , a
s „Z lůna Mariina obdrželi jsme život, -

t odňata byla od nás mnohých smrt.
Ona stala se zárukou naší k životu věčnému,

' \k získání Jeho milosti nám urěene.
Již smiloval se Bůh nad lidstvemsvým,

shlédl na ně okem svým milostným.
Udůstojněni jsme byli spatřiti Krále nebeského;
jen Tvou zásluhou je to, že požíváme toho štěstí.
Dik Tøhč, aflz Tøhš, nøh Tys pi-ičinøn,
že opět obnoveno bylo, co námi bylo ztraoeno. `
Šťasten, kdo prosí na modlitbáoh za přímluvu Tvou,

e vzývaje jméno Tvé v pláči a bezesnosti.
Odpuštěna bude vina tomu, kdo ji v.yzná, B
nebude nadarmo mluviti, zkrácena bude řeč jeho.“

-se r*. ,›ı‹

l Bylo to v druhé polovici osmnáetého století, když zavanuly mezi
křesťany syrskými nové proudy. Proudy tyto pobádaly je prohloubiti svá
studia °arabská, jakož i přinesly S sebou ono podivuhodné hnutí, z jehož
duševních úspor čerpáme až do dnešního dne. Hnutí toto. započalov Halebě.
°Gabrielu, synu Farháta, patří zásluha, že předcházel svým příkladem v tomto
vzáeném zápolení, jak dosvědčují jeho díla, jež vydal etihodný zbožný kněz
Jiří Manš, nejstarší věkem v Orientě. z°Grabrielz jest i autorem oné slavné



.f,..›..~›.,.“v; hn' . z>z.. .....' . f
3!=-»z-2- ' .

iÍ,I 'n~ .`,.›.:=,*-,z:`^. `--\.

říši' „;.x_`_*,. ,,.z; z

ˇífšzľl

Ě
Ě
Ť

\

Ě

El

Í

Ě

l

„nnvıınııwıfl»ˇ~“'^

Z
5.

riL

Š

' “1-vı7~1 ż.^ì~~--,- ,

ˇ 5*“4 nh ›->-J _“ š -

›.'‹-.ı`1š,=‹nř-.'‹,řż`;›,:;" ›Ĺ` ˇ ˇ

z

`{Íìì,:".
. na- _

ı
X .

 135

básnické sbírky, jejíž obsah získal jménu jeho slávy a jméno jeho zvěčnil;
ano Bůh mu popřál i onoho štěstí, že nalezl svůj hrob sv opěvování Panny
Marie. Básně averše jednajícío Panně Marii zaujímají skoro čtvrtinu jeho
sbírek; uveřejňujeme jen několik veršů, které jsou význačnější ostatních,
V nichž se mluví o Neposkvrněném Početí Panny Marie:

- „Vyvýšena jsi, děvko, mezi pannami,
nad všechno tvorstvo jsi slavnější a mocnější.
Stvořena jsi byla jako perla, není viny v Tobě; J
stvořena jsi byla v tak vznešeném stavu, jakéhosi jsi ani nežádala,“ 1

Báseň chvalořečí Ji dále takto:
,,Opěvuj, básní má, chválou, opěvuj
Marii, nebot' Ona jest mořem slitování.
Bůhvyvýšil Ji nad nevinné, j
povznesl Ji na vrchol vznešenosti.
Nazval Ji Matkou Svou, - aMatka Jeho byla Pannou; J
ano Bůh pro tuto Její přednost  Q
dal z Ní se naroditi Bohu, Jenž mocný jest O  
a vznešený; On sestoupil do městečka vzdáleného,
povznesl Ji, prohlásil. Ji za čistou, sprostil Ji,
jež bála se dokonale Boha, pout ďábelských

j Dítku Svému byla Matkou a Pannou,
povznesena jsouc nad lidskou přirozenost a důstojnost. s
Byla dcerou člověka Adama, s
pokud byl v stavu vyvýšeném. í O'
Nepoznala hříchu, zla pramene; Ý
svatou byla, poněvadž byla prosta hříchu.
K Ní se sklonil Bůh a vstoupil do lůna Jejího; i

J nevinnou zůstala, nebot' Bůh se k Ní sklonil.  
Narození Její přineslo mír všemu tvorstvu,
zajatcům poskytlo svobody- A  _
Panno mezi pannami,
v Tebe doufám za červánků večera i za svítání ranního.“

O neposkvrněném srdci Mariině praví báseň:
,,O srdce Mariino ,Synu Božímu vtisknuté,
ukaž se Štědrým v srdci, v ohniÍLásky vrozené! s
Otnosti Jeho zanechaly stopy znamení: svého v Jejím srdci,
spojily to, co kdy bylo jviděno a slyšeno.“ V i j

°Gı.briel jest i autorem následujícího krásného chvalozpěvu, což do-
svědčuje i jeho vznešený obsah, jenž zní: A

-“ ` „Nemá svět slova ni výrazu, .
by mohl opěvovati slávu Tvou, o Maria!

J Ty jsi to, ks Níž se sklonil Bůh laskavě; 7
Z toho a v tom jeví se Její velká důstojnost. ~
Z Ní vzal Bůh tělo své, jež Duchem Svatým
bylo posvěceno, - a se svatostí Svou se vtělil v Ni.
Jak bych se mohl rovnati velikosti“ Její, O
když Ona podobná jest Bohu nejvyššímu!
Jas slunečnípmizí před velebností Její, r
nebot' zář Její všeckoflosl-Iˇıuje. Ĺ i
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_ ~.Při'r!ovnám-'li:Tě sk lůně, jež spřevyšujejjasností s_,vo;11 vlastní dráhu, „
v -"tn lesk Tvůj, M.ariá.,,.ještě; vše,chno oS;větlujÝee,Ť

S“ J›estl=iže pak Tě §přirovnámÍ*kı_1 Cheıjubínům, obklçopujícímstrůu ,Boha našeho,
s-è-Éhle;.vznešenost_,jejich;,sef zt;I'àCí~ před. Tvou~edůstojnostís;, O _
přirovnám-li Tě ku Serafínům kůrů íandělských,;_ j j i . .

J -zda-li tu není to Syn; Tvůj, Jehožrjeposlavují fla zvelebujíy?
Aneb přirovnám-li Tě ku,všÍem kůrůml jandělským, J' J
- hle,leSk jejich jestjzaStíněn,Tvou září. v
Zářící vidíme Její postavu, Íkrásou  omilostněnou, ,
nebot' Syn Její jest Bohem nejvyšším. ' i
Nic podivuhodného, je-lisyn podoben matce své;
proto právem podobal se i tento Syn Matce SĹvé_.“i  

Brzo ještě za sživota..Farhátova stalo -se známo místo jeho pobytu, -
a tu zápolili mnozí O přednost a vyznamenání, sabyf se stali. jeho žáky a
následovali jeho šlépějí. s Vzpsomínámres jen r zlatníka Mikuláše Ijůrij-eho.
Celý obsah jeho básnické sbírky, .sis lid tak oblíbil, [pojednává o  Nepo-
skvrněné Panně. Citujemejněco Qz jeho básně:  n B i

,,O záři trůnu .Božího,z,jehosçhloubo, _ v r  L n
- hle, J milostnost Tvou očekávámeijjakto blaho. pravdy. n s
Křišťálový-lesk: Tvůj učinilTě› .zrcadlem Boha, l Ý I [Tv,ém.
zjev Tvůj stává se vznešenějším, když On, se vzhlíží v křišťálovém lesku
Vždyť ustavičně Tě provázelaipomoc Boha mocného,
až jsi vyplnila poslání Své, i  _ .  
až jsi porodila Syna Svého, s _,  _, j O
Jehož zevnější zjevbyl podoben zjevu Tvému, -v-- jinak předčil Tě.“

Opěvuje též růženec a ,1`5í jehfotajemstvíz nn

.0 Pflnnż.Máfl‹xB.øžfl,:  ` i  /
 ty”s sstoupil v lôjtajemstvíchjís huryĹ  S

iRado"st, bol a slávu zviěstujľí jednotlivásítajeıžnství,  
jež skrývají v sobě pravdivý a neochvějný význam.
Uctívej jím Marii, a dostane se ti  
odpuštění, jestliže vi Ni důvěřuješ. v ˇ
Zádej od Ní léku, přines Synu Jejímu Y J
s duchem skroušeným srde milující.“ v

V I I ł V I Ě
łSlyšme téz krasnou ja prvni basen z jeho cyklu básnického:

,,Já stěžují a naříkáms si nad bolestí,
J a trpělivost má mě opouští“ vbolesti.

í Hloupjosts máruvrhla mne na zemilítosti,
moudrost opustila smne. i .  
Trápení mé vzbouřilo se proti: osudu, f
způsobilo v srdci-mém: nesvár; z

j neboť nedůvěřuji ve Marii, s  
. chloubu Boha jediného, i as  

.kterou učinil Hospodin rozdavatelkou milostí, s ˇ 2
skrz niž, Z níž ony plynou.“, i i _ W

 Kdo publikoval tyto básně v Halebě (Alepo) v době, kdy se uplatňovaly
směry °Garmání`1sa Farháta, kdy jméno jeho stávalo se slavným jak v jejich
poesii tak i V prose? Zásluha toholypjjátříi Tomášovi flurij-emu, královskému
básníku Halebskému, katoliku, jenž“ seznámil veřejnost i s nábožným a vzorným
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.zmínka o Jejím Neposkvrněném Početí. Tak praví o Neposkvrněném Početí

,« .

knězem Jiřím Manšem, o němž jsme se zmínili. V bohaté .naší bibliotéce _
východní máme z jeho básnické sbírky manuskript, V němž jsou četné ›

Hi*
v!básničky" překypující touhou s a 'chváflou „Matky světla“, V nichž, se děje žfl

x.v ,překrásné básní, již složil v Sidonu: i  i i ij
› ,,Oti v Ni .Matku a ˇPannu zároveň!

Jí se zasvětily panny na popravištích. i t
Ona převyšuje svatostí anděly 'a všechno stvoření, L
všechnaináplň Její jest v Jejím zjevu pokorném,
Ona slavnější jest všech krásných názvů, převyšuje
výmluvné a oduševnělé pojmenování poesie básníkovy.
Neboť není toho, kdo by nalezl Jí takového názvu, O ,

“ jenž přísluší a :rovná se jedinému Synu Jednoho,
jz Něhoeneustále n.a“Ni prýští Jeho mír, _ ÍŠ

_....,.
'3-

s kterýžto mír jest týž svoupůsobností a mocí.“ fi“
Dáıø øhviáıi xnøø Panny zz. đøááváz v ,  

„Bůh svědkem mi, že chváliti Tě neustanu, ` ,
-neboť Ona zaplašila chmůry duše mé, připoutavši ji k Sobě; "
Tebe, jež stvořena jsijbyla bez vší viny, “ ~
již na počátku svého života prosta jsouc otroctví! hříšného.
Jen mocí Tvou obdrželi jsme spásu, Ě e
Tebou jen osvobozenif jsme od hříchua viny. “ s “.
Celý okršek zemský zvěstuje slávu Tvou,~již jsi Sobě zjednala, W
neboť jsi milostnou a plnou dobrotivosti; r " j se ø *
lidstvo díkysvzdává mocné vznešenosti Tvé, i ,

T jež známou se Stala svou čistou laskavostí. r  
o kêž i já Ti diky vzááváxni, pøkud žiji, -_ i když nxnnı, ,hn- n

?z.-=T='á*.5Í.370-n__'7v}n"vq:'z

s kéž jsi oslavována a zvelebována chválami hlučnými.“ S i a
Ä

N‹ flw Q-I QäsOn je též původcem básní, v nich vzýváo pomoc Marii Pannu aQ - , _ .o Jejı ochranu. .  y  O j  Í
.ľiľ.,,_V ruce Tvé, O Matko Pána mého,
j .poroučím ducha svého. j r z;
If* sli

Chraniz mne od hříchu,

-`-Í-}n_„-_n__v

v nichž tonu zraněný.
 Bloudím v hříších jsa zaslepen

a plný jsem všeliké žádostivosti.
Tlukot mého Srdce; jest zatvrzelý,
nebot' srdce mé na všezanevřelo. i . S
Zanevřelo proti národu mému, jenž chránil mne,
jenž bodrým byl ve vší spravedlnosti.  

., .|.\ ..“,=n`.; zv.
4.Nemám nikoho mimo Tebe, kdo by mne odkojil, “

proto utíkám se k Tobě s ranami svými. " O gj
Přicházím, doufám od Tebe odpuštění, O

;“. gıflk.jehoz mne vyprosıš od Messiaše. l
Proto přijmi mne, sluhu pokorného, J
přijmi však i ode mne chválu mou.“ s .i

J if "ót  (D- P-)
.- :,,
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 Épiląløçz I) církvi východní.  

' (Pokračování) r j.
. /

Jest na řadě srovnati epiklesí s jinými modlitbami, užívanými v litur-
giích východních. Které modlitby mohou býti považován za analogické
epiklesí, vysvítá ze slov Theofila, i patriarchy alexandrijského, v jeho listu
velikonočním z r. 402. V listu tom obrací se patriarcha proti názoru origeni-
stickému, že Duch sv. nemůže působiti na přírodu bezživotnou, a jako pádný
důkaz proti názoru tomu uvádí působnost Ducha sv. při epiklesí na chléb
a víno (Eucharistii), a dále na vodu křestní.1) A právě totéž platí i o křižmu.

Nesmíme však nikdy pustiti z mysli rozdílu, který je mezi Eucharistií
a ostatními svátostmi. Sv. Tomáš 2) připomíná zcela správně: „V té Svátosti
(Eucharistii) je obsažen ten, jenž je plnost milosti; svátost se tedy nestává
(perficitur) teprve v nás, nýbrž konsekraci materie.“ U jiných svátostí pak
se svátost stává teprve v nás, ve člověku. Posvěcení materie je bud nutné,
jako při biřmování, posledním pomjazání, nebo není nutné, jako při křtu
- v církvi východní je nutné i_ při křtu Svatém. . _ j '

OO se týče obřadů při svěcení křestní vody, jest zajisté povšimnutí
hodno stálé vzývání Ducha svatého. ` ` i  , i

V koptickém obřadu křestním vzývá kněz především Boha Otce „sešli
moc svou svatou naolej tento, aby byl olejem katechumenů a posilou proti
všem skutkům nepřítele,“3) načež dále „Bože prorokův aj Pane apoštolů,
který jsi ústy svatých proroků Svých příchod .Krista svého od větců před-
pověděl a Jana jako proroka a předchůdce Jeho poslal, prosíme a zapřisa-
háme Tebe, milovníče lidí, za služebníka Tvého, který se Tobě obětoval,
Pane. Sešli svatou moc svou na .tuto křestní vodu (baptisma), ,aby(mcc)
služebníka Tvého posílila a ho uzpůsobila, aby! sv. ,křest znovuzrození přijati
mohl na odpuštění ,hříchů svých, a na nepomíjejíci naději skrze Syna Tvého
jednorozeného.“ ł) Zehná pak křížem, který drží v ruce, vodu třikrát říkaje:
„Ve jmenu Otce í Syna ii Ducha sv., Vejdi do nás, Všemohoucí, spas nás,
Svatý. Zahřmi, Bože, Otče Všemohoucí, nad vodou touto, abys skrze ni a
skrze Ducha Svatého svatou mocí svou znovuzrodil služebníka svého, který
se Tobě obětoval 5) a konečně „Nyní pak, Vládče náš, Pane mocností, králi
vojsk nebeských, shlédni, který nad Oheruby spočíváš, ukaž se a na tuto
vodu, stvoření své, shlédni a jí milost Jordanu, moc a sílu nebeskou uděl,
a jí příchodem Ducha Svého svatého (per Spiritum s., Tuum illapsum) po-
žehnání Jordanu uděl.“.5)'  “

Mnohem určitější výrazy nalézáme u Syrů Jakobitů (Diakon). V tichu
pa, bázni. (Kněz nakloněn. Vzývání Ducha sv.) Smiluj se nad námi, Bože,
Otče všemohoucí, 'a sešli na nás a na vody tyto, jež jsou posvěcovány,
z připraveného příbytku Svého, a z nekonečného lůna Svého Paraklita,
Ducha sv., podstatného (hypostaticum), Pána, oživujícího, který o zákonu,
prorocích a apoštolech mluvil: který všem blízký jest a všechno naplňuje;
posvěcuje pak, jako moc maje a ne jako sluha, koho chce, dle ,vůle Tvé;
podstatou jednoduchého, působením mnohotvárného, pramen božských darů,
rovného Tobě podstatou, rovného na trůnu království Tvéhosajednorozeného

1) Epistola Theophìli paschalis (dle latinského překladu mezi Ep.~s. Híeronymi, ep. 98.
n. 13). - 2) S. Thomae, in Matthaeum, .XXVL -- 3) Denzínger, Ritus Orientalium,I. 197.2--v
4) 1. c. I. 293. -_ 5) 1. c. I. 205. - 5) 1. c. I. 206.
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Syna Tvého, Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista. (A pravíz) Vyslyš mne,
Pane, a Smiluj se nade mnou. (A pokračuje nakloněnz) Zjev se, Pane, nad
vodami těmi, a dej, aby se proměnili Ti, kteří jsou vinich křtěni.“1)

V křestním ritu Jakoba Edesského. (Jáhni ˇzpívají:)“ Stojí kněz vedle
křtitelnice a vzývá Ducha sv., který S nebe sestupuje a zůstává ve vodách,
a, je posvěcuje, a nové syny Bohu. plodí.2)

U Maronitů v ritu křestním j Jakoba Sarugského. (Jáhenz) Stůjme
v důvěrné modlitbě; jak strašná a hrůzyplná je tato hodina,- ve které
zástupové nebeští tiše stojí nad vodami křestnímifi) (Kněz nakloněnż) Jako
Duch svatý při stvoření světa vznášel se nad vodamia zplodil živočichya
plazy všeho druhu, tak, Pane Bože, ať vznáší se Duch svatý nad křestní
vodou touto, jež jest lůno duchovní, a přebývá v ní a posvětí jí, aby zplodila
Adama nebeského místo Adama pozemského. . . (Klesá na kolena a vzývá
Ducha sv.:) Vyslyš mne, Pane, vyslyš mne, Pane, vyslyš mne, Pane, v tomto
okamžiku a nechat přijde, Pane, Duch sv. apřebývá ve vodách těch, a
odvrátí od nich všecku moc nepřítele, a je svou nepřekonatelnoumocí posílí,
a je pos fàtí, požehná, a učiní podobnými těm, které z boku Jednorozeného
na křížiløllynuly, aby ti, kteří ke křtu sestupují, v nich zběleni byli, očištěni,
a oblek roucho spravedlnosti a přijali plášť a iroucho nebeské a štít víry
proti yjıšem útokům zlého nepřítele, (hlasitěz) aby očistěni, posvěceni, a
zbraněmi spásy oděni vystoupili z nich.4) V

Podobně mluví se i v jiném, anonymním ritu Maronitůö) V ritu
Nestorianů mluvíse jen o „milosti z daru Ducha sv.“ 6) a příchod Ducha
sv. na křestní vodu se vyprošuje, „aby přijala sílu k pomoci a ku spáse
těch, kteří křest přijímají.“ 7)  

Zajímavo jest srovnati tyto výrazy iliturgické se slovy. sv. Oyrilla
Jerusalemského: „I prosba tato zapřisahající přizýváním (ârcmìnřjoeı) Boha a
modlitbou takové nabývá síly, že nejen spaluje stopy hříchu a očišt'uje,
nýbrž i všecky neviditelné ďábla zahání síly.“8) .  .

S analogickými modlitbami se shledáváme i při svěcení křižma. Tak
dle ritualu církve alexandrijské kněz béře balsám a modlí se nad ním říkaje:
„Bože, v němž moc jest, který Sám činíš všecky věci podivuhodné, nebot
nic Tobě není nemožného, utvrz, Pane, veškerou mocí svoujmilost Ducha
sv. nad balsámem tímto: budiž Svatým, amen: budiž znamením života, amen:
a utvrzením služebníkům Tvým, amen.“9) ˇ - 0

. U' Koptů: (Arcibiskup s hlavou skleněnou modlí se vzývání -- švcčxìc/joo;

.- toto způsobem tímto potichuz) Smiluj se nad námi, Bože, podle velikého
milosrdenství Svého, sešli Ducha sv. Svého na křižmo (núpov) toto slavné
a požehnané, aby bylo masti svatou a pečetí dokonalou, olejem radosti a
milosrdenství a spásy.. . Tak, Pane náš, Bože Otče všemohoucí, prosíme

 ìˇJ^Tě, sešli Ducha sv. Svého na křižmo toto, aby bylo oděním bezhříšnosti a
pomazáním Svatým ke slávě a cti“ jména Tvého svatého požehnaného la
jednorozeného Syna Tvého a Ducha sv.“1°) a dále „prosíme Tě, Pane, Bože
náš, přijmi službu naši . .. a sešli milost svou, moc (švěpyeıoć) Ducha sv.
na toto svaté (óčyıov)`~křižmo“11) . . . „posvěť tento olej radosti sestoupeuím
Ducha sv. naň . _ .“12) . in i j i

A  Rovněž u Jakobitů Syrských shledáváme 'při svěcení křižma modlitby
podobné.13) s A .  

1) Denzinger, 1. c. I. 275. 276. -- 2) 1. c. I. 286.' --- 3) 1. c. I. 342. -- 4) 1. c. I.
345, 346. - 5) 1. c. I. 352. É) 1. c. I. 372. `- 7) 1. c..I. 373. --l 8) Sv. Oyrill Jer. Cat.
XX. (mystag. II.) hl. 3. -- 9) Denzinger, 1. c. 230. -- 0) 1. c. I 256. -'- 11) 1. c. I. 260.
»-- 12) 1. c. I. 264. --- 13, 1. 1. I. 362. í ' ' z
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:PA uvetdeme-lissi na mysl ,slova sv. .Cyrilla Jerusalemského: ,,;„_zNe,odva,žuj_ ,
se mysliti, že onen olej (núpov) je prostý (LI›0Löv); nebojako chléb ,Euch&ľÍsti6Ť
po vzývání“ Ducha sv. není .pouhý chléb, „nýbrž Tělo. Kristovo,, tak ,ani tento
PUBVŠJDÝ «0l(3j“.Il6.BÍ» již, Pľ05fiÝ,fl&“I1„6b0,:Í&.ak‹ by někdosnad: řekl, je obyčejný po
epiklesí, nýbrž Kristovamilost S, Duchem sv., přítomnost jeho Božství stává

vody[ azsv. křižma, shledáváme tu pšedevším jistou podobu “vznější. Jsou.tu
tytéž. předpisy, zrubricistické jako, při epiklesí při mši sv. É Již název sám
modlitbyje â1Ií×7moL;s,. invocatio. Epiklese. se pronáší tiše, s hlavou ,_skloněnou,,_
klečmo. Před- epiklesí vybízí jáhen lid k modlitbě, okamžik pak sám nazývá
se hrůzyplným. » « _ . . ,  i A .  .  n . . .i j .

Než vedle podobnosti vnější je tu isouhlas vnitřní ve modlitběsamé.
Naskytají se tu tytéž výrazy: ěniçpoívqoıg, _descensus_, illapsus. Spiritus S.
Mluví se,,t11„o švšpyeı.oć,› virtus, gratia.. ,Prosí se tucza, příchod Ducha sv.,
Osvětitele, Mou_drosti,.Nestvořené, třetí Božské osoby. Učel příchodu jeho je
dvojí flprvní, aby posvětil vodu, popřípadě olej, a ,vyloučil je ijzijíokruhu
věcí0,[obyčejných, (druhý, abyposvěcená voda. nebo olejsloužila ke spáse
duší. První účel zejménacofse vody křestní týká, jasně plyne z hojných
srovnání, ,voda nemá býti ,vodou obyčejnou, nýbrž tou, kterou byla kdysi
při stvoření světa, mábýti- tak svatou, jakovlny Jordánu. ,Druhásubjektivní
působnost .vyplývá jasně z textu.  Není tedy voda po vzývání ,Ducha sv.
více obyčejnou vodou, nýbrž vodou posvátnou, jíž se nesmí užívati k účelům
profaním, nýbrž musí se vypustiti.2) A dokonce u Koptůmodlí sejkněz,
aby .Bůh vodu změnil v její dřívější podstatu, abyse vrátila, do země, jako
dříve„byla.ľ›) Právětak je tomu ,i ze křižmem. s 7 .  _ jj ii

Jak vidno, obdoba je V velmi značná, jak vnější, tak vnitřní.  Tytéž
rubrik_y,_ tytéž výrazy, táž struktura, prosba oobjektivní změnu a subjektivní
působení. „Připouštíme ovšem, že změna není tak značná, ,jako při“ Eucharistii,
I1i,cm_énfě jako ,doklad analogický má, svou váhtıy j j  , V, '

s J. ,Š Podobnou. analogiijshledáváme i v liturgiích jzápaídních. i_Při svěcení
přenosného oltáře modlí se dle pontificale Cambrayského biskup řnásledovn_ě:
„Nechať sestoupí, Pane, Bože náš, Duch Tvůj sv. na oltář tento, aby po-
světil dary_,lidu Tvého a přijímajících srdce očistil.“4) V Pontificale Arelat-
ském pak čteII1e: „Proměnitiga posvětiti rač Pane, tento oltář, tímto“ mazáním
3. ,Ił3ĹŠÍ,,IH,,ŽèI1fláním, ve jmenu Pána“ našeho Ježíše Krista, aby tohoto oltáře
hiolovkaustum, vlitou milosti jDucha Tvého sv. ky vůli libé vystoupí a při-
_jímajícím i. . .“,,5,)~, načež následuje táž modlitba jako v Cambray-ském.
V modlitbáchj těchto, které ovšem v první ,řadě se vztahují na oltářní kámen,
zase, shledáváme typickou strukturu epiklese, nehledě ani k tomu, že
v modlitbě prvé se jasně dosvědčuje působnostDucha sv. při Eucharistiì.

,S "I ipřiijiných svěceníchi vyskytá se epiklese; jest však »omezena jen na!
půšöjbení[subj.ektivní., 0, Ĺ* V  ze t Í  ˇ L“

~ Pro- epiklesí jest tu svědectví Otců.  7 z i  ‹ f
. 7 “ . Justin, ` filosoí Ža“ mučedník, skizzuje ve svých dílech. bohoslužbuł křeę,

sťanskou jen v' hlavních rysech. Možno-li v jeho: iìxôyjog eüyñç ›ˇ‹eć,ì.iS*Ž›X0ćpLo'cíoćç,s°“)
na nějž lid odpovídá: Amen,7) nebo jak na jiném místě praví: eůxìj Aóyou
roü vcoçà oćť›'Eoü,8) možno-li výrazy. tyto stotožňovati s epiklesí, je ;nejisto.9)

ø .

` x' , .
.` 4-› Ă »Á . . . . _ _›" ' - _ z . L. ' . v

_‹`1);“ Cyzr.ì11,Jer._, Cat. _XXI.,(mysftag..~I]';I.) 3.. _ 2) Denzinger, ._c_. I.. 1,6. - 3),_1..,c.,.I., É
203.5“-. 4;) Martene, l.~ c. II. _2-9,1. 5) 1.7./c. II. 2;[9'2__. -- 0) Justin, I. ^Ap._ hl, Rozmluva
S Tryíonem, 117. -- 7) 1.. 0. I. Ap. hl. 65., - 3) 1. c. I.,z_Ap.__ hl. 66. -_.-,9z), Hoppe,-_.. 1,, c_.-,1__,9.

se.ipůsobivým,"'1fl) tedy jest patrnaitutojvelmisznačná podobnost; epiklese., Ž
‹ Shrzneme-li všechny momenty podobnosti .epiklese; při svěceníkřestní,

3'

,_

fl
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Poslední pak :výraz překládati ,,prosbao Duchaisv. od něho“vycházejícího,“1)
J6 více než liˇb'ov5olné.“ I V 7 i . ‹ i ^ =

“ I Výslovně 'Ívšaki zmiňuje se oŤ epiklesí sÝv.7 Ireneus,“*mluvěflo1“ „rìnóyog
'cřjç â7cLDćM)oe0o)g““.!2) ,Vypravuje o podvodu Valentiniana Marka, který Schválně
epiklesí prodlužoval, aby zatím júskočně zbarvil víno flv kalichu, a zbarvení
to moh! připatiľkrvi' Tímiídosvědčuje epiklesí historicky.
Jakou však dogm'atickouDvìhiůii`j'í připisuje, nelze určit zcelapřesně. „Jako
pozemský“chléb, vzýváním“ Boha na něj, není více pozemským chlebem,
nýbrž 'Eucharistií, která se .skládá z .pøzemského a nebeského, tak ii těla
naše přìjímajíce Eucharistii, nejsou vlpomíjejisící, nýbrž. mají naději vzkříšenífi)
Jasněji mluvíve fragmentu,ikterý se mufpřipisuješ „Vzýváme Duchasv.,
aby proměnil oběť. tuto a chléb tento v Tělo, a víno v Krev Kristovu, aby
účastníci .,“ připisuje-li se mu íragment tento právem.4) P s . “ v .  p

Svědectví Janově jenám mostem ze západu Čnajivýchod, ikdeˇsęhledáváme
svědectví O epiklesí mnohem četnější; :Je tu především, svědectví církve
Kappadocké; Firmilian (kole”mr.' 233) podávázprávu oženě, která vzýváním,
ježfnelze zavrhovati (invocatione non contemptibili), chtěla proıněňovati chléb
až víno lv Tělo a' krev Páně, a to slovy. takovými, že- téměř. viničem se pne,-Ĺ
lišila od pravidla církevního.5) Tedy patřila epiklese k bohoslužbě. Podobně
inástupcei jeho na stolci ,cesarejském sv. ,Basil výslovně) odvozuje epiklesí
z podání 7 apoštolského: „Slova pak epiklese při proměňování *“(ďćivˇoćö€EČeı)
chleba Šdíkučinění a kalichu blahořečení, kdo ze svatých nám "písemně
(âyypoícpgoç) žachoval? (Pozoruhodno je tu .slovo iO`ćvO2`ö8LžŠLg,› s nímž' se lv po-
zdějších ljiturgiích' tak často setkáváme.) 'Nebot my seneomezujeme na ta
slova, jež připomíná apoštol nebo evangelium, nýbrž in před nimi ,i za nimi
jinápronášíme, protože velikou sílu mají vzhledem jk mysteriu, přijavše je
zučení nenapsaného (šx. tñjg ot-ypóžcpou öı5OćoiiOc7líOćg).,“Í6) 7' Jest patrno, že tu
epiklesí se připisuje původ apoštolskýa velikáľpůisobnost. Podobně ` svědčí
i”sv. Řehoř "z Nyssy: „Chléb je posvěcen slovem ,Božím a moldlitbou.“ 7)
Řehoř Nazianzský .prosí biskupa Amfilochia: „Neváhej prositi zanás, když
slovem Slovo naoltář přivádíš (›flOćiw9“é)u{i,7çl),' když nekrvavým tětím7Tělo a
Krev Páně dělíš, hlasu za meč užívaje.“j8) v   7  I

,_ Neméně důrazně mluví i sv., Efrem.. Praví, že „nemůže pouhou
činností kněze z chleba se státi Tělo, nýbrž od jiného ”- a ten je Duch
sv. _-in-_-kněz tedy jen jako prostředník pozvedá ruceia rty svými prosby a
modlitby jako pokorný sluha přináší“.9) Účel pak těchto pokornýeh proseb
a modliteb jest, „aby ,vzývaný Duch sv. irocpožxìkvjrov 7cv8Ďp.Oć) sestoupil
a dary posvětil na zemi ležícíŠ'.1°) „Prosbami kněze ajpříchodem Ducha sv.
chléb stává se Tělem víno Krví.“,11) 7 ' ,V p `

_ S,v.z._IanZlatoústý praví: „Stojí tu kněz, nikolivoheň dolů přinášeje,
nýbrž .Ducha sv.; a dlouhou ,modlitbu koná, nikoliv aby nějaká, pochodeň
s nebe se spustila a dary spálila, nýbrž aby milost na, oběť připadla, a skrze
obět duše všech zanítila, a je učinila zářivějšími než íčištěné stříbro“,12)
„.vzývá,.Ducha sv. a obět hrůzu vzbuzující konáF',13) „vzývá Ducha, sv., aby
přišel a dotekl se darů předložených“.14), . js L j  _ _ v

` " 1)“ Watterich, Das Konsekirat~ion'sìmóı'n.ent, 43. -- 7) 'I›rì?`ii0euS, Adversus haereses, I. 13, § 2-.
-“ 3) ib IV. 34. -- 4) Watterich, 1. c. 247. - 5) Mezi listy sv Cypriana 75. _ 5) Basilius,
O Duchu sv. hl. 27. Srv. Hoppe 1. c. 26 vMakarij 1. c. II. 292 Watterich 1. c. 71. -- 7) Řehoř
Z' Nizzy, Řeč katechetická hl. 3'7.-- 3) Rehoř Z Nazianzu, List k Amíilochiovi. - 9): Efrem,
Výklad k Ezechielu, ~~h1. 10.--- '0, ib hl. 10. --ˇ- U) Efrem, Řeč O nejsvětějších a öživujíciích
křestanských svátostech. -- 12) Jan Zlatoústý, O kněžství, III. 4. -- -13).ib.. VI 4. -- 14) ib. VI. 4.
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Cyril] Jerusalemský praví: „Jako chléb a víno před by sv. přizýváním
nejsvětější Trojice byl chléb a víno prosté, když pak přizývání vykonáno
bylo, chléb se stává Tělem Krista, víno Krví . . .“, 1) a potom posvětivšeí se
duchovními těmito zpěvy, přizýváme Boha, milovníka lidí, aby seslal Ducha
sv. na dary předložené, aby učinil chléb Tělem Kristovým, víno pak Krví
Kristovou. Neboť zajisté čeho se dotkne Duch. svatý, jest posvěceno a
proměněno.“ 2)  j

Rovněž i církev egyptská vydává svědectví oepiklesi. Origenes mluví
arcit neurčitě o „modlitbě“ a „slovu Božím“ 3) a „příchodu“.4) Sv. Athanáš
praví: „Tento chléb a tento kalich, "dokud se nevykonaly úpěnlivé modlitby,
je prostým chlebem a kalichem; ale když veliké prosby a svaté vzývání
k nebi bylo vysláno, sestupuje Slovo v chléb a kalich a ten se stává jeho
Tělem.“ 5) ˇ . 7 . 7

2 I církev africká to dosvědčuje. Optatus z Mileve vytýká Donatistům:
„Co jest rouhavějšího, nežli oltáře Páně, na nichž i vy kdysi jste oběť při-
nášeli, bořiti,... kam Bůh všemohoucí byl vzýván, kam na prosby sestoupil
Duch sv., odkud mnohým se dostalo záruky spásy věčné, jistoty víry a
naděje z mrtvých vstání.“ 6) Augustinus .pak praví: „Tělem a Krví Kri-
stovou nazýváme to, cofzvzali jsme plodů zemských a mystickou prosbou
jsme proměnili a řádně přijímáme _ k spáse duchovní na památku utrpení
Páně za nás. A to sicerukama lidskýma nabývá oné podoby smyslové, ale
neposvěcuje se, aby bylo velikou Svátosti, .leč neviditelným působením Ducha
sv.“ 7) Fulgentius se ptá: „Kdy pak příhodněji, nežli k proměnění oběti
Těla Kristova, sv. církev, jež jest tělem Kristovým, prosí o příchod Ducha
sv., kdyžtě ví, že její hlava dle těla se zrodila z Ducha sv.?“ 8)  

Rozumí se, že ani v dobách (pozdějších, zejména v církvi východní,
nechybí na dokladech pro epiklesia její význam. Tak patriarcha konstantino-
polský Proklus 447) píše: „Pro tyto tedy prosby příchodDucha sv.
očekávali, aby svou božskou přítomností chléb předložený k posvátnému
úkonu a víno, smíšené, aby je v Tělo a Krev Krista Spasitele našeho pro-
měnil“.°) Sv. Nilus (Ť 450 nebo 451): V „Božská tajemství předpmodlitbou
knězovou a před sestoupením Ducha sv. jsou prostým chlebem a obyčejným
vínem dary předložené, aleepo hrůzyplném vzývání sa příchodu Ducha sv.,
jemuž se klaněti máme, od něhož život vychází, jenž dobrý jest, není více
pouhý chléb a obyčejné víno, co leží na posvátném stole, nýbrž je to Tělo
a Krev drahocenná Krista Boha.“1°) Sofronius (Ť 638) odvozuje liturgií sv.
Basilia a Jana Zlatoústého zliturgií apoštolských, budfod sv. Jakoba, Bratra
Páně, neb od samého knížete apoštolů sv. Petra, přirozeně tedy i epiklesi.11)

 G'rermanus(kolem r. 725) „přizývá opět (Otec Ducha sv.), aby dokonal
mysterium Syna Jeho, Í a' 'aby byl zplozen čili aby proměněno bylo chlébľa
víno v Tělo a Krev Krista, a Boha a aby 7 se vyplnilo: Já dnes zplodil
jsem Tebe. Proto tedy Duch sv. se schválením Otce a dle vůle Syna ne-
viditelně jsa přítomen, představuje činnost Boží, a rukou knězovou pečeť
vtiskuje a proměňuje a dokonává předložené dary posvátné v .Tělo a ,Krev
Pána našeho Ježíše Krista.“ 12) s 6 V i  p  

Sv. Ničefor (Ť 828) praví: „Co“ se chleba a vína týká, věříme ne-
ochvějně a vyznáváme, že přizýváním kněžským a příchodem Ducha sv.

Í Cyrill Jerus Catechese XIX. (mystag. I.) hl. 7. “-- 2) 1. c. Katech. XXIII. (mystag.
V.) 7. - 3) Origenes, Proti Celsovi VIII. 3.5. '_ 4) Origenes, In Matthaeum XI. 14. -
5) Athanasius, Řeč ke křtěncům. -_ 6) Optatus, O rozkolu Donatistů VI. I. --“ 7) Augustinus,
O Trojici III. 4. -~ 5) Fulgentius, K Monimovi, II." 10. -- 9) Proklus, Hepì itocpocöóoewg 'tñg
nřřeíozg Äsiroupyćocg 7\ó^{O‹;. ~. 10) Nilus, List k Filipovi scholastikovi. --~ 11 Sofronìus, Aóyog
nspiéxwv “x:^`/jv šxxìvqoiaotnwizv ććrcotooćv íoizopíoćv. -- U) Germanus, l\l2›o*ı:L~z‹.ı`q ůszopíoz _ j 7“

N
'!

Iz
Š

Z

~.ı,`ø,ı:.Éfifiìví

,I



l :,;-,“::=š-ø‹\ ‹-

„ , -\;=<4,J,;;,`;::,\;,.:_
n.-ı=.vi«`~›„.›‹ž.ć\š›=,.z-`,
~ì«$`v'ı«~.` 1-.<~,n-,çí 'l, -»z~.-vn\=_„.,\<
ø“, 2,-z=.--z'.2 fl
è'?v`Í`-ˇ>If`›Í*_'z:É›`

fw vfš -“ 'F

ĚŽŠŽQÍ' _

Š'-Jr-'ˇ' '.\~-'ž
äšäžš =

z.,,;<ˇ.ę;-'“1.'.fl." .‹,„‹7,A{›,«z,.-_-‹.ˇ›.ı:f,-:`„

._ M _ í 1 \ . , _.._ı „ ` v ».~Í..--... ›..., „_ .„_ .._...-..-›v‹- vn vv-L-ˇ -„ 5-“ i.,.\.„ _i. __... 7 ,„-. - „.v,:

 ì `ı I á II 7 _- - __ _ _ _ _ 7 77 '_ v7' +7' ŘIII- v -ˇ' v ' ' vf" vz"

ł

mystioky a neviditelné Tělo Kristovo a Krev V pravdě proměněně přijímáme
na odpuštění hříchů a očištění všeoh slabosti a zlých náklonaostí těla a duše.“1)

Rovněž sv. Jan Z Damašku svědčí pro epiklesí: „Bůh řekl: Toto je
Tělo mé, az Toto je krev má, a: Toiečiňte na mou památku, a jeho vše-
mohouoím rozkazem se tak děje, až přijde; nebot tak řekl: až přijdu; a
déšť se spouští na toto nové osení epiklesí, totiž Zastiňujíoí moc Ducha sv.“2)

_  j (P. d;)

E. MASÁK (B1-.)z  
T l Píseň.

' vile Srdce živý pramen vod,
o jež v mladém jiíru tryskly,

jak R písni jara doprovod
 si vítězně Zas výskly.

Fi tiše chodí lidé kol,
jak vedle Stromy šumí,
a pijí radost, pijí bol,
jako pochopit kdo umí.
Dvě teplých očí nade mnou,
jež vynoří Se ve tmě, 5
zahraje Zcíří tajemnou

ja potopí se ve mně.
Pí cítím radost duší všech,
jimž dálelz nezastřeli,
když zlatým písmem iv obzoreeh í
se hvězdy rozhořely. T

('D‹
\_-nıO

›-ı\Mě Srdce pramen nad
kde odlesk jejich svítí,
a slyším Stále Slaběji W

t pozemskou píseň Zníti.

j. \
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1) Nioefor, Antìrhetica oontra Eusebium, XLV. -~ 2) Jan Z Damašlšu; Zevrubný Výklad
pravé víry, IV“. 13. e “ ~ 4 “ .
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vAvŘ. OSTROVSKÝ (č. B.)z  
Í) rozeönění.

_, _ Q

Ěoplály teskně, měkce dohasly, domřely tiše  
 plameny rudé, jásavá světla,  i _

jež horečných paží hýřivá síla V Titánů pýše ~
rozžala na horách V lesku měsíčných nocí!
Odlětly Zpěvy, ohniví ptáci, již vichorů letem  s j
nad žhavé jazyky planoucích hranic nesli se v oblasti nebes
hloubkami prostoru, hvězdným, Zářivým světem. - .
Umdlely reje plesavých tanců c
kol pyšných oltářů shroucených v rumy.

Cerným Zalitá bolem v Zášeru Samot  
hrud' marně dlouhé vzdechy tlumí, _ T
jak těžkou hlavou smutně, mrazné táhnou dumy
o mysteriích rájův, O Nadějích," smělých,
těch bílých děmonech, již nesli se až k slunci.

Už došeptdly klamně harmonie,  T
a oheň uhasily slzy“  e, I

Va Zářivých nocí báje nedosnenć -- e
ty utonuly v krvi ranních červánkův.

- Noc usnula, a vzešel den. -~ '
Tu výkřik Zní; tam kohout Ze sna k práci volá,
az bledých výšin padá píseň skřivánkův. - ˇ  i

V l- `l`luž, bratří, vzhůru hlavy, srdce vzhůru, paze k dílu,
jež, čestně, svatý paprsk Slunce světí ! v -  
Tutøflráje Zkvětají, tu Ztajeno je štěstí!
My svatou vůli mějme, Hospodin dá sílu.  
Nuž, bratří, naše hlasy nechť se v jednu píseň Zladí,
s tou písní na rtech spějme v boj a práci!
Vždyť Bůh a Vlast nás volá, vždyť jaří jsme a mladí!
- - H snad ti ptáci ohniví, co ulétli nám v dálky,

žjak bílé míru holubice kdys vrátí se nám Zpátky. - »-

í  èl€šıćèıćž*ćèıć
RUDOLF E. Lnn-IART (oı.)z    

í e , Cestou.  
. Q ,

e noc a šer a hvězdy plají , Co měl 1jsívmládí, jež se směje,
ti v cestu, rovny bludičkám, kdy štěstí den tě laskal jen, t
tvé kroky do tmy Zapadají, co ždal jsi, o čem snil - to vše je

jak.jdeš tak tich, a sám. . to tam, jak sen, jak sen . .
Fl myslíš si: - co bylo, není; Ted' nemáš nic - jen hvězdyplají,
CO není, někdy bude snad. _ jak jdes, kam nevis, tich a sám,
Fi v nitru cítíš slzy chvění  a ňadra tvá se otvírají i

a stesk a bol a chlad. Záhrobí myšlenkám. i “

. .WI
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Anronín BRATEČ (nv Kv.)z
'Uečerní nálaiöyí.

 m lunav noci sladcei.zpívfala,,.
a Z lip seprýštil nektar voňavý, í
obloha modrá R _ Zemi splývala,

neznámých' srdcí vály pozdravy. je `
z „ , 1 _‹_ _ . , , _

Zvuk každý ticho /m”ocnŤě sílilo,
a tajemství. vše prodchlzo prostory, L
a tajemství se všude šířilo: _
tajemství svaté, klidně pokory.

 11.., e
IV/Večerní klid se snası tich,

na srdcích vázne, na skráních- -
a bla -N‹ I-*\

fi lide nastavují , ,
svých srdcí poháry,“

v ně kane klid a chladí
vír denní bujarý.

Droud tichoučký se. rozlévá
a sílí, až se řekou ZdáI 7V I ,a blazı

FR. TICHÝ (Pxč.)z Í ”  ' T  p i o
_ _ Posvět mne, tlíristet.

i Šlyš, Kristei můj, horoucíduše vzdech, ,
dnes vzlětnoutk Tobě toužífna křídlech;
Ó, nech mne lkát u Svých svatých bran,
jdu otevřít Ti srdceldokořán.
Chci V slzách hříchů vyplakati tíž,
bych srdcem k Tobě mohl býti blíž.
V hruď sílu dej a v srdce lásky pal,
by pro Tě vezdy, Kriste, plápolal. e
fi nadšení mém; ,nitru rozži„pl~am,~._l,, A

_ bych vzdorně kráčelfsvěta trampotám.
V mě duši anděla at zrcadlí se jas, ~
'Dych v pokušení stál jak pevná hráz. M

 , Dosvět‹mne,,Kriste,Tvýmchciučedníkem být,
~ vsvých vojů -»řady rač mne připojit! i “ -
_ Mé rucežehnej, které žehnat budou

až půjdeemispolu, Kriste, v chatu ichudou!
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Kto-Ĺ VL. (Br.): T  je .
`  _. _ _ ;i,Bfö“a, T  

T  a chladnou zdí %-T _
T _ ia záp,»aˇçl líbal čelo, vrásčité í ,

p  polibkem zrůženým. Znojˇe» proud í
vlas chladíl jíprokvetlý jesefní. í

Na dlani chudé kovu zvuk  
akkordem zazněl dušeným

~a níže hlava klesala, Ť
až rámě vyhublé ji objalo. e

M00 dumy hlf“/0“  Ch0r01>110u si-ˇ“tam čekáh10uč€kz,SCh0ü1€flýr  n _
“ rtíky m0_đmvć se Zìmøü Chvíi
mzda bídná _ nestačí. Zas, ga ,_5mfe±_ ._. _, z; _

H níž a nížtse klonild." T T e
Houí zevlujícflíchi bez d'ušeÍe*j Ĺ T
na mdlobách se pásl stařenyí i
a nebyl, kdo by řek': je ubohá! í

tl, (/4
/,z

ˇ 'ˇ _ _ _ :x

 COR lCFíRl`lEUM.  

Dřál bych si, aby se toto místostalo jakýmsi ohniskem, centrem,
kde slévají se jednotlivě vyšlehující plameny duchovního života, kde
bychom poznávali sebe, svůj úkol, své povolání. Upřímně a s láskou.
je těžko ovšem pitvati svou duší a těžší ještě vědomí, že snad mnohý
- Z bratří! - vysměje se vašim slzám, jež hořkly zapalujíce lítostí oči,
vašim zápasům, v nichž tekla krev Z ran vlastního srdce, že překroutí
vaše slova, jež vyzněla bolestným zašuměním ve významném tichu po
bouři, a zakřiknutá duše schoulí se do svého mlčení,phledíc bázlivě ve
tvář --v bratřím, brzo-li se stáhne k úsměšku, brzo,-li j.í.1drsněi udeříizslova,
jež dovedou zdeptatiíažk zemi. Zde zpověď jesçtnhrdinstvím _(v[.an.on'ymitě
není třeba vidľěti pokory, jako naopak zase“ pýchy)*,“ ježrdoˇvředežvznítiti
jen silnáeduše uvědomìí, ze přece prospěje. někomuyzejslovo její nalezne
přítele, že vnikne do srdce a dovede je rozjasniti přilnavým světlemitplásky.

T _ ° Každý vz náiszmá svůjicíl, kněmíužjse musítprobíjet. jedenévidí jej
dále, druhému se zdá blíže.r Jeden. jde již svou cestou, druhý jí hledá.
Oba potřebují vůdců, oba mohou zbloudití. Pl bloudícímu přijde vhod
každé upřímné slovo, jež ukazuje pravdu ve spleti cest. Dodávám jich
několik z dopisu přítele-kněze. Sláskou byla psána, kéž jsou také
s láskou přijatal  _ _ j   _  c

Dorozuměl jste mé bolesti: kněz at je opravdu lux mundi,
sal terrae, kněz at poznává věci duchovní a nebeské - at' jich hledá,
tak jako svět poznává a hledá rozkoše těla, peněz a nespravedlnosti;
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kněz at' je upřímným k heroismu, nehot' bázeň vyhnanstvíaztráty. je
bázeň otroka, jenž všechno hledá na zemi -- a zdá se mi: kněz každý
měl by napsati či vypověděti, svěitíuee'!Z~anechati veškeru lítost svých slz,
autobiograíii, kde touha po nebihoří jako květy ,luk,_v_zp_íná se k slunci
jako póžę stromů, hnráa júkø.rvieçh,ft nøctëvpøkøřęsęsviji _.j.økø čćrv . ..
Všecko je možno věřícímu. Všecko' jejníožnjo ,mjiìlpujciícímue ale svět a
každý člověk Opatrný, “b,ojícíý.,s,eìív“,!oí;svélv`i já;,_!kdÖeeiÍ_i>iichcev_zachrániti život,
ztratí jej; kdo dá život, nalezníe `jej_ Všecko dát: zdraví, peníze, vědu -
a pýchu především! Stát se dítětem! Hrdinsky  milovat představené,
hrdinsky milovat skrytost a bolest;-,-”a,přijde Ježíš, jako Světlo. ~

_ Zamilovat si jednu knihu. Iănihusvětce., Bíbli.Nebo jinou: svatou
Terezii. Nebo jana od Kříže. Nebo ;Saleského. Nebo K-empenského. Nebo
Susona. Nebo IˇIella. Nebo Březinu. jednu knihu ii duchovní. Učinít si ji
přítelem. Ti tento přítel ZavedevísnásˇìkIrjízné',knizeš--ębude-ili třeba. Fi bude
třeba, nebot duše je jako;plamen?fpotřeıbující,-dřeva.

Pl nemá-li člověkpotřÍe;buíknihjy je»hov,`jedino_jua1 nejvyšší potřebou
ať je modlitba.“ Flìfrrvždy`posliušnost. zilëíenííjjineécesty. kl Mysteriu. Nemá
znát jiné cesty -- kněz. Naše bole,st_í_jso,u výstražné ohně zbloudilých.

e fi největší, nejnakažlivější,,nejzhoubnějšifj nebezpečí Íčlověka duchov-
ního jsou - časopisy. Nemám slovyíabychpkněze dosti varoval před
novinamia časopisy: ony Vroztřištují duchovní jednotu, sílu a nazírání
-- zabíjejí duchovní život. Dábel rozptýlí, aby zardousil.

Dáti si tisíckrát líbiti výtku jednostrannosti - duše nepozbude síly,
tak jako strom jen proto roste a sílí, že zůstává na jednom místě a
nevyhání ratolesti hned od kořenů . . _ 1,1)  _

Varovati se mnoha knih, Varovati se takových, kterétsi okamžitě
nemohu zamilovati, kterých okamžitě nepotřebuji --- a rozhodně se
Varovati časopisů, které ,,jsou,,,střep.inam,i, alenikdy nádobou, celkem,

„Otče, modlím se za ně,aby byli jedno! _ _ “ (Br.)
_›
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I(.VL“.e(Brno):s T e  
Š _ ' \ Ý _,. ` lv _, _s   nIęıcn.znan;@

Vešelzv ktathedrálu duše-  Í t _ _ S s _ i t p
_ _ V mzatném .cpřísvitu jen stěží bral sev před a sklesl na dlažbu

chll'adiviouñj_akidotek, ,;mo;r“any.t Zvvenčí -çdíoléhal až stem táhlý, z pískot .av
raÍchot„fžs.r.áž_ejíżcíchz_-se -_lokomotiV„ ;_~kdeSi_ :daleko c okolních'
továr.e!n v sem v*_ětrern dýchalì od_porně.t,P5l ěasemz po1vzd,,ál,í, [ozval
smzíchcıa ,chfvatné-kroky. míjely, avozvěna se hlfiušflepodprážela jopdjsìoprýszkané

e je . _
1.§1«-Jenž chvílemi, když měsíc ,něco stříbraj-rozhodil,,siré větvejpakátůise

podíçvalfly ic_lo;„oìkenìv.i_ zalkaly, stíny vlodi vržené se skřížily, jak zoufale
by kdoisilomil rukama - - - j   , í, _ c _

“ 1) Fíčkoliv by neškodilo nikterak aspoň Zdecímovati časopisnou záplavu [podle
Batovce vychází českých časopisů na“l303(!)], přece ve formě tak absolutní jich nelze
Zavrhnouti. Chcete-li dáti almužnu jedné dobré myšlenky žebravému světu, nebudete
ji balitflv celý spis; do jehož obsahu nemožno;.jí.ŠZCIřaçl_iti5 ,Strom jen proto mohutně
se lzýčí, že; noho k,ořen`ů“;sesrozptyluje.do;ívšech;e,strapncnassstřebá“ látky.-a,..zpr~acu.je
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Tam V předu, hle! Tak malounkě se třepotalo světělko na Zbytcích
oleje už zkaženého plísní, před Sanctissimem Nlilosti. Jak zlomené se
svíce klonily a zborcena deska oltáře, když Z jeho hrobu vyrvány svaté
ostatky.

~ Zapuzen Obětník - - -  s r
Do zbytcích stupňů vystoupil kýs přelud na místo kazatelovo, aby

se rouhal. H zdola naslouchaly napjatě davy Dochyb a V reji divokěm
se zmítaly. Flž do předu se vedral jich vůdce. V zákmitu sporěho světla
byl bys viděl písmo Kainovo na vzdorněm mu čele a bylo: Negace.

Na hrobkách- vi dláždění se zdvihly kameny a vyšlo táhlým po-
chodem sedm umrlců. Z nich první pronikl V presbyterium a kadidla
nahodil na žhavou kaditelnici. Dým Zaplazil se po zemi, jak jednoho
ze synů Fldamových při žertvě. Zedraná tvář Krista se nízko sklonila
až k hrudi bolem stísněněpřed ›-- Dýchy incensem. j

V koutech zpovědnic se V agoniích svíjela dnů klatých Zapomenutí,
jež neodpuštěna jsou od Ducha, a V tmavých ambitech a stínech sloupoví
se šklebila ta nemající jména mezi křesťany, jen temnot plody ponuré
a bez studu na líci vášnivě. s

e Chvílemi se V chaos příšerný ozval zvonku dutý hlas, jak o Dátku
Velikěm, když srdce dřevěné lká v bolu.   j  

Místo žehnání jen prokletí, místo díkůčinění vždy pustý smích - -
Oh, jak vysoko kdys býval ten Boží stan, jak vysoko! Ve slunce

jasu koupávaly se báně Zlaceně a vítaly už Z daleka sem v zanícení
k pouti spějící. K zemi oslněni klesali a v úžasu a úctě. i .

« Co vzdechů Ztišených tu slyšeno, co slzí perlících se v Lítosti. H
plakávaly s nimi stěny soustrastně a zajásaly zároveň, když srdce Smrti
raněná se lěčila. U j j j . L W

Tak dlouho bylo, dlouho, než přišly větrů přívaly a proudy zrádně
až do základů pronikly. Flbsorbcí zdlouhavou ty cizě látky prolínaly
zdivem pracně sneseným a prosytily vše. V koutech pavouk si spředl
potměšilou síť a venkuzeleň škaredá dravě shltala lesklý odraz vstáva-
jících slunci i vlahý Oddech letních večerů. Ý j Ý

fi katastrofa přišla ve svěm děsu a byl pádstrašný.
Kol lidí skupily se jednou zástupy. Z očí horečnějim blesky šly

a Z úst se chvílí ozval jakby v chóru posupný chechtot. Tisíce pěstí
zaťatých se zvedlo hrozivě a děšť bláta uvízl na stěnách. Vzduch pro-
mísen krví žalob těžkých. j í  j í

 jásal Satan - j- -í j i -

Konečně! _  l ˇ e j í
_"Tlukot nesmělý se ozval v předsíni na zrezavělých veřejích a

znovasilněji. j   ;  íí  
Ustrašeny stanuly příšery. o r ˇ ,  

e Ft nárazem mocným rozlětla se brána la jasu proud se rozlil
v čarných kaskádách po lodích. A i   

ů  Fantomy zmizely. j
Velebným chorálem rozezvučely se Zlaté varhany v mohutných

konsonancích: e e ^ í ˇ
“ Ecce Sacerdos --- -- s

l (I/I-f , _ `
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Zalíbilo se Všemohoucímu povolati Z řad našich milého spoludruha Frant.
Plesníka, bohoslovce IV. roč., jenž u věku 24 let zemřel dne 24. ledna t. I“. ve
svém rodišti v Kelči. Studia. gymnasijní po všechna léta S vyznameııáním konal
ve Valašském Meziříčí. Vstoupiv do bohosloví, S láskou za vážně pojímal povolání
své amaje nemalé vlohy, stával v popředí našeho ruchu literárního, pokud mu
nebránila nemoc jeho. Kéž Všemohoucímu slouží tam u trůnu v řadách' Jeho
vyvolených. R. i. p.   _ z si 3 .  

Q za j łr

ăpráuêı o schůzi a êılzêıclzm  
boboslouců československých ısêı posı). Uzlzbradě.

 V Dne 2. a 3. srpna 1904. j
(C>sla..'v`a.,s1:3'7'o1ı narozenin F':‹:a:c'ıtìš1-ze. Sušìla).

Pøáává BEDŘICH PÁTEK, vz. č. jeánnıeı „Růže jsnšiıøvy“ v Brně.
_ ,_ _ _ (Pokračování). “ . f

Msgr. Vladimír Šťastný, c. k. prof. na odp. v Brně, nejchvalněji známý
spisovatel moravský, žák Sušilův, předseda Cyrillo-Methodějského dědictví, Sušilem
založeného, přednáší o thematu: „Sušil v.básních“. jl . _  

l Zmíniv se O změně na obou Stolcích biskupských naší milé Moravy, uživ
dovedně Sušilovy básně: „Hvězdy dvě se Z východu“, uvádí, proč byl pozván
k slavnostní, řeči v akademii Sušilově na Velehradě: aby totiž jako očitý svědek
života a nauk Sušilových, jako jeho žák a odchovanec, naznačil věrohodně nej-
krásnější ozdoby přeušlechtilé Sušilovy povahy na tím nás nadchl a povzbudil
k nálsledování.  _ s j - r

Celá tato šlechetná povaha Sušilova zračí se úplně v jeho vlastních básních.
Radostně připomíná p. řečník, že Dr. Pavel Vychodil spravedlivě zastal se Sušila
jako básníka. Nebyl sice Sušil básníkem prvého řádu, takových je vůbec málo,
ale napsal básně, zvláště znělky, jež čestněřaditi Se'smějí a mají jk podobným
pracím Čelakovského a Kollara. Soud Ferdinanda Schulze o „I-Iněvech a zpěvech“
je nespravedlivý, a vůbec všecky podobné úsudky o Sušilově činnosti básnické
jsou proto nepříznivy, že Sušil nebál se dáti básním svým tendenci náboženskou,
které ovšem naši moderní literáti a kritikové nestrpí. Ne„takbásně, jako spíše
básník sám se v Sušilovi duchu, od církve odvrácenér‹nı1,, nezamlouvá. Bylot'
přesvědčení Sušilovo: „Národ náš jen v náboženství a životě křesťanském dojíti
může spásy a blaha, jak učí rozum a historie.“ s j , j V

Vlastní jádro povahy Sušilovy. byla - opravdovost. Co mluvil,-fl to činil,
jakými si nás míti přál - takovým byl sám, cojkdy napsal - psal Z celé
duše své. Charakternost, která ho činí tak velkým, jeví se v jeho básních.

í Nebývá tomu tak u všech básníků. Přihledněme na př. k Vrchlickému,
jemuž nechci upírati vlastností a zásluh lgenialního básníka, ale nekřivdím mu
snad, tvrdím-li, že opravdovosti, charakteru a pravého obrazu dušebásníkovy
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. 120 Prøn: řflčflíkř đ0„k1-àđé-- SVÉ. trfflëhíąl už -tflfiiž ívšeíre.
QPff‹i.žVđ.Qv.ë Hä›P1iìrëc..-r.9i-tí“ ŠÍLY isi.iđflflèIIiš„ `Vyb.r&›níř±I1í..
P.I-sHäš...íf$1i0vaż eýkľés .‹-.fl›..ľ.Ži“$ë<5'i› (N
112- fevývvđelefiľlffP~;řQČHík0V..ý0hv Z Hifihž ;YX$lÝÍifé; kžfëìàzlì àÍ;iÍkfi?Íël.ilŽ.V._

názorů, Sušilovýchfjobrážejí semv .
 Tak nám  P ů v 0-đflii i›='»Sflë Sflši1óvy.vžflđS±fl»vfláfflflisw

 však 1;ěS1.á.vš,.ızs±ø.±kťxnn,nømám.1áshy,
. _ z , . _

ı` - _.

. , . 4' 1` - . ˇ' ~“ -. - ,. _ ,
“ ' ' . \. , V _ t ' ,V '› ' ' - v ` “ iv ›- ' ' ' ' “' ,

jenž- nechtěje opustiti. fivlasti . své,;_,Q„dmÍtl,;,nabízerıou ,,rj;ą„uinipvjersitě
iV<Íd9Ě$lkéì› 4í , Jakýın nfl;dšønøęm duchasimlamsìtvéhe, .&. S,@Stéľlý.Isr-.-. Pęfìefiíslűfifl
se jevil, kdy L prováděl, své posluchače hlubinami Písma sv., stavěl
krásný iideal povioláníiskněžskéhofà;a._flpří-p,1jav11je§1j,j.e‹«;na V§{lIł§Ě{3*1ŠŽ.ľI1›, Ťsiííorníou
.práci na viniiøi. Páně!  iíSurSum1--corđařl! .;by1,;.żr"@ÍI.~
Ne  Sflfihflràrné rozøhnáni vše1i.i.aký.‹žh.fìezk0nj`flktw`. ra-ls đerehi si   

. Mistr. nás ,učil "slovem ji; piř-í;klad,em;_n,a..všechnojQhleděti p,Q,d,ŤŤz-ornýmì ,úhlem
věčnosti., Byl nám vzorem skálopevné víry a neustále mluvíval o-..jejím významu
pro národ: i .  

Víra -- strom, jenž nikdy neuvadne, s
j národ však, ,jenž na ,kořenjmu sahá, j L V  

  . jak list mđlý -H 1iđStYsS±r0mı1 spadne- . u    
.D Často nernohl utajíti -i-spravefdlivvéh-od na víru „nebo

.H

.v1fl›St.e ktflriý. røzčøžiı 1‹1i‹1n‹›u jinak. h0ľ1iI..$“,Ši'‹Iš“
lÉ›Éy1“0sí1=‹›h‹10jši,lslpřefiže cien. zàflk-onęm.=  že -křërfitwlłý
proti dnešním neurvalým nájezdům a hanopisům některýchůliterátů,ůinaììjpříklad
Ma0ľ1M'0VÝmŠt.'Ť2aie.Ťí.ktflľë je siBfiQ~I;1-i»s.e.ní€Q.;.- es-e;k011.l›l00.1-eàtí být Se
zachvívaliocšleche-tné srdce ”Suš›ilovo _ › N; í

t  Miluje stejnou láskou církev ~a vlast, Sušil'často”ve svých výlilľadřechířdotýkal
se historie našeho národaa zvláště. o Husovi a jeho velebitelech »učil nás,.sprá`vˇně
souditi, varuje v básních svých irovněž před rozbroji náøboženskými. í

 Sušil byl dobrým. znatelem filosofie Í- ratjionalistických prioudů-,své“doby,
jež i du-ohovenské kruhy tak 'zvaným Jose;finisme,m  byly zachvátily._,Ale, Sušil byl
nepřístupný ,jakémukoli smlouvání-as domnělými nutnými požadavky vědy tehdejší;
vevěcechcr víry neznalž_.y ıístupkůakompromissů. Dr. iVychodilU._zcel,a,Í.správ,ně napsal:
,,Tol1o, čemu se jdnes, .ůříká klerikalis,mus,. ibiylyf ibezvýhraidňýmjlstoupencjěm,
totiž ;;kladného katolictvís- se všemi jeho; závazky, sli V ioddanöˇstí
kjpautoritějp;.církevníve věcechl -nábožerfıskýchi al s úctouízl-kfiinstitucím VÝ-církevním..“
Byl. v té věci pravým ˇopakemfl nešťastného  Matouše zKlácela,i svého vr,stev.níka".»

í ÝkleđPiSm.@ SY‹ Nsvëhös Zä›1<0na   r>0SI‹Y1=I Sušil“-Í-V łwiflë  Přílfižiw-Šti± Váhy
mluvil ol protestantismu as jeho. Přísně ltposuzuovpajl nřeblahoìuůf_ttu” íjroztržku,
jež i vlasti naší tolik pohĹrom”zp.ůsoVbíila. Než vždy"nás naváděfl láslce ájříimořííidré
shovívavosti k jinověrcům. je j to je *

Protivníkům celibátu, zvláště tehdejším-Rougeanismem podněcovaným, napsal
inyní významná slova, jimiž odmítá žádost nezdrželivců, ba (Sušil nemohl takové
tužby u kněží katolických ani. pochopitiš: it ˇ 1 V V . 'V í
í z „ jj 1 j  „Prosby hříšné. .nerač vyslechnolltí, ,

či jich srdci není Ícírkev dosti, jj
` jejíž krásu nelZĹe“íoib$áhnol1ti?i!“ ˇ
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,Milovalt _Sušil_církev, Páně horoucností téměř bezměrnou; věrnost však k církvi
mu iůnevadila, aby 'stejnou íláskošlřı neílnul kedruhé krášíce, .jež`o“vládla“*stánekr ssírdce

,,jeho:z,;vl,astpaˇ národ, vyvraceje, tak výtku našich nepřátel, jakoby kněžíj,»zaprodáni
fp,rýů'jso;uceřů,Rímu, nemohli .ani býtiN,pravÍýrni“jřlvlastensci; s Sušil- tolik studoval a
lpoldnikialfaby imluvu matejřskouííj.(zvelebil, csvyzdobil ía,í`proslavil,-i-“ až mu-[ito za
výstřeđnostjl, vytýkáno. j Ale lnemluvilí k' nám ol vlasti-V frásemíísebe
horoucnějšími; ”vždy""chtěl,í abychom ůìpraclí, sřskutkemslallyživotem “ lásku k ní na
jevo dávali, sám, jsa toho, skvělým vzorem a zářným příkladem. Častějinám
líčil své'putován'í prázdlninovél za písní národní, jak se naně. těší, vypravoval,
ač mnozí jeho snahy neuznávají. Sušil tu poznal lid až do hloubi duše jeho;
poznal a hluboce cítil všechny jeho strasti, nátisky a .křivdy na něm páchané.

Užší svou vlast -- Moravu -- Sušil obral si sice za pole Sběratelské, ale
netřeba dokazovatí, že -cítil se-í›zároveřı -Čechem a Slovanem; _ proto jako pravý
věštec, jemuž náleží ij kárati, obrací.-se Busům i Polsákůmľ, vystříhá jedněch
sbc'ezprláví,vlchti;vostř”ař chce, sabyidrriıhıodfès druha.. učil se ctnostem, jimiž

”ííSušši“l'“íenebyl vší,`vznětl~ivé,,horoucnéz povaze žádným sentimentálním
snílkem,íÍ`bysťrýi “praktícrký,lsŤovšem _křniejvyšším.cílům obrácený směr jevil
se ve všem“ jeho “lih”lórováníì pro ~piravdu,ríÝ“Ídobíro “i-Ťkrásu. P Proto ctil andělského
filosofa sv. Tomáše Aquinskéh?O*?i našeho Tomáše ze Štítného, proto naváděl také
ctíti 'a pěstovati umění:  ř ř  í s

_ P _ - ,,a ta uma -- jesti život svatýl“ Ý

A takový život vedl i náš učenec, náš učitel, náš básník, náš milovaný Sušil.
P Jiné básně, ukázaly by nám ,Sušila v jeho lásce k Matce Boží, našim sv.
apoštolůmi os?tatnífm,j_-svffilpjatronům jap svatým, [viděli bychom jeho zanícenost
pro Velehrad a“ sv.“Host'ýn,c jeho vnímavost pro přírodu, jeho celý názor ina
svě't'í`Ťa`“íčlovëlia. Na 5-základě' błás-něčí „Kněz“-írliby-lo by lze zosnovati celé exercitie

ř Přímo moderní aĹ-časové jsou. jeho epľigramy, jadrné la zduchaplné.  _
íPodobně_i překlady jeho básnické, zvláště mistrné překlady „I-Iymnů

církevních“ ukázaly by nám Sušila nejen mistrem jazyků: latinského aj řeckého,
'Z nichž překládal., nýbrži jazyka našeho mateřského, jímž tak věrně velebné ty
květy poesie církevní posvátné tlumočiti dovedl. ř j P s -

í   Zvláště zde poznamenati sluší, jak vysoce cenil duchovní píseň lidovou a
jaké snkahy projevil O povznesení písně té a vůbec umění zpěvného ve službách církve.

p j Rečník spokojí se, bude-li míti přednáška jeho ten výsledek, aby pozornost
viçøhyıø. øhxáøřønz_íenzn čøhhínfl...flhn“đøváni háflnimishxøvýøh, høx-ıivèjši pêflťøvání
Ílidovéíppísnľě ,duchovní a zušlechtění duchovního umění zpěvného! ř  s r

Po ípřeůdnášce~ mřsgr.f[St'astnéhˇo bylkrátký -odpočinek,*“jejž nám velmi zpří-
jřemfnílji pěvecký sbor bohosloveçkýř, zapěvší nám řízenímp. Václava Fraita krásný
sbor ,Křížkovského:'Q„Ach, lkđiyžfl jsem fjá šel J. _ .'Š * J r „ e

V Bohosloívpec př. Krupka vyslovuje ,pozdrav jménem* bohoslovců e ,praž-ských,
kteřífse ,pop`rvQé”l"účaÍstfníí našich slavnostívelehradských. i 4

Dalším" bodem programu mělo býti: „Vzpomínky na Frant. Sušila. Oživí
P. Ign. -Wurm,poslední člen z družiny Sušilovy.“ -- Vdp. assessor J. Vychodil,
byv vyzván p. drem Stojanem ke slovu, sděluje, ˇ-že stařičký pracovník náš vdp.
Ign. Wurm nemůže se pro churavost dostaviti. Rečník osobně navštívil Vdp. P.
Wurma a má vyříditi bohoslovcům a celému shromáždění pozdrav a prosbu,
aby se účastníci za něho pomodlili, jakož i za biskupa. Strossmayera. Vzpomínky
na Sušila, jak vzkazuje P. Wurm, hojně zaznamenány vz jeho úst jednak v ,,Nov.
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Životě“, jehož redaktor jej za tím účelem osobně navštívil, jednak v Sušilově
čísle ,,Musea“, jakož bohoslovcům sám o Sušilovi byl vypravo,val_

Po: tomto ne nedojemném sdělení přijat nadšeně návrh, aby poslány byly
pozdravy, pozdravné telegramy vdp. Ign. Wurmovi a J. M. biskupu Josefu Jiř.
Strossmayerovi. I =  “

Slovinec ctih. p. Andrej Orehek, bohoslovec Z Lublaně, přináší pozdrav od
bohoslovců slovinských Z Lublaně, Mariboru a Celovce, Pozdrav jeho byl radostně
přijat a náladu stupňoval pěvecký sborbohoslovců, jenž zapěl Slovenec sem“.7 77

L Dobře osvědčené bohoslovecké quartetto hudební předneslo svědomitě skladby
našeho mistra české hudby dra Ant. Dvořáka (op. 54.), a místo u řečnického
pultu zaujímá vdp. auditor Al. Hlavinka, odborný znalec písně národní, maje
promluviti os „Sušilovi a národní písni“. (P. (1.)
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Od 22. ledna r. 1905 konány schůze: V
XII. 29. ledna. 1. Ch. de Beriot, op. 7. 5me Air varié. (Silvestr Kul-

hánek (IV. r.) ju klavíru, Václav Strmiska (IV. r.), housle). :-- 2. Rudolf
Svoboda (II. r.):. „Co souditi dle geologie o stáří lidstva?“ - 3. Václav
Strmiska (IV. r.) zazpíval na-V rozchodnou balladu Löwovu- „Hrob rv~ Efesu“.
Na klavíru doprovázel rgsch. Silv. Kulhánek (IV. r.). A

XIII. 5. února. Růže naše přidružila svůj skromný hlas k souzvuku ne-
sčetných pozdravů, které se -rozlétly po veškerém Slovanstvu, aby oslavily muže
O církev i domovinu a Ostatní Slovany velezasloužilého.. Ve slavnostní
schůziosvětlil kol. předseda postavu J. J. Strossmayerovu se tří hledisk:
jeho péči O utvrzení víry a rozkvět kultury doma i za hranicemi, neohrožený
boj,-o práva národa Charvátského a snahu uskutečniti svůj ideál: aby schisma-
tické církve se scelily se skálou Petrovou. Na konec vřelými slovy povzbudil
shromážděné, abychom vytrvale kráčeli za zářnýmivzorem hvězdy jihu - velikého
Strossmayera. -- S nadšením přednesl kol. Jos. He g er (I. r.) vpřekladu báseň
Eug. Šaha: Strossmayeru.  - Ku Zvýšení slavnosti nemálo přispělalzpěvná a
hudební čísla: „Davorija“ a „U boj“, dirigoval kol. Kulhánek (IV. roč.) a
decetto sehrálo: Ferd. Mačenko: „Slovan“ (směs ze slov. nár. písní) a Poutpouri
na ruské národní písně.-~ ř ř Q. ~

Dne 6. března o 41/2 hod. odpol. konána akademie ke cti knížete theologů,
andělského učitele sv. Tomáše Aquinského. „Hlas“ přinesl o ní referát, jak
následuje: r s * ˇ

 Slavnostní akademii na počest sv. Tomáše Aquinského uspo-
řádali b r n ě jn š t í b O ho s l O v c i ve dvoraně nové budovy alumnátní V před-
večer svátku nej většího th e olog a středověku. r Umělecká část se-
stávala ze čtyř mužských sborů. Dva, první a poslední, složili chvalně už známí
naši domácíbrněnští skladatelé: Fr. Musilhymnus na oslavu sv. Tomáše Aq.
(na latinská slova dra. Josefa Eiselta) a Ant. Hromádka pětihlasné „Ave
Maria“, jež jediné doprovázeno vedle harmonia ještěi houslemi, violou a kontra-
bassem, Liszt a. Hándl dělili se o Ostatní dva sbory; od onoho přednesena
„Modlitba svatého Františka de Paula“, od tohoto pak Z proslaveného oratoria

>:-“vf‹_ ~‹“šť=.
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„Messias“ ,,Alleluja“. .-- Na několika místech nemálo obtížné skladby předneseny
bohosloveckým i sborem pěveckýmj za řízení jeho :sbormistra ctp. Silv. Kulhánka
opravdu skvostně. Auditorium všecko vděčilo se I pokaždé za vzácný požitek
umělecký upřímným potleskem! - Z vědeckých nových průpravných prací
praesentovali bohoslovci 3 přednášky. -Vesměs pánů ze IV. ročníku. Dvě české,
jedna německá. Pěknou studii „O úkolech filosofie a jejich vývoji“
ochuravělého ctp_i Ferdinanda Šoba s pravým porozuměním přednesl p. Antonín
Štursa. ,-- ,Pojednávala zvláště o úkolech ovšem philosophiae perennis v naší
moderní době po delším historickém náčrtu vývoje, úkolůtéto filosofie; - Druhá,
německá řeč p. Jana Heinzla ,obšírně a zajímavě líčila život a práci ivědecký
význam vlastního zakladatele klasické scholastiky, učitele Tomášova, slaveného
doktora universalis „křest`anského středověku“, Alberta Velikého. Především
doličováno v ,ní Albertovo studium věd přírodních a význam jeho pro ocenění
experimentu vedle převládající tehdy spekulace. -- Soud o důležitosti výzkumů
0 nauky úøhøťø,-vøıihánn flhžøđøvèıxê vêáøøkê pxáøè øø øhvflø ‹1ø1<ıá‹1á.núSn‹1I‹y
různých, zvláště mimocírkevních učenců -- Cth. p. Karel Háňavka vyvíjel
v poslední řeči Z nehotové doposud vědy Sociologické za sympathického přednesu
hlavní osudné ideje liberalistické od doby Luthrovy až po klassika vědeckého
socialismu Maržçe. Znalost i, nejnovější: literatury řečí jasně dokumentována.
Ukázky tyto Z duševní dílnynašeho theologického dorostu působily velmi příznivý
dojem; budí opravdové naděje. Zvláště vytýkáme, že nikde neprojevovaly dosti
častého naprostého strnutí na starší doktrině a bývalých poměrech. Porozumění
pro  nové -úkoly všude se hlásilo! (Akademie do jinak tichých místností alum-
nátních přivábila četné auditorium. Předem zavítal mezi své alumny J. M. ndp.
biskup Dr. Pavel hr. Huyn. Přibyli dále pokud bylo pozorovat J. M. -ndp.
praelát starobrněnský Fr. Sal. Bařina, vsdp, praelát-arcijáhen J. Kř. Vo j těch,
pp. dvorní rada Navrátil síd. kan. msgr. dr. Hodr, vrchní stavební rada

, _

Q IBrauner, zemští inspektoři Loštak, dr. Schob er, Jarolímek, Vlk, st.
rada Kosch, msgr. Vl. Stastný, gymn. řed. Holub, řed. Je řábek, ředitel
V á ň a, uč. rada -Gi t t e 1, komissař Z W a ko n, šlechtic Z Táborova, -děkan msgr.
G. R i e de l, assessor R ei t t e r, děkan M r á z e k Z Rakvic, Šk. radové professor
Wa g n er a prof. D e r k a, prof. Fr. R y p áč ek, prof. Dr. Jan K o r e c, professor
Bu r d a, biskupský rada J. _ B a r t o Š, kons. rada C h alu p a, farář ze Zábrdovic,
inž. Ma tz e n a u e r, professoři bohosloví Dr. N e u s c h l, Dr. K u p k a, Dr. B u l la,
Dr. S a m s O u r,, kons. rada Dr. E i ch le r, kons. rada prof. J an O v sk ý, kons.
rada F rim m e l, sekretář techniky P a v e l k a, sekretáři biskupští J. Š v e s t k a
a F. B é ba r, Zástupcové řeholního duchovenstva řádu augustiánů ze St. Brna
kons. rada p. Al. S l o v ák,= Dr. Šú s t ek, P. B al lo n, řádu minoritů farář P.
František V_ a n ě č ek, řádu kapuc. farář H o m O l a, voj. kurát notář H o n i g,
rˇegens chlap. semináře Dr. Mar v a n,-„I1adučitel W a g n e r Z Archlebova, úředník
Cerný, živn. Sindelář, katecheta Tošnar Z Králová Pole, Kirsch, Neu-
bauer, Veselý, kaplan Finda Z Králova Pole a j“. pánové, ovšem vedle obou
představených alumnátu dpp. monsignora reg. iA. Adamce a spirituála dra.
Dvořáka. -- Akademii ukončil stručným latinsk-ým dos lovem, navázaným na
poslednjí slova umírajícího sv. Tomáše Aquinského anabádajícím bohoslovce za
vzoremsvětcovým, J. M. nejd. biskup Dr. hr. Huyn. ‹  s Z V

Z OLOMÚUCE. I _ _ e _  
- _ A) Plenární schůze měla, „L. J.“ tyto: i . ~ í  V

 _ VIII. 1. Fr. K r ou pa, Dumka. Houslové solo zahrál skladatel. 2. Kulturní
význam kněze. (Aˇrn`ošt.Kolář, IV. s Z  »  »



„ 5 r1._ Zdenjěke Fibijchg, Z malířských studiíč. 1,: Lesní Sonata na obraz
zo-nd=Jakobea;›vaI1Ruysdaela. Klavírní solo zahrál Wiezderjm ann r.). 2.” Rozkol
af .s_ék.távř8tví v církvi _.ruS*ke ;(Ot. K.u b-í_n„-.II- r.).: I  V _ _  to 5

B) I. Kroužek Sociologický měl přednášky: 10._Stávky (Jos. Hlaváč,
-IL 11. _Přednoszti ,(RaJizfEeis*enekpřed, fostatními peněžními ústavy (Jan Hrubý,
III. r.).-V:ız.đľ.uhém polo,l:etí§,..i-jkonan,cyklus prednášek: Soudobý ti skapknejz,
ze nichžfprobrána themata: 1,2. ,Význam tisku pro naši dobu Vašek, III.
13. Kněz a Žurnalistika nekatolická a protikatolická (B. Vašek, III. r.). 15. Kněz
a Žurnalistika katolická (B. Vašek, III- s I ˇ

_ II. Kroçužekliterární. 8. Nejnovejšı proudy v malířství (Jiljí Spanhel,
II. r.). 9. Jos. Jur. Strossmayer. Jubilejní vzpomínka (Ig. Konečný, II. r.). V
_ S III._.Kroiuž,ek c.yrillomethoděj_ský (historický) vede Kubín
Z II. r.: 1. Jos. Jur. Strossmayer a idea cyrillomethodějská (Ig. Kžonečný,,jII. r,).
2.1 Katolictví v Rus-ku v 19. století* (Josef (Kubín, II. r.). V _ ,P

IV. Kroužek apologeticko-dogmatjijcký: 6.“ a 7. Ollđasarykově
,jbrošuře „Vi boji _:0fl,náb.oženství“_. (Obě :_př.e_dnášky měl Ant, Buček,Ť,III. ročnlík.)
Při druhé poukázáno na význam sv.. Tomáše,_ÍAkvins,kého( vjehož s_v_á_tek
přednáška konána_,-- dle' encyklik, sv, Otce Lva,.XIII.“,ı,  _, 1 H s

I e V. “V Kroužku biblickém (jehož vedení převzal Brart. Kutaljjjz
probrána“themata:_ 5. Idea církve ui proroků StaroZákonních(Fl. _Flora',~ II.
6. Obrácení sv. Pavla (Rudolf Drábek, II. r.). 7. Jest obsažena v Pentateuchu
víra v život posmrtný? (Vávra Lad., II. r.) 8. Historický podklad ku proroctví
Danielovu: Septuaginta hebdomades. (Dan. 924-27.) Kašpar Lud. (III. r.). Po
přednáškách „Z dějin biblistiky slovanské“ probrány životopisy a práce do
biblistiky spadající těchto mužů: Fortunáta Durycha,,Fr. F. Procházky, Josefa
Dobrovského, J. Raisa, Lib. Zieglera, dra Rud. Dvořáka, dra,Just.lPráška. _

_ Slavná Bosna jako každoročně tak,.j__i jętoę Wpsala pro své členy tři
ceny odměn za nejlepší literárnígpráce podanéjdo 1. května ft. r. V V V

Ý r ' V É“ ““““ “ 4 ^ _ z-,__ _ _ _,Z.CESKYCHZBUDEJOVIC. I    
[ Odízačátku r. 1905 pořádajla naše j jednota_s„Jirsík_,“. osmi. schůzízpifú _

_ XI. schůze konána 15.. ledna: Kol. Mottl dokončil: práci: „Bible a její
studíum“; kol. Roubal (II. r.) podal archaeologickou studii „O nejstarších dě-
jinách Jerusalema. “ v _ j j  ˇ p  ~ V

XII; schůze dne 22. ledna: přednášel kol. Cech (III. r.) O „Otázce Cyrillo-
Methodějské“ ja kol. Janout (II. r.) svou básničku „Ta naše doba“. Z š

  Schůze XIII. 2:9. ledna věnována oslavě biskupa Jos. J. Strossmayera:
zahájena. byla slavnostním sborem Smetanovým, k němuž slova upravil kol.
Lorenczi(II,. O životě, a* působnosti oslavencově prornluvil kol. Brdlíkf\(II. r.);
slavno:s.tní.k1'áSn0u íbáfieň Př.6_<1I16Sl ..1I0l- _PIŤÍI19-(I_-; IŤ-)5 P95.lé“°:r“ZaˇPělÍ:ZPěVá0Í 41.0'
jemnou hymnu chorvatskou: ,,Liepa naša domovina“. p jj _ _  

ŤnNra schůzi XIV. 5. února dokončil kol. Brdlík nás-tin života biskupa Stross-
mayera. Kol. Čech (III. r.) před_Iiesl_pr(áci, „O východníotázce“.  

Na schůzi XV. 15._února přednesl jednatel Jančar povídku ,„Nůžky“j, a
předseda počal v překladu díla Hélloova: „Filosofie a atheismus“, v němž po-
kračoval na schůzi XVI. a XVII.“ I í

Kromě toho na schůzi XVI. a XVII.přednášel kol. Brdlík O životě a vý-
znamu básníka Petra Preradoviče; jk. tomu pokaždé velice vhodně přispěl kol.
Lorenc překlady několika pěkných jeho básní. _ í “
 Schůze XVIII. 5. března: zahráli, hudebníci (oktet ze III. r.) Hynkovu:
„Cestu po vlasti“ (hudební směs); kol. j Kordík přednášel owživotě a významu
sv.-Tomáše Aquinského. 1 _ › _  ._ PŘEDSEDA;
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eeepřeđsøaá. ,1;1:ónvø±~flxi hypøıøkáxnføh áıúhů“ z. pø-
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(I. několik Iıáfyšlenek O ,Í,zvelebení Stávuerolniekého“. IV XI. schůzi kol. Novák
(III. rá.) přednášel O 7„orgà.niSa.oíeh zemědělSkých“, v XII. kol. Princ (I. r.)
do „Zemedelskeme delnictvu“. V XIII. Sohuzi kol. Eybl“(III. rd,)e probrál“thema,:
„Zemědělec a. dalk'oholá“, Za; přítomnosti dp. Dra.. Karla. Slavíka, professora. intro-
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Perąpekpivu našíjn Šinąosti od poslední Mzprávye ,lze nazeneaěiitšìe těınìtoıfysyi
1 2. ledna,;o“ehúSiťiSnąn“, I  25.;1øđnfl ćøızhp. I‹`išèrzx (III. v.)
{,,”O; Sìvobodnéłv'VůIi“,”d1'd9.`á*ıíI1ora řečnild dna valné I hromadě cthp; Dvořák (III. r.)
áoItheIIIáťě:\e';,e“eZidé, 'I`ad.1Ín1ìud,á kře'Sf"anStví“.d “  Í H "Ä I e 8

I V kroužku apologetickém důkladně osvětlil ethp. AuguSátíI1Í(I. r.)
„poměr Genese ek vědě“. ` I I j ' Í ” Ťľ  I'

A V kroduežkdke Sooio.logìcIkéĚm `vedeı[1y kdisputaoe oázpůsobu vedoucím
k dáduehovăníe katoliokéáhodemýšlení“ euekeddakařdemiků, ae projednŤá*na themata“ I: „Přípravné
práce I jzakľádáníf jSpo1'ku“ì aí“„M'ez`e d`p1atnoSti/'yzákona oko ìřeprávıı spoI„ěovaeím“..r
É [Še Zábráıjìlo tříšťĹěñíLpI*áoe. }fpřiV-tděľenìł krokiıìždekľìí.hìŠtoi`iç3kýĹf$efi`6Iˇčleny
švými kı-óı.ıžEn*“ei.Ie`flpó1ógeeíhiçkêmu,eerçiebøť vn hi=sherìè1“ jest I S eđb*áhìi«x momentu
aP019getickëhO. I . _. J Ĺ ke “ I I

přeje
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W długo pozwolìłem Sobie nadužywać Waszej cierpliwošci, nieprzeesylając
już od tak długiègo czasu żadnych Wiadomošci “Zkdzi8.ła1noŠci naSZejKOngregacyi
Maryadňskiej i }nàdSZego”Señťiinaryáum' do 'dalSzych” ııùmerów ;)MuSeum“,* -ke pragnę
przęto Wynagrodzić to dľugie emĹiIecZe”nie "obS›ZerniejSZą nieco korespondencyą. i
podzieldić ásifáç Z __íDrogiI>I`iiá 'Braórřıie Slo'WiaňSkifiıì` dáìšázèmiý wdiadomošciamik Z objawów
nadszego Ĺlmyšłowego ~`życi”a. Zamiafry diÍ“projŤekta,áe jakçiee pořczynìožno na początku
roku Ť przy otwarciu Kondgregdaeyi urzeczywistniły Sie i-e+ľ'eż-reáliázowáłye ddsÉto'SunkoWo
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dosyć pomyšlnie. Pierwszym Wytycznym punktem programu działalnošci Kon-
gregacyi byla myšl uczczenia Swej Opiekunki iz Oredowniczki Najšwietszej Panny
W tym Szczególniejszym roku jej jubileuszu Niepokalanego Poczecia jak najwspa-
nialsza akademie, by W ten Sposób Zložyć jej hold i Wyjawić uczucia Wiernošci
i miłošci. I Zaiste rzeczywistošćiczyn odpowiedziały godnie Zamiarom i pragnie-
nìom. Wieczorek ów, urzadzony W grudniu, Wypadł pieknie, podniósł i pokrzepił
ducha, i pozostał na ZaWSZe W nader mi-łem i przyjemnem Wspomenieniu. Podo-
bała Sie Zaš ZWIaSZcZa przedewszystkiem Wspaniala gra na fortepianie kolegiiKoSt-
heima (I. r.), ukoıíczonegor konserwatorzysty. Na upiekszenie Owego Wieczorku
złożyła Sie oprócz urozmaiconego prOgramu,- również i przepiekna malowııiczošć
udekorowanej Sceny, Wšród której najefektowniej przedstawiał Sie  przešliczny
monogram Imienia Najswietszej Panny, utworzony Z kolorowych lampek elektry-
cznych. Program Wieczorku byl nastepujacy: Słowo Wstepne-(]anuSZ IV. r.) Chór
»Boga RodZica<<, Deklamacya: ,Na ZWiaStoWanie N. M. P. « Adama Mickiewicza,
Orkiestra »Ave Maria“ Bethowena, Odczyt: »Czešć Matki Boskiej W poezyi pol-
Skiej<< (Perenc I. r.), Kwartet smyczkowy., Gra na fortepìanie (KoStheimpKazimierZ,
I. r.), Špiew i orkiestra. Po ukoňczonej akademii przemówíł naSZ.DoSt,ojny Arcy-
pasterz, Wyrażajac podziekowaniei uznanie za pieknie dokonany Wieczorek i
rzucajac Zarazem kilka pieknych myšli jak najgľębszego Samokształc-enia Sie ii Za-
prawiania W .piórze na przyszłošć. - Energicznie również i Stanowczo Zabrano
Sie do przekształcenia i Zreformowania kasy. Zmieniono dawny jej ustrój fałszywy
i przestarzałye już pod niejednym wzgledem, a urzadzono Według systemu raiff-
eisenowskiego Z Zastosowaniem do naszych potrzeb miejscowych. - Na posiedze-
niach Kongregacyi eodczytywano obszerną. prace p. t. »Poštać Chrystusa na tle
racyona1iZmu<< (Kuta II. r.). -- W kółku hìstorycznem Wygłoszono dalszy ciąg
odczytów na temat: »Košciół a ubodZy«, (Kreszko Karol IV. r.) Nowakowski
Michał -(IV. r.) odczytał' Swaa prace »O Meczeňstwie rChrZeŠcian<< a Wnuk Ignacy
(IV. r.) »o Humanizmie“. Z Zakresu historyi polskiej Opracowano czasy od roz-
bioru Polski až do kongresu Wiedeňskiego. - Kólko literackie Wytkneło Sobie
jako cel .i Zadanie przestudyowanie i opracowanie literatury polskiej doby naj-
nowszej Z ogólnem uwzglednieniem pradów i kierunków panujacych v literaturze
XIX. . Wieku. Na pierwszych Wiec posiedzeniach, bedacych niejako zagajeniem
przyszłej -đzialalnošci, Wygłosiľ Sekretarz tegoż kółka Zajmujacy odczyt »O pradach
W literaturze XIX. W.<< (Czyż Franciszek, III. r.) -- Piekną. również i ożywieną.
dzialalenošćzaznaczyło Kółko socyalne, darzace nas Obszernymi Wyczerpującym
odczytemi »O SocyalíZmie« (Franciszek Czyż, III. r.). - W kółku dogmatycznem,
którego posiedzenia odbywałysie co dWa tygodnie, omawiano najważniejszekwestye
Z Zakresu dogmatykispecyalnej. Jednizkolegów odczytywali SWe prace, W których
bronili swych twierdzeú, inni Zaš Ze Słuchaczów Zabierali głos, ošwiadczajac Sie
Za lub przeciw Wywodom prelegenta. Wywiazywala Sie Wiec Wskutek tego Za-
jmująca i Ożywiona dyskusya. Najbardziej Zajmującemi byly dysputy na temat
z»iStnie“nia Bogafl a nadto »istoty Boga<<,“ prz-yczem poruszono i omówiono pan-
teizm. - Kółko filozoficzne opracowywalo tematy Swe Z Zakresu ontologiii.
Dysputy odbywaly sie tamże po łacinie, metoda. Scholastyczną.. Najważniejsze
Z tematów byly nastepujacez I. Conceptus entis est unus. II. Conceptuseentis est
analogus. III. Quidquid movetur, ab alio movetur. IV. De possibilibus et eorum
funídamentis. -- Na innych posiedzeniach ks. professor przewodniczacy podawał
Wskazówki, jak  należy . kierować dysputa' i Z jak Sie W czasie niej Zachować. -
Nie ustepovała róvvnież W pracy innem kółkom -- Sekcya ogrodnicza. “Na po-
czatkowych posiedzeniach pouczał czlonków Z kółka kol. Wojtas (III. r.) O »pro-
Wadzeniu korony un młodych drZeWek<<, na innych kol. Douka (Iz. r.) odczytał
Swą. prace »O hodowaniu WarzyW(<, Šapyta (I. r.) pouczał o »leczeniu chorob
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u drZeW“ a Lutecki (II. r.) O »zakladanìuíogrodów strojnych i klabóW<<. --jedna
Z najpodniošlejszych chwil i momentów . W życiu. naszego zakladu byl Wieczorek
urzadzony ku czci naszego niešmiertelnego Wieszcza Adama Mickiewicza dnia
I. marca b, r. Poważnie i blogo“ nastroil nas Wszystkich vi pokrzepil- umysl si
ducha. W calošci Wykonany byl dobrze i bez Zarzu-tu. SloWo, Wstepne powiedzial
kol. .0Stromirski (III. r.); po niem nastapila kantata »Hymn do mistrzów sZtuki<<
Münchheimera, Z akompaniamentem fortepianu. Nastepnie kol. Lutecki '(II. r.)
Wyglosil deklamacye »Koncert ]ankiela<< Adama Mickiewicza, również Zi akompa-
niamentem fortepianu. Muzyka. odegrala polonez ,Czyf poWrócisZ<< PiWoI'1skiego,
Chór odšpiewał ,,CZajki“, naerfortepianie .odegral Kostheim Walc-A-moll Chopina.-I
Po nim .nastapil Špiew -solowy Z-opery »Straszny dWór<< Moniuszki (Fuchsa II.
Nastepnie Wygloszono odczyt na temat: “--,Miloéć Ojczyzny W `poeZyi.Adama
MickieWicZa<Š (Eugeniusz Okoň III. r.). Chór odšpiewał »Stepy akermanskie<<
Orlowskiego, a muzyka odegrala »Lutnie polska“ Wronskiego. -- Musze również
Zaznaczyé Z radošcia, a Zarazem równoczešnie i bolešcią., že p“oWStala Wšród nas
piekna ei przepyszna mysl. zalożenia Wspólnego czasopisma teologicznego pt.
»zł:‹ą.cZno.šć“, jako organu jednoczacego Wszystkie seminaryapolskie i bliżką. już
byla urzeczywistnienia, póniewaž przygotowany już. byl pierwszy okaZoWy numer,

jednakże-- niestety - Z powodu rozmaitych od nas niezależnych przeszkód,
a›ZWlasZcza Z powodu Lnie otrzymania poZWolenia, mysl ta przepiekna upadla i
projekt ten poZoStaWil po  Sobie gorzkie vi .Smutnie tylko Wspomnienia. ,-.Po-
nieWaż niektórzy Z Braci .ij Przyjaciól SloWeI'ıcóW Z ĹMaribora prosili mie, bym
Zechcial. podać W »Museumę Zarys urzadzen naszej sKo.ngrega'cyi Maryanskìej, a
Względnie kólek Wchodzacych p W jej ZakreS,« -- przetoż czyniac jak najchetniej
Zadošćj życzeniom Drogich Przyjaciól, poZWo1e sobie W kilku przynajmniej krótkich
rzutach nakrešlió sZkicoWo ustroj ich organizacyi i Zalaczyc go do mej korespon-
dencyi. -- Cale życie naszego Zakladu Streszcza „Sie i Skupia W Kongregacyi
Mariaıískiej. Kongregacya Zas dla podolania swemu rozleglemu Zadaniu icelem
ulatwienia swejpracy, rozdziela Swą, dzialalnošć na pojedyncze kólka, które pra-
cują oddzielnie W SWoich odrebnych i Wlasciwych Zakresach.. Kólek takich ìiczy
Kongregacya nasza Szešćcz I. Historyczno-literackie W polączeniu, 2.socyologicZne,
3. teologiczne, .4. fılozoficzne, 5. ogrodnicze, 6. Zrecznosci (slöjdů). Na czele
Wszystkich kółek stali jako przewodniczacy do roku Igor Sami alumni-ZZ naj-
Wyższych przeważnie lat. Od roku 1901 Wprowadzono W ustrój Kongregacyi
peWne Zmiany, które Sie przechowaly do chvili obecnej. Mianowicie kieroWnictWo
kólek: teologicznego, historycznego, filozoficznego i Socyologicznego objeli Sami
Ksieża ProfesoroWie. W kólkach ogrodniczemi Zrecznošci pozostali Wedlug daw-
nego systemu przewodniczącymi odpowiedni koledzy. Każde .Wiec Z pierwszych
kólek Wyżej Wymienionych posiada tylko Z grona alumnów swojego Sekretarza, Za.
kierownictwo .ogólne jest W reku profesora. Kólko Zaš literackie o tyle jest od-
miennem od innych, že przelożonym jego jest każdorazowy prefekt Kongregacyi
na mocy Zwyczaju i przy-Wileju. Na czele Wszystkich kólek i calej Kongregacyi
Stoi Najprz. ks. Rektor. Posiedzenia kólek odbywają, się Wedlug uStaW co dWa
tygodnie pod kierownictwem profesorów. Na każde Zas Z takich posiedzeň ma
jeden zi,cZlonkóW przygotować pewną. oz-naczona prace si odczytać ja. Innych Zas
Z kolegów Wyznacza kS.profeSor` jako krytyków Z obowiazku, majacych ocenić
Wartošć pracy prelegenta. Samodzielnošcią. Zaš Wieksza cieszy sie obecnie tylko
kólka historyi ojczystej i literatury, odbywajace SWe posiedzenia bez kierownictwa
ks profesorów. Na tygodniowych zas posiedzeniach Kongregacyi odczytuje Sie
prace po najwiekszexj czešci trešci teologicznej, W-ybitniejsze. ' ' i ' i Z

 -Przesylamj serdelezne braterskie pozdrowienial j Z EUGENIUSZ OÉOŇ.
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fˇigizll/Iultituclinise eautem:-Iccredentium.Z erìat__ieco.r..-I ı1nu~m_*_et čınimëøv-_;L1H8v-*-.mg -.ø<Ý..;~Ý(ACt-
ap. 4› 32-). Mi Smo, braćo, razstepeni na sve strane. I;m2Ls_<nÍ2_1S Ĺg0ÉQÍY0_-1;12€_sjSVÍITł“7`
krajˇezvi-m.a<“sviÍjeta,V na sjeverżugš§jugu,*sis_tokuš;iz .K;akıood“j nije .tnťlakfo prvi
miah"igoi`ýo.riti to zslozi, bratstàžu z ani jąeedinstvu-,ga_ú; toQ_ ;ipak“,=-ijer jıznamoffeda_è.§ž±t›a_kOva;.
izmedu nas postoji, mora-mo daıse svi -od-Vsrea _radujemo~.- ; Tasenrad_ostz;*jošf11307;
većaje, kadl je djelima učvršćujemo.  Ko1iko_pìutaš se níjjesam-_Sa‹mo.í rastapaojođ.
veselja“ Slušajući, kako nas ×uvjeravate_ of Vasoj f Odanosti i_ flljubavig ; ;u ._listov_ir_na, što
nam ih poslaste iz Morave! Čím je prispjela koja poslanica od Vas, pozvaoż nas
je predsjednik u f»Zborove<<- prostorije,: da namje pročita.. Kako smo_„seÍQtaÍd puni
za-dovoljstva i oduševljeni razišli, možete si Sami misliti.z` z z 3 Í Q

I-Ioću da vam “u kratko to ìšelm_, naši rad eľšto* S-mo fa? nast-av~i›li na kon-
ferencijama. Iza ionih, kojima ste `bilijiii`pošlj-ednjjiii p-utiiobaviješteni', -
pet konferenci]-a." Rad ;ĹSÍ‹“i3e sve 'eillživahneije raZiv~ijao'§i inarednuše-st'u~v
konferenciju došla je mnogo ž*eljen_a És"7ma-t'eriaÉlistonŤI ľľkojiss
je slobodno predavajući Ka“nt~47-Lajpladce-oÍv“uÍ”teorijuIöilsjpjostařnrkuĹÉ;svij.ëta*íì lívtìijoi-

nas Za sebe pfredobije, Na ito-ÍjiivjiŠe,z. zžjer=`-je
kazivao, teda sv. Písmo  pa i sama=dido1Ťgı1iaÝtika“uZ8Ž djvojieafljììod
bogoslovacapobojala, da če nas materialist doista Zavesti, pa_Zato ustane-č`.”gi'._i
IV. Kuhar, te ga Znanstvena pobij dok nami je nič. g.i]. Kocíjanić o't-krio vještački,
kako je g. materialist prvotljivo natezao sv. Písmo i dogmatiku na svoju stranu.
Na Sedmoj je konferenciji upozorio predsjednik na pogubno pisanje našihaìibera-
laca »naprednjaka«u »Pokretu<< protiv širenja nabožnih pučkih listova. Mi sme
utješili širitelje ovih očitovavši im svoju privˇrženost. Deklamiovacslje g. Grahovac,
ag. Kakosy je čitao Nitsche-ovuľ` in-ankjuj t'-eielĚ›siÍilisektonferencija-“ za'-vršena* potre_sno-mi

»Tko nam Svet -svjeidočif fiZia~i;">Krista iř“ sastaýljenom
P. etjting-emj_ _ je p Z _  f _ seA

s0töv0.SV@ klsfike-V Ked bi pröšifwı 0đseöiv0f ż_IGI_fl$fiika__Sf0&
ISì1SOVa<< na naše očitovanje, V dir.pžaIaľ se KÍ'ĚĚmˇarac`
o »Besmrtnosti duše«. Sad stupi naprijed poznati inašihumorist, g. Ilijaševìć,diikoji
nas je slatko pozabavio deklamujućijıl »Vragali postoelaras-Št (Avgust 1Šenoa),i a
g. Gruičić čitao je raspravicu 5)Rénan i Strauss“ si osvrćući“ se pri tom na sgibanje
naših Zagrepskih mladih »naprednjaka<<. Na koncu su gg. Kolarić i Kanoti na
dramatsku izvodili dialog: »Bezl Boga nema irnorala'<,_ pri čemucnam pokazaše
potrebu lijepo i dobro Znati. beSjediti.p Na Zadnjoj konferenciji deklamovala su
gg. '1`øpó1čiçS,Pin±ę.x ijMagjøxèøj.ıijćpPxęraeáøviććv~iżriaıógzj,B±áćú«. Pøj ıøxn nam
je g. Kanopti predočio potrebu jos'nivanjajnabožÍnih drjnštavajpodelìitnenom i Zaštitom.
hrvatskog naim_f b1aženik`aiiMaxka Križevča_nina, 'pos1iijel“íIčegajejfgf Bürger dekclria-

zflvršiør  A
 V Zadnja svečana kionferjenicija iidržala sedu ”»VijenčevIoj<< dvorani.in

I>wv0m -Smislıl.. vii€.n_čiëż -na _.kQil€ma. Su _ S2 VrS.niii- s0ví0rfli‹=i. piščí
I“0s1i jøš. i<~2đ11I0ë i~Sfi-ak_fl“fi-- z.Fľ@fiBét1@hëmi.čife0íiëvizs .N0viak0vi1i iiaföfízama
»Ignorantia scripturarum. --I ignorantia Christi<< Piošsto Ismo ovako iislatkonnaužiili
svirke i domoljubnog pijeva, izrekao je jg. ]..Kocijanic, „predsjednik ,»Zbjorai<<,i
govor, u 1 kom ,nam kritički ocrtao cije1i.-rad na.Ísastiancimaji, kao i-A njihovu važnost
ip korist. Zanosnim upravo Í vatreınim;`riječìma..dpo_ticao nasje na ustrajnost u
ovojfm blagodarnomí preganju. _»j]'3ra‹5po<<j. -- „ne duljim,.po._-
Słflšajts ÍGŠ  -(M1 lP0I1.“*=Sit?<2 is I _.i.i5V-sësfiìk-.Q bez i.đ@fl.1à zrìfisf  Pravá
‹.flaka2&.-I _SVi~.t‹m0ra-m0 Ťlłi-'Ji ve ìeˇđfle.zi5ššñ10-.sP-CisvfàìíV .viaìęđničkoňi

-_ H, „_ z ,-z. , .__ -, .. _. __ _'\». v.‹ _/A -. -. . z.,` ‹,_ _, . .. \_v , .._.. v‹ .› _ /ˇ
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u „Zboru« i konferencijama, ako budemo doista velikodušno radili svi za sv-ima
Zajednički cilj: svetu vjeru i mili doml* " ' je

~z_Alí,_ braćo,vtreba<;da Vamvsad-iošeinešto rečemo  našemużjdjelovanju.ju;4,,-Zboru“.
R-adnjefısulfdosad zučinjene“ ove: ; s I .

“ É i V Vrbanefk :e ,,ìProzglašeinjev=.l'; ZBeZgrješnog..v rZ.a_čeća .odjelo ž“ž Providnìosti.
D_raga»n-ìë-Gruičićs:ž,,.Harmolnija_. u» vjeri iI“narovos.lovljlnžŠ@(prevedeno). V

janić :1 -»-Vfeliko socialno Značenje ;Oěe.naša›“Šl. je 4*. Vatr. Oberan »Pjesme <<_„<i_njihova
kritika (g. Ji. Lajtman). .5.*ıStef. Rušec...:ì“'»Evolucioni-zam i_ njegova etika. << 6. *].z
Lajetmanıt »Sholastika i moderni -vijeki. Z V7. I. *Kocijanić »jediní flizv-or morala
-4-Bog.“ _ “ _

> fl V O drugom polju naše-g Zajedničkog -rada uzsjemeništu, što se goji u drugom,
pjevačkom i glazbenom društvu 5) Vijenac“,- imao bih Vam takoderlmnogokazati,
alizjna žjalos_t,_-jSad.j toga ne mogu.jpStrpite SC Zato dok ,dode „čas. Za ,Sad Vam
mssuż-eam0__».t9 S1?-ëelflsne?€đ“s›..l.ČÍ§É@ Hfiđieljfi.(I24 0ežLIi1<2~)› đfžaüv ake-
demjiju .il<ęonÍjc_ertĹ_om.nj počast “Sv.ĹI_'I`omi AkV_ìnCú.;__Rasp_ored jekovaj: I.Ulmì:
.oergvmifl (Piè.va..řı1.àzłiĹ Viíeflsal-I R0žië=l»T0me izDe“fs<<- <Dę1<1flť.
mnie IrMàrič=)+ v1i»ĹAđ'QI°-ili<f1<==V0'@<“= (fs (Tr0s1aS“0 _Pi@V2\“i<f=i
uzrlevavfiorøvø pfaë@nj€.flLnlfl. harm0i1iJ“)- -4-_e.Jf=điH1. i2V0f.m0fa1a- -V--I B0s<<-z (Ciľe
g.=.;]._jv.„Kocijaniçž).-zn--j5.;__VilkQ;_jNova1<'.‹_ „Himnavì L1-V àčastsv. TOmeŠ<. (Pjevaveliki Zbor-
»Vijene.ev“).- p je . _ ___ _ __

 Naveo sam Vam zovdje čitav raspored zato, da se lakše vidi; kako sve
točke vispunjuju domaći avtori, dok je u prvoj točki vazda do sad dobivala
svoje mjesto jedna (crkvena) ruska, dakle slovjenska pjesma. koja je na žalost
ljestos pomutnjom izostavljena. Tom nas Zgodom svake godine. pohodi naš pre-
uzvišeni natpastir,_te. _._nam_j zjblag.o„ prozbori nekoliko očinskih rìječi, koje nam
p0SIije ostajudugo„.blagorn_-,nspo-menom nataj dan- . A , M Í __

. braÍćo___-mipla, ovaj, kratki. ipzjvještaj o~.___našemu stanjujaradu ii
Neka Vam to bude ikao zalog'/uzajamne bratske ljubavi i harnosti, išto
H t0.1i1<0i mififi _iiS.1<‹a='-L1J'.‹“=f‹~ıf-.ľwwłìam ięđflflë-Qnuiz Dj€1a_.AP--= »Mflltiflłđiflis
autem Lijż. _ .__."'iÝjęx-at `_cói+ -nnuúh“ et_; ' .<< , Í jereÍ*g0±ov0  po jlEvr0pe Aìma.
Slovjejnaj. .place ako je  n"jě_kolicipmŤajÍbilavrsna. dav svijeti svlada, kako ned demo
mi, gdje nas toliko ima ii nas ista- Svrha iz ideja, slava Kristova i procvat
Slovjenskog nam roda, u. jedno veže - moći sebe i svoje bar očuvati? l  

Srdačno Vam pozdravlje od braće Hrvata Sa juga!  I V ˇ
 ` . V. LIPNJAK, Zboraš,

IZ LJUBLJAHE. '      _  je
Človek se.č11ti nekako povzdignjenega, ko ipreloirapv .našem skupnem listu

,,_i_l\\l[/ujseum“ poroličilajofjvneteındelovanja Íslovanskih bogoslovjcev. _P_ovS_od kipi na
novojžjvlj'enje,.izdij se,g1--kakor da. tekmujejoilfposameznalislovanska `seInenišča

vmmejsebojnern iboju lżàf prvenstv_o_._i jMiSli-mo, da ne pre‹”:enj_uj_e_moViisvojihisilí, če
trdimo, pda se je tudi naše semenišče "v preteklem plolletjui vredno”vdelježevà.lo

drjuštveaľ' „Giril7s”ko“idrluštvo“; „“Govorniš_kˇe`~›vajei“t-ii-n-Íl„Sloc-ialni
kl1Ib“7'i sco”"prav epridno nad djelu.fePrii sejah ľsoeřse ~obrav“Iiavala najrazličnějšia,
bolj ali jmanj Z aktualna vprašanja,ki -so članom vsekakor mnogo koristila
k njihovemu duševnemu napredku. No, večjega pomena je moralni,`reci`mo peda-
gogiški vpliv,e kid ga imajo“ta društva na svoje člane: bude namreč sile, kid bi
Sicer pri mnogih, mnogih ostali latentne ali lvsaj neizvežbane. i--- -Vsak duhovnik,
ki hoče ibitifkos eisedanjim raz4meram,j se mo-ram kolikortolikos-i-Zuriti vvpisatel-
jevanju, *Se mora seznanití iz “najvatžÍnejšimi soeíalnziˇmi- QvŤpirašanj=i~"tin varhutega
Inoras›bI`iti“t svojem pioklicu^iZvežebian govorniŤkŤ.”G.e iivelja“etosplošno, velja še
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posebno za naše razmere na Slovenskem. Če nas Znamenja ne motijo, se pri-
bližuje v naši kulturní Zgodovini nova doba. A

 Naše javno življenje je bilo V zadnjem času Zelo razburkano. Nam nasprotna
stranka je sioer povzročala mnogo krika. in víka, a bati se je vendar ni bilo
treba. Njeno časopisje je bilo vse polno Zabavljic na ,,klerikalizem“, v tem je
pa tudi obstojalo vse pozitivno delo te stranke; V najnovejšem času So pa za-
pihale po naših krajih druge sape. Družba mladih mož, iz šole profesorja Masa-
ryka, je osnovala v Ljubljani društvo ,,Akademija“, ki ima namen, da razširja
Masarykove ideje po Slovenskem. Ti možje so prinesli iz tujine tudi ljubezen
do dela, Z vso resnostjo se trudijo, da bi svoje krive ideje po predavanjih,
knjižnicah i. t. d. razpečali mej našim ljudstvom. In to je posebnost pri teh
možeh: tudi mej preprosto ljudstvo zahajajo. ,S temi delavnimi in dokaj
izobraženimi možmi nam bo opraviti, ko stopimov javnost. Velja se torej pri-
praviti, da uspešno zavrnemo sovražni napad. In ravno tukaj imajo naša društva
velik pomen. Prvič so ugodna tla, da se vsak razvija in izpopoln_juje, drugič
vsakega takorekoč moralno prisilijo, da razgiblje vse svoje sile, do dela.

e Po teh splošnih opazkah hočem podatiporočilo O društvenem delovanju.
Cirilisko društvo je imelo X. shodov. Obravnavale So se sledeče tvarine:

1. ciklus mladinskih pesmi in eiklus „Težki dnovi“, čital tov. Turšič. 2, ocena
knjig „Družbe sv. Mohorja“, kjer smo napravili posebej enketo glede reformacije
,,Družbinih<< molitvenikov ,in slov. molitvenikov sploh. 3. „Na kakšen način se
razvija katoliška dogma ?“ Dogmatična razprava, čital tov. Pavlin. 4. „O staví
dopovednega glagola“. Jezikoslovna razprava, čital preds. Breznik. Ta razprava
je izšlav zadnji številki „Dom in Sveta“ (Št. 3. 1905.).

Letos Smo „Govorniške vaje“ v toliko reformirali, ,da govorita pri vsakem
shodu dva govornika. Prvi govori' samostojen, izviren govor, drugi pa prednaša
v Zgled, kakšeni naj bodo govori, odlomek iz kakega slovečega govornika.
15. okt. govoril předsednik Klavžar: „Eden je vas Učenik“ --/Z ozirom na
duh. -- govornika. 29. okt. govorila tov. Demšar ,,Krščanska;ŽŤ. kultura --
prava kultura“ in tov. Pravst: ,,O”Connell „Lastni Zagovor 5. febr. 1884
1.“ - 12. nov. tov. Jerše: „Kardinal Missia -- prebuditelj Katoliške zavesti
mej Slovinci“ in tov. Bihar: Byron: „Govor o krivici, naperjeni . proti
tovarniškim delavcem v Nottinghamshire“. 3. dec. tov. Langerholz: „Moderní
o človeškem dostojanstvu“ in tov. Opeka: Krizostomz „Govor škofa Flavijana
eesarju Teodoziju Velikemu“. 14. dec. smo priredili slavnost v čast Brezmadežni.
Slovesnost se je izvršila po vsem veličastveno. Slavnostna govora sta govorila:
tov. Klavžar (slov.) in tov. Prijatelj (lat). 17. dec. tov. Ježek: „Razmerje mej
človeško in živalsko dušo“ in tov. Noč Matija: Geissel: ,,Boji, zmage, in
dobrodelni vplivi cerkve“. 11. jan. tov, Kerhne:  „Religija _ potreba človeške
duše“ in tov. Govekar: Pitt Mlajši: „Govor proti kupčuji s sužnji“.

V Socialnem klubu smo imeli dosedaj štiri predavanja: 1. otvoritveni
shod: „O socialni nalogi duhovnikovi“, govoril predsednik Vadnal. 2. in 3 sh.
govoril tov. Kmet: „O modernem kapitalizmu.“ 4= sh. govoril tov. Terseglav:
„Notranje hibe, Marksizma.“ 5. sh. pred. Vadnal: „Delavska plača.“

Pozdrav slovenskim in slovanskim bratom! TAJNIK >>CIR,. DR<<.

IZ DJAKOVAŤ Draga bračol V
Završavamo na ime upravo Zimski semestar običajim izpitima, pa nam je

tako imoguće bar na neko vnieme misli svoje odvratiti od knjige, nad kojom
smo se do nedavna baš nemilo grbili. U to doba intenzivnoga rada za izpite
sav se život u našem ,,Zboru<< reducira na ,,čitaonicu<<, gdje se na brzu ruku
progleda dnevna štampa i per transenam diskutira ko je pitanje iz dnevne
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politike. Imamoeu č_':itaon;i'c.iI-iìgotovoi sv-e ìhrvatske čaSop_i~se,- a «neštIoi*tudjih. Ť
Od českih listova dobivamo pražku ,,“Po~lit i*k<<~ a nekinodbrače d“ržeIi,.,Hi~líid_ku«'_
i »Nový živote; od slovačkíh -»Narodnie Noviny“ iz .Turčanskog sv.Martina. I _

I-Naša...-braća už. Zag›re_bIu posegli sur nedavno takodjer  _,,Icor'_am public_o<<< uš, 1 14

I

l

dnevnu štampu: izbacili su na ime demonstrativno iz svoje Ičitaonice ,,ObZor«I”
radi. protukatoličkog. držanja, a' ,,Hrvatsko~ pravo“. radi* VJ'€ľŠl<0g Íllđlfëľëfltizfflaø
a-Zanjimanpovelisu sez-- ako Smo dobro upuč-eni-- i-.Sarajevski “bfogosloViżÍ _ I`.v,

_ ._
ı"'ı linadjalje „primamo obadva dnevnika I-- ne Za ito, što razlożi Zagre*bačke”„_ :Y
' .infbraće protiva istih nebi bili op-ravdani,“ dapače miI njihov čin, u koliko je Idetriíon-s *

strpativniprosojed proti nekatoličkoga smjera- tih , listova i o^dob'r_aVa'm7o ; --  
nego Zato, .što držíme, da eu jednu _ ~ru-kuk nekatolički _smjer< njihovf nije tako s \
izrazit, da bi zlo uplivao na- naše- katoličko“ osvjedočenje, a u drugu ruku .
današnje naše političkezprilike od silnogsu Zamašaja i odSudno7gl'ì;Značaja Za sav .zl
naš .naro_dni„ život, a ip-ak u njima vlada tolika -tama -i_Imetež,Í daiíľnamj Iza iole _ jj

I' 'lbistar pogled u iste -ne dostaje -čítati samo inače Vriedno »Hrvatstvo-l<<. jer“ je ìIż
i naš ,,Zbor<<. u to_j_-- da takoreknem --- ,,_aftairici<<~donekleindirekte angažovan, _
mislimoda- Smijemo u ,,Museumu<<, koji je za sadanjedino “glasilo,iu kojem ' ji“
sla-venski bogoslovi daju javnosti .Znakovzev životafli djelovanja, koju tujavno
reći o toj inače čisto ,,našoj<< Stvari. __ _ _ j i  li

Usrazmatranjeznaših stranačko-političkih -razmjera, koji Zaistajžalostni, to "Ý
žalostniji, što. je et_o kucnuo- odsudni trenutak -Za dualizam, _ koji je 'temelj I `
drzžavnom uredjenju naše mona-rchije, a ujedno izvor 'svoj naradnoj nedaći _
Hrvatâż i .svih ostalih aust-rijskihSlavena -- urrazmatranje to ne ćemo__SIejupú_štatiI,§;II _
jer držimo, da tomu nije ovdje -mjesto. Z  I _ I I A I I . _ _

._ Radje ćemo Vam ›ul kúatko -nešto rec-'i oslaví 90-godišnjicenašegaiislavnoga'
písku-pa;St-;r.__ossm_aye.ra. Maleno je naše -Djakovo, pa ne _.j1faZvij_e_e _
sjaj bučnih velegradskih Ovacija, aliza-to mnogobrojni gosti odličnici iž› svih_
krajeva hrvatskih, Stotine i Stotine brzojavki, Svečana izdanja no__vì.n“â.I'ÉI=edok'aZuju, ' _
da je biskup naš još uviek prvi, najvećiťi n'ajslavnÍiji sin Hrvatske. None samo  
Hrvati,nego ni ostali,,Slaven~i ne Zaboraviše biskupa, ne Zaboraviše, da je On
uviek. iskreno., .žarko i djelotvorno ljubio -sve SlaveneI;ìř“;<d*a_e je Icon.-_z__pred licemcj I
Europe isčitavog svieta prodičio ne samo ime Ie__hrvatskJo,*”~nego““i sla_,v-ensko. Z .
IZ Srbije brzojavlja uz mnogefldruge sam kral j Pe“tia~rIr'.-I“:; -m_InogzobrojnIo*čeSti-
tahu Bugarzi, Sl.oVaci,~ Poljaci, a iZ~ same Česke došlo je“ _pre'k_o" 70 Ibrzojavnih

vé5.. zpozdrava; medju inim Dr. Srb u ime[Zlatnog_-Praga, Dr.žľeP“a“cákuime Zastupnika- ĚÍ .ìjiľ
nacarevinskom vieću i. t. d. I _. I I I _

W _ još _ tri samo godine --, pa biskupa našega “ čeka “n`oVa_ veličajna _ slava
-- slava 70 g o d i š n j i-ce misniětva P: daj Bože, da veliki "Svetr O s s m a y e r svoju
,,ang.jeoˇs.kuŠ< sv. misul prikaže Višnjemu =u Zahvalu, što vidi; da se* dubo-
koumne njegove osnove, koje iduza kulturnomi politiˇčkom snagom Slaven stva ` i

zit'i I-Irvata, približuju svomu ostvarenjun I s I Z ` _ _ I “ Z if
-. - ' :jj zl VPrimite, braçćo draga, naš- bratski--poìzdravl'  “ e “ Z e~  

__ .  . s f ~FRANJo HERMAN, predsjednik ,ZbOra<<I.. _ 4;.
, _ .___ __4ř_ _______ ' _ _)IZs“ARAaEvA.-  `    I I  _  

I _ I Mila braçćolv Z si I“ e V
_ Evo i nas Ťnapokon, da Vam. javìmo* štogod o. skromnom radu našeg Zboraj

,Većž pri početku školske godine 'izabrali srnoe poglavarstvo; Josip Kaic (I_V_I.I), _
predsjedniki; odborníci Josip_ Fiala (III.)~_i~Duro Majetić (I. g.)I,` za fbi “
odreden Marko Alaupović (II.).[ ~ Z- Z A Z “ I I j

`  Sastajemo sev svake nedjelje. IZ sadržiine ovihisjednioal vadìrn s samo svo.fKa_o. Í

v'

€_› ,_.~: n'izvrlsna prak_tičn__a vježba u orkv. govorništvu: -vrìjedi sasstavljanje 'govoraztako Smo ”
„Museum“ “ ' - » - 1 2 V
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čuli J. Kaića, J..Fialu, Josipa Fuchsa (III.) či Henrika May-a (III.). Josip Kaić
sastavio je raspravu: „Noviji dogadaji u' rimskom pitanju“. (Kritizirao M. Alau-
pović.) -- Spomenut mi je još ove dvije radnje: „Humanizam i kršćanstvo“ od
Dragutìna Dujmušića (II.); i „Sloga Hrvata sa Srbima“, napisao Duro Heruc (I.).
Obodvije ove radnje .kritizirao Josip Rifel (IL).

_ Držali smo i svečanu disputaciju 22. prosinca 1904. Prisutan je bio osim
gg. profesora i presv. g. nadbiskup ,sa kaptolom i ostalimasvjetovnim klerom sara-
jevski_m.`I Dragutin Dujmušie branio je teze iz ldogmatike (traktat ,,de gratia“).
obžøiøn±i_ esnhiıi Jøsip Fiala i sújøpfln Mıakić (II), e I _ Z e

_ _ Iz etike (,,de norma moralitatis“) branio je teze Josìp Rifel. Obicirao Josip
Fuchs. --_ Uz disputaciju čitala se tom Zgodom irasprava: ,,Uzroci ojačanja
apostolske Stolice u periodi Grgura VII.“ od Marka Alaupovića.

Ako još spomenem nekoliko prijevoda, što su se čitali kad nekoliko sasta-
naka, eto to je uglavnom prìjegled našeg rada. Spremamo i disputaciju na ěast sv.
Tomi Akv.na_23. ožujka, o čemu demo Vas, ako Bogda, drugi put obavijestiti.

I UZ bratski pozdrav želimo svoj braći bogoslovima uspjeha“ i blagoslova
u njihovom radu i nastOjanju._ _  I   I TAJNIK.

Z_vıDı~IAvY.  1  
I, Vyzváni jsouce ct. panem kollegou Z Olomouce, abychom vstoupili do svazu

čęękpvslovanských bohoslovců, Čmilerádi jsme toto vyzvání přijali a v poslední
schůzi dne 18. března 1905 usnesli jsme se zaslati krátkou zprávu o letošní
činnosti do „Musea“ a tímto takřka-formálně se přidružiti ostatním jednotám.

V iľředevším však dlužno podotknouti, že život náš se poněkud liší od života
jiných seminářův. Studujeme totižv na německém ústavě mezi Poláky a Němci.
Nás je leitosiI17, Poláků 19, Němců 11. Ředitelstvím jest námpovolena L1 hod.
česká týdně od 6--7, v sobotu a 1 hodina českého zpěvu od 5 -- 6 hod. v neděli.
Ceská hcdi..na je především určena ktomu, abychom se zdokonalili ve své ma-
teřštině a v české literatuře. Nyník věcilv ` `

V poslední schůzi koncem července minulého roku pořádané zvolen byl
předsedou kol. Josef Tyleček (III. r.), knihovníky kol. František Bražina a Felix
I“IluZa.Po té předseda vzpomenuv na rozloučenou vykonané práce a přál všem
veselých prázdnin. -- Po prázdninách měli jsme první schůzi 15. října. Předseda
vytknuv účel a úkol českéhodiny, povzbudil k horlivé práci V novém studijním
roce a pobídl k sebevzdělání. Schůzi ukončily vvolné návrhy aporada časopisecká.
Ustanoveno, místo „Aletheje“ odebírati „Nový Zivot“ za místo „Rádce Duchovního“
,,Kazatelnu“. Ostatní časopisy: „Hlˇídkva“, ,,Osvěta“, „Vlasť“, „Slovanský Přehled“,
„Sborník historického .krou-žku“, „0.0. historický“, „Věstník katolického ducho-
venst-va“, zůstaly. Navrženo,.z aby se opět konala praktická cvičení gramatická a
literární. Mluvnici vykládá kol. Jan Velčovský a literaturu přednáší kol. Rudolf
Vaníček. Cvičení tato nezarážejtež nikoho, ježto většina kollegů vychodila něm.
gymnasia. Podotý-kám s radostí, že láska jejich k mateřštině a Ipíle soukromná
potkaly se se zd-aarem. Mimo zmíněná cvičení také přednášíme v české hodině;
každý kollega zavázán je alespoň -jednou přednáškou za pololetí.

Naší radostí je také knihovna, založená před čtyřmi roky několika nadšenými
bohoslovci pomocí ct. pánů příznivců, již radou i skutkem jim pomáhali. Nyní
udržována jest toliko příspěvky zdejších českých bohoslovců, jichž obětavost je
vskutku chvalná. Příspěvek obnáší průměrně 1 korunu měsíčně. Naše knihovna
obsahuje posud 309 děl o 4ì4O svazcích. Letos zakoupili jsme Flajšhansovu literaturu,
Gebaurovu mluvnici a V5 Stěpánkových slovníkův. f I -  

I .Také český zpěv V letošním roku, za výtečného řízení kol. Vaníčka, valně
pokročil. Zpívaly se sbory Z ,,Vlastimila“, pak Sedlákovy „Naše zpěvy“-a jiné.
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S největším nadšením a porozujměnímbyly zpívány sbory.BendlůvÍ,; Cji_;›ì:áł“““ñároda
českého“ a „Zadniji čas Zrinskoga“ (U boj)_od,-Zajíc`ě;" a P i

Konče tedy zprávu, přeje_ »českoslovanské íp~vZˇájemnostiŤÍ"hjojnělfıóý požehnání
božího a zdaru, a bratrský fpozdravfl ;VšeniŤ ~›jednotán1Ťjménem jěˇdnotyntlíiniočí  
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Praktický významy jubilea ,,Gı'aı1đe mllnuS“, O jubileu encykliky cyrillo-.V
methodějské přinesl brněnský „Hlas“ 24. článků, které dýší Vzletem a opravdovou
snahou ukázati, co dal Slovanstvu V dědictví veliký Lev. Na konec táže se autor
vldp. Jan Vychodil po praktickém významu jubilea encykliky „Grande munus“.v

P 1. Apoštolát sv. Cyrila ta Methoděje má V-ytčen úkol býti apoštolem
myšlenek „Velikého úkolu“. Zajisté. A obrátí-li svůj zřetel k východu, kde nastává
mu širé pole nových úloh, bude zvláště jemu třeba praktických výsledků oslavy:
co největší podpory hmotné i mravní, co možná nejširší zahrnutí Všech vrstev.
Mluvil kan. dr. Podlaha nám loni na Velehradě:,,Potřebujeme slovanskou Lvovìı
společnost“. Kéž můžeme nazvati náš „Apoštolát“ takovým sdružením, kteréby
soustředovalo a živilo i vědecký a umělecký ot_1'żu'c'h, a blahodárněji mohlo plniti
1. §svých stanov. Ovšem, že ku Grandiosnímu úkolu by nestačily krejcarové
oběti. Nuže, Zde mohou míti zlatá slova praktický Vliv, zápal nadšení,
které sáhá hlouběji, než ke Vznětům a slovům. P _ j

2. Návrh druhý: Zříditi docenturu pro starocírkevní dějiny
ınoravské, zajímá nás bohoslovce nejvíce. Práce soukromá, nikým nekontro-
lovaná a nesystematická je Velice nesnadná. Odstraší většinu hned vflpočátcich
a jen jednotlivci, železné energie Vystoupí A přece chceme, ,máme Znáti, co
u Slovanského theologa, u ctitele zakladatelů naší kultury se vlastně samo sebou
má rozumnět a předpokládat. Právě pro řečené obtíže, naše ignoramus je pocho-
pitelné; Ale budeme vždycky říkat „ignoramus et ignorabimus“ a zpívat hymny
o tom, jak by bylo pěkné, kdybychom znali to a to . . .? Nejsme kompetentní
ve Věci té, ale jsou to Věci týkající se naší duševní výzbroje Proto ,ždáme
Z upřímného srdce uskutečnění onoho návrhu při našich fakultách a ústavech.
Umlkly hlasy o reformě bohoslovných studií, o nutnosti rozšířitì dobu Studijní na
pět roků. Pomíjíme požadavek sám sebou evidentní --~ zřízení samostatných stolic
pro Vědy sociální, -- než ij studiu dogmatickému, které tak jest obsáhlé, nastávají
nové problemy, které více méně přecházeny: Studium sporných otázek církví
římské a schìsmatických na základě odborné literatury Východu; a na studium
historie se kladou největší naděje: jednak Starověk náš vlastní, jednak Východní
otázka. Dogmatika a historie se musí tu doplňovati. Bylo by dobře trochu energie,
se kterou se potírá negace katolicismu -- protestantismus věnovati této posìtìvnější
żx váèčnêjši práci.  '  

~ Doufáme, že se uskuteční zmínka, kterou učinil L. P. C. V Kulturní besídce
„Hlasu“ “o staroslovanském kursu na Velehradě V letoších prázdninách a Vhodí
kýženou jiskru V material návrhů dosud nezpracovaný.

 8. Další návrhy to slovanské liturgií a Zasvěceném svátku
Cyrillo-methodějském V ostatních zemich jsou otázky doby.
Svatá Stolice zajisté ,dějinami je přesvědčęnaz 9 đětinné lásce a příchylnosti naší
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zkznsoběě,`~.zná »úctu svatých Cyrilla acMe'thoda, 5 jakflvždysćvíce se-
. spravedlivé Volání duší zanícených pro dobro a .prospěch církve a zpro ZV

opravdového, 'pochopeného života fa kultujejího. Ň j « ý
"4.1A jistě FV, intencích,_; jak ,slavné „encykliky tak i, Všech S_l0.Vanskýchí
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theologů, pracovati bude „Casopis katolıckeho ducho ven stva“.
Svědčí o ˇtom řada pracovníků, která sešikovala se kol něho a chce stavěti duševní
spoj .pro unii činnosti vědecké af kulturní .a tími náboženské. í

1 nÄKéž ibˇud'eme_'moci si-říci, flco ize 'zmíněnýchipřání fa tužeb se uskutečnilo,
až dá-liBůh -s-_ stane .se skutkem návrh - poslední: P 0 sta Vit LV u XIII.
d=ů`“s`tiıiosj;n>ý »po mflnL.í k nn az p o.s V. PV ele h r a děl - Nechť slovanskému
Vejlehratlu vévodí obraz ,papeže Slovanů ln “ ._ ' '    4H. (Br.)
' měsí_C_j‹dalľ!ľiPodiskromnýměnázvemvyšladvěčísla měsíčního přehledu
Z literárního trhu. Nechce „býti listem Vyplňujícím citelnou mezeru V naší lite-

-r_atuř.e_“ .‹;(Je pro naše -poměry" charakteristické, že nějaká Ksiažka se u nás nemohla
_.zachÍytit, ač potřeba dobré1r.ukojeti, sledující lliterárnívruch se uznává a zdůrazňuje)
»Regèistrováfny dosud V programu 'uvedeného titulu publikace české, novinky svě-
tových literatur, hudebniny,~časopisy (aniž udáno místo. nákladu), bohemicav cizích
jazycích, díla.. chystaná veřejnosti a jiné různé. Obsah je kořeněn úryvky o knihách
ja četbě, a slibuje podávati systematicky bibliografie _ českých spisovatelů. Mnohé,
,hlavně V cizích literaturách dosud přezíráno, na př. V ruské a jinoslovanských
vůbec, než to -- jak V odpovědech čteme -- učiněno pro začáteční technické
překážky.. 1 j ; i _ V 1 _  _ _

ˇ j ›Švíat Słowìaňskì. Miesiecznik pod redakcyą, ,dra Feliksa Konecznego.
Rocznik I. Tom.iI. 1905. Krakow. ~ í .

I V ,v O V I I v I I I l^ i Novy casopisj vyrostlyna pude starych ideı aěsnah vseslovanských a hlasıcı
jse k ,,Slov. Přeh.leduřŠ jako; k_ staršímu bratru. V _ „Časopis náš jest přehledem
záležitostí slovanských ze stanov-iskal polského,“ spíše 'redakce V 1. čísle: „A
nebudou ; to prosté kompilace výňatků zfnovin, neboť V tom přıpade rubrika ta
uměla. by.“ cenu fpro čtenáře polské nevelkou, a žádnou pro jinoslovanské, kteří
zajisté .budou rádi, že naleznoutu natnejednu otázku polskou odpověď. Nemíníme
.pomíjeti otázek. dráždivých anije podávati ~v bavlnce .len celá pravda může
,žpřivésti-nás napravou cestu! Nebudeme tedy zatajovati hlasů nepříznivých
-Polsce a navzájem povíme otevřeně, co senám zdá nesprávným nebojnevhodným,
špatným nebo nepřiměřeným vslovanském tisku, Spravedlivě, zcela spravedlivě

_ volá se od tolika `již_let_ ve všech řečech slovanských: Poznejme sel jak však
se-máme poznati, budeme-li, navzájem diplomatizovati? Především potřeba jest
.vzájemné u^pří~mnosti.“ Tak volá nový list, jenž jest orgánem Slovanského
.klubu v»Krakově, ojehož činnosti zprávu podává hned na prvém místě. Již
řadu let vzrůstal V Polsku zájem pro záležitosti slovanské. Stále více jednotlivců
chápalo se díla na nivěislovanské vzájemnosti; bylo třeba usilování ta skupiti

.. V jedno ohnisko, uvésti je v lad a system. A zrealisování těchto snah polských
zslovanofilů stalo se založením Slov. . Klubu V prosinci roku 1901 v Krakově.
Í,,Zalcży~ciele pragnçli Wytworzyč instytucyę povvażna, dostępna tylko dla poważnych
ludzi, któıàym chodzi o slovvianoznawstivo, a nie O tyrady jakieš, zložone choćby
nawet, zssympatycznych frazesów“ --v charakteristika Klubu i jeho časopisu.
Není spolkem politickým, cíl ieho je čistě kulturní. A slova tato dokázal ihned_ J

Iskutkem. ~N'ebot' prvním, ktery V klubu měl přednášku, byl rusínský básník
Bohdan Iúepk ._ „Nebylo to dílem snáhody; chtěli jsme, aby tak. bylo. Uznávajíce
Rusíny za nejbližší bratry, udělili jsme první V novém spolku hlas Rusínovi,

K aby "to zůstalo dokladem vkronice klubu, chtějíce tak dotvrditi, že jako živíme
sympathie vůči Slovanům_vůbec, takmáme je především pro Rusíny, nejsouce

.garažeııi nezzdarem dosgi_vádních_,pokusůsmírného vyřízení záležitostí rusínských
.. `, ' _ V
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ľB‹ l-II\V. Haliči.“ Tak .lzahájilŤ Lìčinnošt ľkluěbu Rusíni I'“pře*d~nášlkou Šo i-nějnoivěj laitjeiratiuře
rusínsko-ukrajinské. Než tím Vzájemnostpolsko+ru*sínská1vklubuěnevzsaľlalza své.
Neboť týž básník rusínský přednášel ještě dvakrátetiji“-'Ío ułkrajinisikémilnosvielistovi
Wasilu Stefaniliovi. ago hudebním skladateli Lyřseňkovi; »PA tak "nach_áfzelty*a~vždy
budou -fnaclıázeti kulturní 'záležitostiıirzusínské-~coIŠ5nejpřá`t'elštějfšíˇíohlsas*V“Ťklubu, a
je ˇto`;n`aŠe nejvřel.ejÍší přání razitiJz~tízmto..L způsobem lécestu- fpřátelskýmripoměrům
S Rusíny.“ -- Nemalá pozornost věnována jest nám f Čechům.“Ý,,J=ižlvyjšliissjsme
ze stadia*oˇněch sıneurčitých tužeb, ..jich.vži- cieiou 'Íni;hodn_otoui.'“jest ľjichč'~ít“fsridečnost.
Můžeme si, již navzájem říci, že nejenÍ.cítíme,_ Íarsle? fi iř.rˇoŤzzumímerľnľašernuì přátellsltví,
a proto jsme siiho jisti,“ -tak' podán ú~<.názľor0ri1.a=*fip0in`ěriÝ*čses;k'o=?pol`iský.iz“7 „V tom
právě skutečný triumf“ našeho bratrsitví,”Ť že? ìrozdílľy 'Tnásľifnierofżđvbjí; '&_il'iPř_€iSně
bádání těch. rozdílů. jest vlastně nejvŤyš“ším .stupněmííľvzájemného“**se__ poznání.“
Z toho stanoviska také třeba hleděti :na "předjnáškyi „Miluìvili
jsme tedy 'směle to největším mezi ínámi!iroZdílu,;>ofkato'lici*smu. Ě“kte;rýV~u ;n”ásl*“jrest
čímsi od polfskosti úplně neodlučiteln“ýmÍ,Q uvnichľ pľříliš poivrchntírnsz.“
Byly pak přednášky: ,,ˇ~O ě katolicysmie Czecha'ch=(“.;fl(FL“?_Kioinecľzìniy+)s,“ ,,“(Ď” 'ľidei
husytysmu iv 1“ Czechach“ (rM.Zd2ziechoWlski)', .ız,~,»-i(3yryl.o-M_etodei4zIns“ í(\tzý2ž~`),s,,ZsdziejóW
relígijneglo odrodzenia Morav“ (WaclavzBo'Ž=yídarskii);.øůtsázíkyìfltyto2-jisoí1ľt*plro Pofláky
na tlnejvýš lzajímavy .az klub slibuje,Ifžeząčastějľiıflk..nismšıolüátíìisvou iípioszornost: ,,bo
czyż można znač dobrze Czechów, nie poznawszy religijnejfstrony fichŤ..iŽyci`a,
która. svyryla atakie .Šlady V ich idziejfachi ěiĹì”dizši“sěi.zaÁj tzyleff tamizajmujesřumyslóW?“
Mimo to .přednášeno V klubu 0“ Jaroslavu Vrcshlisfekéml V f5().*”rolčnici jehoĹnaąrrozenin
(St. Dobrzycki), io›Sv.i Cechovi' PaciorkieWicz)z'za ikone`čněr`ol*Rakouské_politice
Palackého ì(F“.l Koneczny). ˇ

o Není divu, łž-es inejvět (IR F-I\__ÁB
A I V A ._ ._ _ :_ ˇ, _› Ti: S xrı, ,_ _ _ _. n.

zájmem ıpatfří ~kl“ub`žikf iR"u`sk‹us.?@«è,,Nieí ffpotrzeìba
umyšlnych .rstowarzyszen .dla zamanifest.oWa.nifa,rĹiľže“ídoznajerny»od Roěsyviělľsrogiego
ucisku. Aleľnienawišé zasadnicza, 'nienaWiŠć“\dla siebiiei~›saŤÍmeij,l`›obca~j“eStfnaszeInu

“ x ~ ø

charakteru narzodovvemu.  Nasz vlasny. linteresŤiiajdokla-ldnliejsszrej
_\ -‹ 4 .

znajomošci ROSYÍ, i nietylko filologa-slawistez“mìusi“onaz obÍchfodfz~ié,íi~<leczÍýkaždego
Wykształconego Polaka, skoroflBosya WpłyflWaŤfnaÉnIa'sz`e0=spIfa«VvyřÍfptolTitycziie,ill ekono-
miczne .i srozwój Stosunków spolecznychi“ _.Proto>klu”bf všíım_ái“íiřssi`s všłehso-i:ěliteratsury
ruské i poměrů společenských a hospodá;“řslš.ých<, sjakJukazuj*ípiřednáiškylfzatluply-
.nulé období: ,,Mikołaj Gogol", .,,MaXyrnl“Gork.iž_j“í, 1č,,ÍPrZ-yczynyiflgłodówˇzvf=Rosyi
si obecny  W niej stan rolníctWa šwiůetllefj najnowszychfs *ba.díasřı“,"ř.ič>,,WSpěóhlna
WlaĹSnošč ziemska W fgminie Wielkorosyjskiej“,Í ,,Prz.yìcizy»niy=És uľpadku L“rołnjictW-a
ir glodów W Bosyi“ a j, Zvl
Oićerinfa a AleX.ĹPypina byl '*< _N‹93" '-~'~'zUN

C'řě dvě slavnostní schůze klubiu§Ť,“znŤa poč-est_ľ*Bo'riersa
vým . vý`razenií', Ĺže “ 1,, není P V řklubui 7zá›sad*níl nenávisti

ke všemu, co jest ruského, ale ze uznaì sì“rťadost;ı zaísíÍ.ípřátele své RusŤy,s7ktfeří
by chtěli vzájemný .poměr _opříti na záisadách.asprzavedlsůn.ostis;“f s 'Qt

í Mimoto věnoval Klub většíıˇneb menší “;rpozorn.ost? ni 'jiríým,_ 'rne"nším'sivětvsím
Slovanstva. a úkol ten plníi dále łnejeinissıve svých.př-ednášklác=h,`ale;“i v”e“`s=vém
orgánu ,,,_SWiat sł'oWiaI'1ski“. V .prvýchr-3 číslech Ítohoto časopisjuŤ*setkámŤe sfeise
zprávami téměř lze všech národů. Slovanskıých.“ +_-1v.l,,ŠPrzs`gl§j,d pfrasy sìlowiainskiejì“
všímá si většinou různých slov. novin, .pokud zasıjzakl.vyjiášdřilyľsľe“íl“'oposledních

“ -v /_

událostech V Rusku. s Z~ věcí českých nemálot`v.d”ěč*něı=“ resferzováno ío*Íľflě1SloV“anském
Přehledu“ a podándlef téh O N‹ Uı‹ II-Is F1eji význam: _z-nám ého 1p~o;l2aYíiofila iľęlél-íiii7klai.i Ptubrika
,,,BiblíOgrafia““ slibuje přinášeti zprávy. o kniżhách“~Í=a pra=`cích v"ědíe.ck.ých,ii“,,a“žeb“ľy
piSÍmo- nasze mogło stač sie z czasem. pomostemi.spoimfliedzytiÍipolsskìirnfjšWÍiatemvs'nau-5
k0Wym a nauka uinych narodów sloWiar'ıskiích“;žr Ulveden i1fpsa;kžÄĹpřehled'i»vědeckých
časopisů českých. V ,,Kronice°Ť vzpomenuto.jubilantůľ F.fl. =Al.ě1›flHiory a Kfvapila;
a„ úmrtí Felixe rleneveina. Těžkou obžalobu[Ĺvfv“rhvá= tuìl»Šnia.:.àn'á.si*'bra4trskˇýfčasopis:
Jenłewein uznanie z.yskalrnaprzódi u o{boyfchr,.v.1We;.i“Wiednisuìsz.ži;fliivi poludçzlSj;oWi-ansz;
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czyżnie. Wostatnich dopiero czasach pomyšlalo oním i Wlasne jego spoleczenstwo,
ale niestety -- za póżnol A vybízí Poláky, aby se seznámili s tak originálním
malířem českým. „Tak ich malo znamy“! volá. A vybízí „Spolek krásnéhoumění
VKrakoVě“, by uspořádal výstavu děl Jeneveinových: „Wlašnie urzadzono Wy-
stawe dzieł Jeneweina W Bernie v- Z Berna niedaleko do Krakowal“ _- Ve 3.
čísle příležitostně se činíçzmínka OJ. Benešovském-Veselém, B. Bouše, J. Klecan-=
dovi a V. Vlčkovi. 1

Nepatrný mráček, který však pro upřímně míněné styky, jež stanoveno
navázati a udržeti S Cechy, vážnějších následků zajisté míti nebude, Vyplul nad
obzor shody česko-polské ve III. čísle. Vytýká se tu „Národním Listům“, že
hájí zastaralých názorův o poměru Ruska Silnějšího k Polsce. „Přáli bychom
si,“ píše „Sl. ŠW.“, „aby Čechové zaujali prostřednictví mezi Polskou a Ruskem
a zatím ,Nár. Listy“ tlumočí, že společnost česká nemůže přijati na sebe závazků
soudce. O soud jsme neprosili, aniž prositi budeme. Prosíme toliko o ofticium
boni viri.“ Maně se tážeme: „Což jsou ,Nár. Listy' jediným authentickým inter-
pretem otázky rusko-polské u nás, a je možno Z jednoho feuilletonu konkludovati
na úsudek celé Veřejnost? Či jsou názory „prelegenta. klubu Slowianskiego“
stejně směrodatné a vyjadřující _Inínění, jež lze generalisovat?“ Podobné věci
jistě „nie narusza nigdy akademickiego spokoju písma W SWiacie Sł.,tembardziej,
že bedzie nie polemiczny . . .“ Í _ .
V Celkem vybízí „Šwiat slowíanski“. k Velkým nadějím, a jest si jen přáti,
by zájem _ pro slovanskou vzajemnost jednou vzbuzený neutuchl, ale dále a dále
šířil se i do širších vrstev Posky, aby i u jiných bratrů Slov. nalezl -.ohlasu a
následování U nás nemáme V té věci příčiny ky nářkům: „Slov. Přehled“, „Oa-
sopis Katol. duchovenstva“ a konečně „Museum“ konají svou povinnost..I V 6.
čísle loňského ročníku „NovéhoŽivota“ četli jsme mnohoslibující vyzvání, založiti
slovanské kroužky, než zdá Se, že počátek byl spolu koncem. Myslíme, že ani
V „Novém Životě“ rubrika Slovanská. nebyla by nadbytečnou při tak velkém oboru,
jakým jest_„vzájemnost Slovanská“. j B . V. Marzy (Brno).

Vývoj tvorstva uznávají Skoro všichni nynější přírodopisci- Z učenců,
kteří každou vývojovou nauku popírají, stojílľleischmann Skoro osamocen. Nauka
o vývoji, descendence, považuje se za dokázanou. Až na myšlenku o vývoji liší
Se Skoro ve všem od nauky Darwinovy, t. j. přirozeného výběru V boji O život.
Ovšem nepodařilo se dosud, ikdyž se tak tvrdí, dokázati zcelaˇjistě, že je jediná
správnou; .nikdo však neupře, že jí vysvětlíme a' objasníme velmi mnoho temných
problemův a úkazů.  . z `

jak se utváří vývojová nauka? Těžko říci. Známe dosud asi I7 různých
názorův ovývoji- Ale uplyne ještě mnoho času, než rozluští věda úplně záhadu
vývojovou; již ted' však můžeme tvrditi, že nauku O vývoji tvorstva povedou tyto,
od darwinismu různé, základní myšlenky: I. Vývoj tvorstva jest polyfyletický,
tvorstvo vyvinulo Se Z mnoha základních typů. 2. Vývoj děje se dle plánu a
Spěje k určitému cíli. 3.. Náhody a nepravidelnostif V přírodě není 1 (účelnost).
4. Egoismus a boj orživot hraje V přírodě jen podřízenou úlohu, 5. Ducha, lid-
ského nevysvětlímestupňováním zvířecího pudu. B S

1 Myšlenky tyto mají své přátele anepřátele. Nejvíce odpůrců má názor
katolických učenců (Wasma.nn)í ajiných (Snell, Bumüller),že jest nemožno, aby
se člověk vyvinul z opice. Nepřátelé hájí myšlenku Klaaťschovu, že člověk jest
jak tělesně tak duševně nejvyšším členem zvířecích předků (Alsberg, Wiedersheim,
Schwalbe a .Celkem vrací se však učenci kl myšlenkámjiž před 1 Darwinem
proneseným, k myšlenkám Lamarckovým. s B i ˇ P N

Nejdůležitější rozdělení Ssavců (Cuvier, OWen, Blainville) založena byla dosud
na podobnosti či různosti známekímorfologických, K vývoji nepřihlíželo ni jediné.
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Roku 1880 navrhl'“Sice,HuXley nové rozdělení dle vývoje Myšlenka jeho však
neuznána, až teprve teď. Flower a Lydekker přijali názor Huxleyův, a k nim se
přidali nyní Zittel, Beddard a j. jiní učenci, ai to valná část (Delage, Wilson,
Boveri, Korschelt), bádají o buňce a vajíčku a jeho poměru k vývojové nauce.
jiní chtějí vysvětliti života vznik života na zemi (Engelbrethsen). Katoličtí
učenci se však vyzývají, aby“ se zdrželi pátrání po prvním vzniku života. Přírodo-
pisec musí si tu býti dobře vědom velkých protiv mezi mechanickým a teleo-
logickým pojímáním světa. Tak Z Herclingů předseda Společnosti Görresovy
7. října 1903. Ze serv biologii pilně pracuje, dokazuje nám kongress zoologů
V Bernu, nedávno teprve Skončený.  r j “  V

Čeští učenci Staví se v nauce vývojové hlavně na Stanoviště novodarwini-
Stické. _Kdo se chce O tom. přesvědčili, čti ,Věstník .české akademie věd“ a
vezmi si Seznam z Laichterova knihkupectví. Někteří hlásí se však k descendenci
(Babák); _k nim dlužno čítati, Zdá se mi, P. T. Píchu.. Pracuje se V Systematice
živočišné a rostlinné (_VelenovSký, í Thon, Bayer), v biologii P a o buňce. Tak
o buňkách rostlinných .pracuje Dr. Němec, a Vejdovský pojednával na kongressu
Bernu o bakterií +- bacterium  gammari - kterou objevil a které mají jádro.

  -jinak však ve ,vědeckých i jiných publikacích, které chtějí býti populární,
jevíse iu nás Sklonnost kdarwinismu. » _ Fr. Kutal (01.).

J Bce.2IeHcniÍ/Í Xapanrepìs Bocrounaro Iıpanocnania. _Patriarcha. kon-
stantinopolský, Joakim III., vydal dva okružní listy, pozoruhodné tím, že se
V nich obrací ku Všem samosprávným pravoslavným církvím aobıra se otaz-
kami všeobecného charakteru. V prvém vyzývá všechny církve východu ktěsnému,
nerozvratnému semknutí, k. bratrské lásce a svorné součinnosti. „Pravoslaví nalézá
se V kritickém postavení. Velikému učení Ohristovu hrozí útok nevěry i raciona-
lismu. Systematicky jest napadáno pravoslaví nejhoršími' nájezdy.katoli_cké (l)
i protestantské propagandy. _Nav druhé straně touží po spojeníístarokatolíci a
anglikánská církev. A V čase takovém uprostřed pravoslavného světa není bratrství
ni důvěry. Autokefalní Však církve jsou isolované, jejichpředstavení se řídíjedinou
officielní korrespondencí, není mezi nimi pevné shody o otázkách i záležitostech
Všecírkevního charakteru“. z Ĺ

rPatriarcha Joakim vybízí tudíž představené svéprávných církví ktěsné
Vzájemnosti,k tomu, aby byla mezi nimi uskutečněna pevná shoda, aby se
společně posoudily některé principielní otázky. Na poprvé žádá -patriarcha, aby
pronesli svoje' mínění O katolicismu i protestantismu, Ítěchto dvou odnožích vše-
křesťanského kořene, vybočivších na cestu bludu, ashodli se na tom, jak chystati
cestu vzájemnému Sbížení různých křesťanských- vyznání, hlavně starokatolíkům
a anglikánům. Jako třetí bod dotazníku jest reforma kalendáře. .  ~ „

Na výzvu odpověděly církve jerusalemská,_ ruská, řecká, rumunská, srbská
a černohorská..  ~ _ ,  

Ve všech ozývá se touha po definitivním, dogmatickém určení mnohých
vážných otázek a větším sjednocení samosprávných církví. Ötázku O sblížení se
S katolictvím a protestantismem zavrhuje jerusalemská církev V tom smyslu, že
V nynější* době nemůže míti tento návrh praktického významu a musí zůstati
V oblasti nadějí- Od obou se .předpokládají nezbytně ústupky jak ve víře tak
mravouce- Zvláště si stěžuje patriarcha. jerusalemský na misionáře kteří jakoV 3

I I rVlci uchvacují duše .prosselyt-ů, když daleko většíú,kol,y majı V mıstech stínu a
smrti, u pohanů. Podává konkretni návrh, aby totiž se ustavila komise theologů
pravoslavných V Konstantinopoli `a na základě zásady sv. Augustina „in necessariis
unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas“ projednala a synodam predlozila
osnovu sjednocení --- prozatím jen se starokatolíky a anglikány.
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__ Athenský _patr_iarcha_ v ojdpovědij myslí, že za unii SL celým křestanským
světem jest' možno Ťpouze semojdliti. Pravoslavnou; církev pak vybízí, aby slovy
i skutky ukazovala svouż _křesťanskou_ -lá_sk-u všem._ Primas rumunské, církve klade
důraz na to," žeĹjed»in_á c_írkeV.p_flravosl_a_vná cho'vá._učení čisté, apoštolské, že tudíž
nel_ze.mluViti_o{jednotě-se.jmenovanýmivětvemi křesťanství, dokud se naprosto
nezřeknou všech úchylek historicky se vyvinuvších. _ -- V obecných sněmích vidí
ideál metrop_oli_t_ačernohorský, na nichž, by se otázky ony projednaly. Než církvím
pravoslavným pro politickou odvislost není možnotuto ideu uskutečnit. l_Na_-
vrhuje tedy aspoň sbory představených jednotlivých církví. On jediný(n/1aMeI-_II~;[o
.n-ce`ø1aeTĚB) horoucně' želá sjednocení S katolíky iostatními. Tolikolpatriaľfëllöø
Alexandrinský Fotij _o_dpov_ědinedal a tím .zle ,sklamal naděj_e,, které vždycky se
v nèj madly.“ _ _z. _ .  _  “

Ĺ Mínění još _reÍ_Ťormě__ k_aílendi_áře* jsou ,Velmi lzdrželivá, nechtějí ustoupiti od
tradic,_ ano jerusalem_ský_Ípatri_archa.._se',jí b_ojí_,_poně,Vadž: každá. změna V duchu
západně-evropském"__mů_žeI bÍýti[ národními Í 'massami ,uskut_ečně_na“ V, neprospěch
pravoslaví, 1 V _ _. _

_ Ve svém dru_hé_m7.poslání,_”kterét_následovalo, dokazujes i patriarcha Joakim
z toho, že jednotli__véÍ' církve vý”chod_u, Stále,se,'is"olují, Í že se vždy méně znají,
nnhnøsh Snêxnův øhđó-si sížilneenn. naš-hž-.hy se ijžešflıyløťá.zky”zpøS1áni,pvvêhø.

Ve všech těchto návrzích je patrná touhapo' zěcentralisoívání (obtíž působí,
kdo má míti initi.ati..vu a;s.vů“dčíl h__lás;=L.. patriaicehovił ko-nst"aÍnti»nopolskému se přiznává
tato přednost ..vzh.ledeım k.„histoı“ickýflm-“ reminiscenc'ím=) za po jasných určitých
definicích, V nichžż nebylo. doszudlsvě-tl-a na úkor víryaìživota církevního. ě _

 Autor „Slova izk -Otče-nráši-Fr. Bílka“ P. sč_Ia_kub› -Deml počal vydávati
Soubor prací výmluvného...proro-kal.hilĹub-okých -tajemství duší a“ mysterií Věčnosti,
necliápaných _hmotou.,i..do.~jehožìidílny- dal -námnahlédnouti zažehnúv nové paprsky
na. oleji zmíněných gloss Zaznamenáváěme prostě faktum, poněvadž každé reklamní
dryáčnictví by byl-do hříchemlproti čistému. úmyslu, jenž si dobude lásky a po-
chopení vyvolených a poněvadž Stejně. jsme přesvědčení, že „kolem každého
velikého díla. rozkìládíáfseticho,×~žehnají1cí-sgesto věků. V ,Propast volá propast
(Žalm 41, 8): ti, kdo nás potřebují, přijdousami.“ (jednotlivésısešityj budouprů-
merneobsahovati 7; prací Qna 7z_listech_ krome kreseb obalkovych- Predplatné
I K 8o„h za ,sešit .budiž posláno na adressu: „Studium“ V Babicích, pošta
Lesonice na Moravě.) _ V ,_ B S . J

_ Příloha CaSopıS.u_katolıck_ehov duchovenstva (redakce Praha IV-6-3,
tisk. a náklad knížecí arcibiskupské knihtiskárny Rohlíček &_Sievers), ',,Slavica“,
ktęľá Vibuđilà Vëlký Z2ÍJ'€m.1a dobyla si Sympathií mezi z Slovany, budou vycházeti
samostatně. Doporučujeme.. co nejvřeleji všem, kteří chtějí umožniti vážnou pouť
jeji_ch__ za cíli vznešenými. V  _ _ _
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Josip Juraj Strossmcıyer.  
Narozen 4. dubna r, 1815, Zemře1t8..dubnacr.tli9O5.

Eugerıiusz ,Šah : c ,
Pa posljednje hrvatsko srce da sudba bi skosìla vajno, j _
Zvuk >›StroSsmayer‹‹ ne bi u nišitar, u Ereb zgino S nìme -

i IZ vječne će Petrove Crkve uvjećnost se vijat to sjajno bezsmrtno ime.

t erit in pace mernoria ejus! s s  
“ €i\" ij Nezapomenutelným je Strossmayer* jako člověk, jako kněz
\ “.i I, a Vlastimil, poněvadž naplnil úkoly lsvé, nezhyne pamět jeho

'ex ._` “j slavná, poněvadž nezaniknou bohdá ideály zářivé, jichž on byl
 náplní. V tom byla a zůstane jeho síla, kterou attrakcí nezdolnou

soustřeďoval kol sebe jako ohniska šlechetné snahy, Zanícené pro
\. '„. z

#vf +. dobro církve inároda. Šluncem svítiti bude dál a vzplane ve
skráních jarými chvatem krev nadšení a duše rozlétneš se objat

aspoň částku velikosti Grenia, když :oko bude ssáti paprsky šířené jasnou
postatí Strossmayera.  e  

Neumřel! Ni církvi své, ni lidu, ni Slovanstvu všemu! c Byt navždy
oněměla ústa, která v řečech plamenných unášela davy - nám zni ohlasy
jeho Zlatých slov. Byt Sklesla pravice, jež žehnávala, nás bude doprovázet
jeho žehnáni. Byt navždy uhaslo láskyplné oko, nás bude povždy,sl6(10vat
jeho dobrotivý hled, když půjdem 'V šliépějích, kterými on kráčívalv. _Byt
přestalo už biti jeho veliké srdce, my nasloucháme dále jeho záchvěvům.
Byt k výšinám zalétl jeho duch ,-- on stále bude mezi námi dlít a bdíti
nad odkazem, který vždycky rozséval zvláště do srdci milovaných boho-
slovců: Vše Zavíru i domovinu! s ~ i i ii i i

Apoštole' důstojný na liše věrověstů našich sv. Cyrilla a Methoda,
Mecenáši neunavný, jenž jsi objal srdcem svým' nejen národ svůj, alecelou
rodinu Slavie: U viz, nás, dítky své, jak v se,chystáme pod praporem
Tvých zásad a slyš náš slib: lNeodstoupiíme ni krok od Tebe -- svého vzoru!
Ty vůdcem budeš nám a vyprosiš uiBohazdaru Záměrům srdci upřímných!
Zehnej nám, kteří 'modlime se za ,Tebe a -- k Tobě!
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JOSEF ı=`oL'ı`Yı~IovSKÝ (oı.)z  

še $zı)zro$zı'ı“)ít$|zé zpigrafiz. .
(Pokračování) ~

ø ' ˇ

Nápis Panammíìův.1) (Ř. 1.) Tuto sochu postavil Bar-Rekíìb otci
svému Panammüovi, Synu Bar-Süra, krále ja”dského . otec můj Panammů
. . . (2) otce) jeho, zachránili jej bohové ja°dští zeľzáhuby jeho, která byla
v domě otce jeho, a povstali bohové záhuba . _. (3) v domě otce jeho a
zabil otce jeho 2) a Bar-iSüra a zabil se__dmde_sát 7()_(?) -°>)o,tce jeho . `BaŤ_al-
Reküvb . . . Baůal . král Panammù . . 3 (4)a zbytek jehojnaplnil žaláře? .a
učinil, žetvíce bylo měst zpustošených než měst obydlených (?) . . . (5) meč
v“ domě mém ai vy vraždíte jednoho syna aˇ také (?) meč na zemi ja°dskou
a . . . Panammú, syn“Karala,. . . otec můj. . . (6)druh obilí a proso 4) ajpšenici
a ječmen. (Ai povstal, rozdělil dle váhy . . . a dal nashromážditi oi'lej.e[.dle
váhy a přinesl můj otec, syn . . . (7) až ke králi ašùrskému a učinil
jej králem naddomem' otce jeho ia zabil . . zničil z domu otce jeho
. . ; z (?)7 . . bůh ja°dský ze . . . (8) a zbořil'(?) žaláře aj propustil (ŽP) zajaté
ja°dské; a povstal otec můj a propustil (?)“ ženy v . . . dům zabitých Ja (.?)
. j. ./(9) dům otce jeho a učinil jej lepším než byl dříve a bylo hojnost
pšenice a ječmene a obilí (určitý druh) a prosa za' dnů jeho a ,tehda jídlo

.*(10)_(??) a za dnů otce mého Panammüa postavil (?) obyvatele vesnic (?)
i obyvatele aposadil otce mého Panammůa uprostředvkrálů (?) . .ˇ . (11) .
at jest pánem stříbra a at jest“ pánem zlata, (t`y),dle(moudrosti' jeho a dle
spravedlnosti jeho se řiď, po straně pána, krále ašůrského. .. (12) Ašůr(ský)
místodržitel la bratrf můj Ja°dí. 5) A způsobil pán, král aašürský, aby tábořil
(táhli?) proti králům (?). ;. (13) na ,válečném voze pána Tiglatpilesara, krále
ašůrského, tábor. . . od východu slunce ažna západ- _ . (14) čtvrtina země
a(?) východ (slunce-(?) západa (?) západ (?) východ slunce a otec můj . . .
(15) jeho územípán, Tiglatpilesar, král ašùrský, města z území G~urgum....
a otec můj Panammů, syn B(ar'-Sůra), .. . . (16) (?) a též umřel otec můj.
Panammùiu nohou pána; Tiglatpilesara, krále ašůrského, V táboře..‹.. (17) a
oplakával ho (? `?) a oplakával ho celý tábor pána, krále ašůrského. A vzal
pán, král ašůrský, . . . (18) . . . duše (?) jeho a postavil jemu (?) na cestě
a způsobil, aby přešel otec můj z Damašku do Ašůru za -dnů mých . . .
(19) . . celý dům jeho. A já, Bar-Rekůb, syn Panammůův, pro“ spravedl-
nost otce mého a pro spravedlnost mou posadil mne pán můj (Tiglatpilesar,
král ašůrský, na trůn) 5) (20) otce mého Panammùa, syn Bar-Sůrova, a po-
stavil jsem sochu tuto (na památku otci) 5) svému Panammůovi, Synu Bar-
Sùrovu a Vystavěl jsem . . . (21) a rozkaz o výdajích (?) a O výtěžku (?)
. . . král . . . a výtěžek . . . před hrobem otce mého Panamnrůa . . .
(22) A pomník tento (?) Hadad “a ”Elf,ia Rekůb-°El, pán domu, a Semeš a
všichni bohové ja°dšti . . . (23) přeĹ,d,íboh«y mými a před lidmi. j

'_ I f čr zl' '

ˇ _, 1; Text viz Lidzbarski, H. d. n E. I.~ Tl1_“,“_Str. 442, II", Th. XXIII.
. ,›. „ v

2) může znamenati i ››otce Svêho<<. Ĺ
3) 'ıflfix znamená as titul,
4) znamená asi proso; přichází jednou u Jes 2825; Sı`v. Gesenìus, Tl'ebraìscl;ıes

und arabisches Wörterbuch, 13. vyđ. str. 798. . ' ~
5) Jmeno města nebo země; Snad předcházelo slovo >›spravovalì«.
5) Tak bezpochyby jest doplnitì scházející text.
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3 Stavební nápis Bar-Rekůbův. 1) (Ř. 1.)`Já,i Bar-Rekűb, (2) syn
Panammůa, krále šam°alského, (3) sluha 2) Tiglatpilesara, pána, (4) čtvrtiny
země. Prospravedlnost otce mého a pro spravedlnost (5) mou“ posadil mne
pán můj, Rekůb-”El (6) ai pán můj Tiglatpilesar na (7) trůn otce  mého.
A dům otce mého namáhal se (?)* (8) více než všichni a běhal jsem s vá-
lečným vozem (ŽP) (9) pána svého, krále ašůrského, iv hodnosti 3) (10) králů
velikých, pánů stříbra (i11)ˇa pánů zlata. I převzal jsem (12) dům ` otce svého
a učinil jej lepším (13) než dům jednoho (z) králů velikých. (14) Apřáli
si bratří moji králové (15) každého dobra domu mého. Ale (16) domu
dobrého nebylo pro otce  mé, krále (17) šam°alské, jenž byl domem krá-3
lovství (?) (18) jim, totiž ten dům na zimu pro (19) ně i ten důmna léto:
tož (20) vystavěl jsem dům tento. '   

Nápis prvý, Panammůův (jenž krátce označuje se P), zdá se býti ná-
pisem náhrobním, obsahuje však hojné zprávy dějepisné. Jest však, bohužel,
značnětpoškozen, takže souvislost jest porušena a podrobnosti jsou neznámy.
Pořídil jej Bar Reküb svému otci Panammůovi, Synu Bar-Surovu, jak čteme
V ř. 1. V ř. 2--6 jsou kusé zprávy o ,jakýchsil vzpourách v královském
rodě za předchůdce Panammůova, Snad za jeho otce Bar;.Sura Dále líčí
Bar-Reküb dějiny otce Panammüa, kterak totiž zaopatřil potřebnou zemi
výživu z as opravil královský dům (ř.;7 -,_-10); dav synu vážné napomenutí ap
ustanoviv ho. svým zástupcem, odebral se Panammů jako věrný vasal do
tábora svého pána, krále ašürského. p Za pomoc jemu poskytnutou rozšířeno
bylo snad jeho území Tiglatpilesarem (ř. 1,5). Když pak,_Panammü padl,
plakalo ho veškeré vojsko. Ke konci (ř._19--23) praví Bar-Reksůb, žeřdo-
sazen byv Tiglatpilesarem v po  otci na _ trůn, ,dal svému otci postavi_ti_tuto
sochu a doporučuje jiochraně bohů rodinných ibožstva celé země. ' '

Nápisdruhý,Bar-Rekübův (B), byl umístěn na budově. (Pochází od
téhož Bar-Rekùba, syna Panammůova. Král ten zmiňuje se napřed (ř. 1a-r-47)
O tom, kterak povýšen byl za krále šam”alského od vrchního pána Tiglat-
pilesara ašürského, načežnaznačuje, že on i rod jeho u vyšší byl hodnosti
předrkrálem assyrským nežli Ostatní králové 8--11)- Poněvadž pak
králům ›šam”alským dosud bylo se spokojiti jediným palácem na zimu i na
léto, vystavěl Bar-Rekùb druhý palác (ř. 12--20). 1 “

í 1 Z posledních řádků nápisu B“ patrno, že bývalo v Orientě zvykem
míti .dvojí palác, zimní totiž a letní. Na podobný zvyk narážíi prorok
Jeremiáš 36212.  Sám jsa uvězněn diktoval Jeremiáš písaři svému Barùkovi
hrozby Jahvovy a kázal je přečísti před knížaty judskými. Knížatauleknuvše
se hrozeb těch, oznámila řeč Hošpodinovu králidehôjakímovi, Synu Jďsijjovu.
Král pak „seděl V domě zimním“, ana mu" byla čtena kniha Barůkova.
Neulekl se však hrozeb, nýbrž dal knihu spáliti. s 1 s

O , letním) a zimním paláci zmiňuje seľtéž starší prorok Amos 315.
Hroze nešlechetným Israelským pomstouí Jahvovou, předpovídá, že zboří
Jahve v den _hněvu dům zimní s domem letním“.  77 _

K nápisu Panammůovu a Bar-Rekůbovu druží se třetí, nápis Hadadův
(H). Nápis ten starší jest obou prvních, a věnuje jej Panammü, syn Karalův,
bohu Hadadovi. Jest však značně porouchán. j 3 r

1) Text viz Liázbflrski, H. a. n. E. I. Th. str. 443, II. Th. XXIV. 1.
2) Srovnej podobný výraz V (4.) Král. 173. f í ~ 2
3) Anebo“ ››upro_Střed<‹? í 1 -
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Z těchto tří nápisůjvyčísti můžemejněkteré dějepisné zprávy o vlád-
noucích králích a O zemích sPalestinou sousedících. 1)  

Panammů, jemuž svědčí nápis P, byl synem Bar-Surovým a otcem
,Bar-Rekübovým (P ř. 1, 15,20, B ř. 18 a 2). Kromě toho jmenuje se však
v,iP 5) a v H ;(ř. 1, 14, 15) 'jiný Panammù, syn totiž Karalův. Dle
písma jest nápis H starší než P a B a .tudíž Panammů, syn Karalův, starší
než syn Bar-Surův. Možno 'tedy sestaviti rodokmen královské této rodiny
asi. ta to: f _ _ . _ »

_ x f _ _ _ _

„ Z 0 _ Karal  _ s

Panammiù

 Bar-Sur i

Panammù (II .)

-  - ij 1Bar-Rekíìb. 2 _
Nelze ovšem tvrditi, že následovali bezprostředně po sobě, nebo že je

to jedna větev téže královské rodiny. t , 1  
ÝI dobu vlády těchto panovníků lze přibližně stanoviti. V nápise P

(ř. 13, 135,16) i B~(ř..3, 6) jmenuje se Tiglatpilesar, král °ašůrský, vrchním
jejich pánem. Z doby pak Tiglatpilesara III. zachovány jsou klínové pa-
mátky, v nichž na 2 místech vypočítáv/ají se králové a knížata Tiglatpile-
sarovi: poplatná. 2) V obou seznamech setkáváme se též s poplatným králem
Panammüem Šam°alským. I není příčiny, proč bychom oba tytoPanammůy
nápisů našich ja klínových nepovažovali za osobu totožnou 'a tak za vrstev-
níka Tiglatpilesara III] Panoval pak Tiglatpilesar Assyrii v letech- 745 až
727, př. -Kr. P., v době prorokal Jesaiáše., Dle tvaru písma na nápise lze
klásti Karala a Panammůa; (I.) do doby ;_ł~__ 800, Bar-Sara, Panammùa (II.)
a Bar-Rekùbado let770--727 př. Kr. P. Z «  

_ Panammù -(_II.), syn Bar-Surův, jmenuje sev B (ř. 2.) králem šam”al-
ským 3) Oříši té -máme několik zpráv z památek klínovýchz let 859 až
626 př. Kr. P. 4) _  "ì  s  

Poprvé vyskytuje se zmínka to říši té na nápise Salmanassara II.
(860-825). Té doby `rozdélena«byla Syrie na řadu ,malých království, jako
Kummuh, Gurgum, Sam°al pa Vládla ve nich stará domácí knížata, jež
poddăna byla králi aramskému. Patrný jest ,poměr tento z I. (III.) Král.
2024. Tam J se vypravuje, že sluhové aramskéhokrále Benhadada radili mu,

poražtenbyl s`32 králi pomocnými od israelského ”Ah°aba: „Odstraň
jednotlivé krále" z vojska svého a iustanovimístodržitele _místo nich“. Knížata
tato často ,pokoušela se spojenými .silami zadržeti výbojný postup králů
assyrských, ale marně: země za zemí podmaňována Assyry adomácíknížata
nahrazována assyrskými místodržiteli. Takový osud ii stihl též říši Sam”al.
R. 859.př. Kr. P. spojila se knížata severo-syrská k`boji proti Balmanas-_
sarovi II., alej byla poražena al uložen jim poplatek." Mezi nimi byl též
panovník říše Sam°al. Vítězství hlásá' klínový nápis Salmanassarův a při té

5 1) Srv. Ed. Sachau, Die Inschrift des“KönìgS Panammùivon Samlal v díle Ausgrabungen
in Sendschirli ausgefiihrt und herausgegeben im Auftragejdes Orient-Comìtes in Berlin. Berlin
1893, IV. str. 56 a nn. Též J. V. Prášek, Nálezy Sindžirlske v Berlínskem' Museu, vel Zlaté
Praze 1895. ' ` “ › ~ -

2) Viz Eberhard Schrader, Keilinschriftliche Bìbliothek. Berlin, II. B. 1890, str. 20, 30 .
` 3; Šam'al I`levá_ strana čili sever,“ jelikož Semité, stavějíce setváří k Východu, mají

po levici sever. “ - `= - ' j" ~
4) Viz Sachau op. cit. _ _ z . I
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příležitosti setkáváme se poprvé se jménem říše Šam°al53lŠë, jejíž l1l9‹Vľ1Í P317“
ností .lmenuie se `Lutibu.*v “  › ` í ^  2 r 2 5 1

z 2  Druhou zmínku oSam”al nalézáme na nápise Tjglatpilesara III. Z let
-738-734, kdef však nejmenujese říše, :nýbrž město Samąal-  
V * Třetí zpráva pochází z roku 681 př. Kr. P.*Tu zase nejmenuje se
Sam°al 'jakoříše samostatná, nýbrž jako město provincie assyrské asídlo
assyrského místodrž*itele.' Zpráva ta jest z téhožľ roku, *kdyKzabit bvl San-
herìb v chrámě boha Nisrocha od svých synů; sz- nich _jeden,_ °Esarhaddon,
ujali 516 Pi0l3°m"íV1ádY' VYPravuÍe O tom Prorok Jesaiáš 3-733.í .  v

Í Konečně zaznamenánojméno Šam°al na dvou“ seznamech Syrských
městzknihovny Ašurbanipalovy, které napsány byly před r. 625,1 'Před
Kr. P., lv němž Ašurbanipal zemřel. -- Z dob ipozdějšiůh ZPYŠV 0 52111331
dosud není. 1  5 2 r c

Kromě jména Šam°al čteme na nápise H a P častěji jméno .Ia”dÍ.
Panammů (I.) jmenuje se v nápise H králem ja”dským. s Též Bar-Sur, otec
Panammùa (II.) nazýván v nápise Pl králem -ja°dským. Ale Panammů. (IL)
jmenuje se již králem šam°alským` (B ř. 2). Čím Ja°dí bylo, nelze říci. Ze
v P ř. 22. doporučuje Bar-Rekůb :pomník ochraně bohů ja°dských, přivádí
na mysl domněnku, že .Ia°di` bylo snad nějaké území patřící k říši Sam°al.
Nápis H, v němž jmenuje se Panammů (I.) králem' ja°dským, objeven byl
v Geršínu; tam by tedy bylo asi klásti město Ja”dí, od něhož pak nazváno
celé území. 1)  

Shrneme-li tedy zprávy tyto, 7 kusé arci, v celek, jeví se historický
obraz asi takový:  , Ť ,ˇ V í p

V2 9. stol. př. Kr. P. objevuje se knížectví Sam”alské až do r. 859
samostatné. (Dle náp. SalmanassaraiII.). 2

- c * Na rozhraní -století 9. la 8.; jmenuje se Panammů (I.), syn Karalův, ja
Bar-Sur králemja°d“sk“ý m.`(Náp. H a P). ' 5 _   5 _

  V-2. polovicistol. 8.jest“Panammùr (II.), syn^“Baı`-Surův, aıbezpochyby
ir .Bar-Rekíìb králem šam°alským (náp. B), ale jsou poplatni Tıglatpile-
sarovi III. (P, B a zpráva Tiglatpil.). V _ 2 Z 2

2 r Proč' však jmenuje se napředříše Samial, pak Ja°dí" a opět Šamìal,
nelze říci. Snad rozdělila se říše Sam°al po stol. 9. (mezi členy_.rodiny?r Též
nemožno dosud říci, Zda Ja°dÍjest nynější Greršín, Šam”al nebo Lutibu nynější
ZenŠí`=rlÍ,,naleziště nápisu Pa B. Snad osvětlí budoucnost štastnými objevy
temné tyto stránky historie syrské. 2 r Z 2

2 Z které doby uvedené nápisy pocházejí, lzeidosti přesně určiti. Jak
výše řečeno, připadají události v nich vypravované do doby Tiglatpilesˇara III.
(7415--727). Poněvadž pak není v nich zmínky ani O Salmanassarovi IV.
(727--7222), aniío Sargonovi (722-705), ˇnástupcích Tiglatpilesarových, mů-
žeme souditi, že :vznikly ještě před těmito králi; Připadá tudíž původ jejich
mezi rok 745--727 př. Kr. P. 5

2 Z Psány jsou nápisyty řečí aramľejskou, písmem starosemitským. Písmena
nejsou-jak obyčejně do kamene vtesaná, nýbržflvypuklá.“  Z

je Nápis Panammüův objeven byl na jaře r. 1888 Dr. Fel- z Luschanů,
-docentem na universitě berlínské, rodem zVídně. Zavedení jchoa K. Humanna
vyslala berlínská .společnost „Orient-(Jomité“:výpravu do severníSyrie.; .Tam
-poblíže pahorku a vesnice “ZenŠírlÍ" na úpatí pohoří Amanu (vs území řečeném
Islahijje nalezena -socha rznačnězjiž porouchaná, jejíž zachovaná-,část :měří
skoro 2 m výšky. Na přední straně jest tento kusý nápis. Socha uložena
jest nyní vs Novém muiseu sv Berlíně. P 2 f 1 ~

^ ' 1)-2 Srv. 'Sachau “`op.“ cit." = “ ' - “ ` 1 ' I 1 Ĺˇ ` ` 2
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_ Stavební nápis; Bvır-Rekübův nalezen později, v únoru roku 1891
v pahorku Zenšìrlí. Jest nyní majetkem Císařskéhoz musea-“v Cařihradě. c
ˇ V Nápis Hadadův též objeven Dr. Fel. z Luschanů v lednu roku 1890
vGrerŠÍnu na soše vousatého›m~uže, »pod-jehož«pásem jest umístěn. Uchovává
se v -Novém mu-seu_ berilínském. P s 2  _ 2 _ t » 1 s

2 Piroz dějiny světové nápisy ty významu většího nemají. :Přece však
pro dějiny. severních-2 národů semitškých nemalé jsou -důležitosti. Spojíce
zprávy jejich s údaji klínovými,“ nabudeme “ přece jakéhos obrazu o říších
národa, s nímž Israelovci sousedili a- též se stýkali. Tak jsou též částečně
pomůckou -ke lepšímu-pochopení některých míst prvé knihy Královské. Též
značného jsou zvýznamuapro studium řeči aąipísma severních Semitů: jsouť
nejstarší dosud 'objevenéxnápisy psané aramejštinou písmem archaickým,
téměř totožným s písmem nápisu Mešafova. ˇ  (D. ap.)

_. `ˇˇ\\x.ë\\_`\\x.\ “ v ~
_ ""ì`“\_,-j.\:

_ n . ť _ _ -

Č) úląolzcb filogofiz êı_  _ 2 _
ĹPro akademii sv. Tomáše 7. března 1905 na theol. ústavu Brnénskiemi vypracoval

2   V Ť FERDINAND SoB,~   _ _

|j0j.j__V j  5:ST

. Doba dnešní jestąideově velmi rozptýlena. íNavyknutím mikroskopu
-- a k tomu nutí nynější bádání -- ztrácí člověk zrak pro dálku, pro celek.
Trvalá) intensivní pozornost věnovaná“ tisícerým, v_ sobě nepatrným věcem
směřuje k tomu, abyseslabila schopnost a náklonnost, zabývati se velikými
myšlenkami: směr filosofirckřý odumírá. ` 2 _ ˇ  2 v 1

 - Odtud ty spory v životě, odtudty neshody ve vědě. ,Na ně naříkal
již zakladatel ~ positivismu Comte: z,,Naše:-největší zlo spočívá v“ hlubokém
roz,por_u,“který panuje mezi všemi duchy vzhledemrk -zásadám- základním.“
A v době nejnovější opakuje týž stesk filosof německý Paulsen: „Nemáme
pevných a obecně .uznaných principů, aspoň ne. materiálních.. Naše vědecká
činnost směřuje k zjištění fakt.“ A kvašení ve filosofii zasahuje i v život:
„Myšlenkovýjíivzruch filosofickýˇ způsobuje ruch společenský, ~myšlenkový
obrat a rozvrat jde před rozvratem společenskýmf' Odvozuje-li tedy Oomte
z tohoto nešťastného zjevu neblahé krise společenské, stejným: právem mluví
ˇPa“ulsen_ přímo 0. bankrotě vědy, ˇ která je hnána v náruč positivismu státní
autority. _ ` ~ * '

A nemůžeme při tom filosofii dnešní 'sprostiti .vší viny! Jak různě
odpovídá na otázky, které se jí předkládají! Není shody :ani při určení
úkolu filosofie.: je - 5 2 - 2 r r

A který jest úkol filosofie? .Mohli bychom prostě ukáza-tiˇ› na její
potřebu-.aszjtoho .vyvoditi ,její fúkoly.°žAle v době dnešní, době, genetických
až do ohlstorıjsyníjn jzabıhajícıch vykladu, tıvdobě, ktera' jest tak malo“ přístupna
výyodıum“_apEpŠn1m, není mc prırozenfě_]sıho,nezlı ukol filosofie určıtı zvy-
vojez ıstorıc 1 ov ň t 1 _ 2 “ 1 _ ` _ Z

Ponecháme stranou tajemné šero filosoíií orıentalních 1 mysterıí řeckých,
přejdeme počátky filosofie vůbec a staneme u Sokrata a Platonaz Ti I ukázal
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první na idealni- prvky každé filosofie, _žeÄfilosofie nemá býti. proti životu,
nýbrž' pravdou v životě.“ osvědčenou aspekulací vybroušenou. Než hlavní
úkol byl poneçchián Aristotelovi. je _ _,  ˇ _

2 .Jak rozlehlé pole činnosti vykázal filosofii pronikavý jeho duchlFilosofie,
tot' poznání příčin. A úkolem filosofie je poznání všech příčin pokud možno.
Všecko, čehofpříčinupoznati -můžeš, spadá do, filosofie. Stejně tam zasahují
první principy, jako poslední důsledky, stejně příčiny rfysickéz jako mravní,
příčiny prvotné jakofldruhotné.  - 1  , í Q 2 1

Ý Aristoteles ihned úkol filosofie vymezil.  Jeho  veliký __ organisatorský
talent--nemohl) se nepokusiti o rozčlenění a uspořádání jednotlivých vědeckých
odborů pod“ jeden pojem filosofie. I sestavil velkolepé schema, rv něž zařazeny
vědy -- nedím všechny -- ale toť je jisto, že nad těmi obory vědění, které
ze schématu toho byly vyloučeny, bylo vyřknuto vědecké anathema. I Q

s Středem jeho .soustavy jest bytí, -myšlenka, skutek, tři vzácné idealie,
bytnost a nejvýznačnější projevy bytnosti, úkony, v nichž obrazí secelý
člověk, úkony, jimiž specificky se liší od zvířete. Ana těchto třech pojmech
založil Aristoteles svou soustavu věd; Bytí shrnuje bud' jednoduché jevy,
jak nám je zkušenost podává -- tot nauka o přírodě, fysizka. Abstrahuje-li
mysl od hmoty, pak zbývá jen quantita -_ toť mathematika. A když pro-
nikne rozum náš až k samému bytí, až k pouhé bytnosti - pakrčlověk
dospívá k metafysice. A fysi-ka, ,mathematika.a: metafysika tvoří první
skupinu věd, vědy theoretické. 1 2 _ 1 to

Skutek pak člověka bud vztahuje se jen na .věci hmotné, záležitosti
hospodářské, a pak sezove oekonomií, anebo může býti oceňován se stránky
mravné, a to bud vzhledlem kc soužití ve společnosti, ““ve“státě,` za pakjeto
politika, nebo konečně vzhledem k jednotlivci, nejvýše k rodině a to určuje
ethika. Ethika pak, politika a oekonomie se nazývají .věıdami praktickými.

` s Vedle- věd theoretických a _ praktických .jsou ještě u Ari_s_totelař vědy
rationalní, , jednající o myšlence. Vědy tyto určují myšlenku po stránce
formalní. Logika podává pravidla myšlení, prravidlayyjadřovánví. 1 Formální
stavbu celé řeči nebo skladby určuje rhetorika ia poetika, stavbu jednotlivých
slov grammatika. ^ A touto -velkolepou soustavou“ svou. vyhověl Aristoteles
novému úkolu,“ jenž čekal filosofii. Filosofie má skytati vědám nejen principy
formální, nýbrž i podklady materiální. _ _ ” ` _ _  2

Ale pojetí jeho není bez nedostatkův a chyb.  
Jeho formální princip, poznání příčin, je velmi široký. Zahrnuje ve

filosofii příčiny všechny, Ĺobecné i specielní. Zahrnuje poznání všech .zjevů
jak v oboru vnější přírody, ~ tak :vnitřního světa, zjevů .konkrétních stejně
jako abstrakcí.  1 - _ _  _ _  _ _

” Dále byla tu, jakási "nejistota A o vztahu a poměru věd praktických a
rationalních k filosofii. Aristoteles sám váhal a jen s jakýmsi odporem je
přijímal v obor filosofie_~A tot druhý nedostatek systemu Aristotelova.

A konečně bylo třeba vědy samyıznova uspořádati. lVždyt,v systemu
dosavadním stála mathematika ra fysika blíže metafysice než ethika alogika.
I :zde bylo tedy třeba ruky opravné. 2  _ _   _  _

Tak tedy přijalo křesťanství filosofii połhanskou _i vs . jejími úkoly.
Fi*lo'sofie`měla říditi život, měla dáti _ pevný podklad vědám, mělaflvšecky
vědy shrnouti v jednu vědu universalní;. Než. křesťanství svůj obrozující
vliv ulplatniloi i“ na Tfilosofirfii na její úloze. Vlivzrfilosofie“ na život byl arch-it
poněkud omezen, vždyť pro praktický život zářilo ,člověku jasné světlo víry,
ale za to vykázán jí* úkol nový -42 získati I rozum pro víru; Vykázán jí
úkol- ten,› abych lužil slov sv. Augustina: Aby .-člověk -také rozumem pochopil

v Š 1zá;
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ai pojal to, .čemu pevně věří. A tento »nový úkol je ve středověku
vládnoucím. Na něm. pracují veledufchovíè- øđ Klementa a .Augustina do
Alberta, Tomáše Aquinského a' Bonaventury. Na ,něm pracují“ theologově
jako filosofově. Summa theologiae a summa filosofiae jsou ncjkľiäâflějšímì
plody této činnosti. Qvšem theologie je předmětemsi prvním, je královnou,
filosofie jen služkou. oAle netřelgansepozastavovatí nad tímto srovnáním,
nemá toho pohrdavého 1přízvuku,, jaký mu. přikládá ,doba nová.. É_Bylo to
pouze konkretni vyjádření skutečného poměrulmezři Íìllcologií, vědou o Bohu
až .fil.osofií, vědou o přírodě.“ Theo.logové ale vděčně ,přijímali pomoc; filosofie,
abyproniknouti mohli - pokudçlzeeo proniknutí ,mluvilti“- až kxsamému
dnu pravda náboženský-ch, ,faby mohli pravdy náboženské uvésti v jeden
SySÍì6II1.& bájiti jich proti všem útokům. A toto ,vzájemné .pronikání filosofie
a theologiev nebylo dna Škodu ani filosofii ani theologii. Nebylo na škodu
filosofii -- tě dostalo -e se nv přemnohých, .základních ů otázkách jhfilosofických
důležitých doplňků- a pevné direktivy. Nebylo na škodu theologii, protože
tím získala mocného vlivu na rozum. c f j o ů a l

, _, _ _ . _, . ‹ ,v . _ .

“ Zatíın však zapomínám na důležitý úkol opraviti názory Aristotelov-y
op, poměru vědy .k filosofii. Jeho názor možno říci byl v době tévládnoucím..
Necítili také potřeby na názorech jeho opravovati. L po

l o Blíže k úkolu tomu -dospěla filosofie za“ doby renaissanění. ,Působením
renaissance _a jejího opojivého ovzduší, přeplněného mámivýmipřeludy, vlivem
převratů náboženských a .nových zásad za nimi, prohlášených, nastala i ve
fiłosofii na ,čas anarchie. Byla prohłašoväfla' hesla j analogická, heslům na
poli .náboženském.» Skvělá, nádherná budova filosofie Scholastiekě měla bíýti
zničena“ a proklamován návrat k původnímu Platonovi a Aristolelovi., Měla
to býtifiprávě taková revoluce na polic filosofickém, jako byla provedena
v pod heslem návratu k ěistémuz evangeliuà j i i . o _ t

W ˇ » Ale chyběly tu na štěstí nezbytné podmínky. Chyběla tu znalost Platona
a ˇAristotela v originále; osudnou přímo byla nehistoričnost; a spory„kd_ysi
mezi aristotelismem na platonismem obvyklé zase oživly. Nesl tedy pokus
tento zárodek smrti ve svém nitru. Jenna okamžik .na místo.'filosofie do-
sazena za vědu _puniversáln_í filologie a dialektika, na okamžik přišla k novjé
vládě opředsokratovská sofistika. ,Prudká tato bouře ~měla však také, své
dobré následky. Ukázáno tu na nově Űprameny,* vedlez spekulace přišel
i experiment zaslouženému uznání, historický vývoj vzatfl za základ, a
přílišná úcta ck autoritám filosofů vzala. za své. _ e

' Zástupcově `nových směrů yfilosofických, jako Descartes, otec“ Skepse,
a Baco, jenž se otcem věd přírodních nazývá, lpěli ještě na rozdělení starém,
aristotelském; jiní jako Locke zaváděli nové rozdělení věd stejně apriorní
ta mnohem méně cenné; Ale vědy poěínľaly žíti životem vlastnim. První
samostatné kroky vědy, první odpad této neorganické části filosofie, se dál
tak zvolna a“ přirozeně,“ že .jedni toho ani lnepozorovali, druzí .pak jím
mimovolně, neuvědomgěle se nésti dali. _ „ p v po

4 ` A tak -s dobaod ren*aiSsance'má tu" zásluhu, že vyloučila z filosofie všecky
vědy detailní, že filosofie počala býtilomezována na principy, ostatním pak
vědám skyta.la formu a; ouze.částečnlě.i pobsah.. . k  _ Í '

A . f Ale zbýval lještěydůležítý obor práce; Bylo třeba voıbsah, poměr a vztah
jednotlivých částí 'filosofieł zcela přesně určiti a vyljnezitie. s A o. to má velikou
zásluhu “Kant, ovšem jen`ì.`z;ásluhˇu nepřímou, negativní. Jest nade vši s-pec-hybu
povzneseno, že Kant měl. na své. současníky .vliv ohromný, jeho filosofie je
skutečným mezníkem v dějinfách filosofie. Kant flspojil sensualistickou a
idealistickou skepsi s rationalistickým apriorismem ve kritickou, transcedentní
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ffilosofii, jež znamená úpadek metafysiky. Kant zvrátilmetafysickou pravdu
pomocí klaměne dialektiky v `^sofi“stiku.B Jeho Íantinomiejsou toho jasným
důkazem. Jeho theo'rie poznání je pravým výsměchem všemu dosavadnímu
filosofování.“ UB něho poznání není než produktem subjektivní~“,čBinnosti roz-
umové, úplně zbaveno všeho objektivního. A prohlásiv Boha za pouhý
postulát rozumu,prohlásil tím, autonomii člověka na poli mravním.

j Ale jako světlo vynikne podle stínu, jako posice je sesílena srovnáním
S negací, tak vynikla úloha pravé, filosofie podle této filosofie' klamné. Popřelżli
Kant celou metafysiku, cítila se jen tím větší potřeba --ů metafysiky pravé.
Upřel-li Kant poznání našemu všechnu objektivnost, tím jen zřetelněji vy-
stoupilo nejužší spojení poznání s' metafySiko'u,.ř ,A prohlásil-li ,autonomii
člověka, donutil nás přímok; uznání rozumné ethiky závislé na bezpečné
metafysice. J' _` _ _ ' J _ i "B ' j

Tím Búlohapravé filosofie jíž »byla přesně vymezena. `Omezuje ,seì dnes
na trojí problem aristotelský: bytí, myšlenky, skutku. Qtázka O bytí 4- toť
metafysika obecná, jež skýtá nám poznatky o bytnosti vůbec; k ní druží
semetafysika zvláštní, kosmologie, s celou spletí otázek podružených. Otázka
O myšlení, o theorii myšlení tot psychologie spekulativní, a norma my-
šlenky čili logika. A konečně přechod od myšlenky ke skutku, theorie
činu a zákony, jimiž se skutek řídí v ohledu mravním, ethika.

Základem je nauka oo bytí. Bez té všechny další theorie, všechny
další spekulace jsou jen stavbou na písku. Ale bytí zde na zemi vrcholí
ve člověku. Clovek pak a jeho podstata je praegBnantn”ě vyjádřen dvojí
činností - myšlenkou a skutkem. Myšlenka a skutek, toť nejkrásnější
květ člověka. to B B B ~ B í _  `

Filosofie musí podati vyˇsvětlení všechívztahů. První vztah a nejdůleži-
tější je jeho vztah k Bohu. tClověk, bytost nahodilá, musí uznati nad sebou
bytost nutnou; tělo změnám podléhající bytost nezměnnou; jeho duše bytost
du,chov.ou“; olad apořádek ve světě ,bytost moüdrou. Bytosti té musí vzdávati
tná_leži.touBfúctu,“ její vůli_o`m'ulsí podřizovati vůli svou. A v

' oCl0věk ,však tu nestojí sá_m, on je jen jedním vláknem“ dve: veliké
osnově Stvořitele, člověk je bytostí ˇspolečienskou.. Ai ,tu mu ďilosofiei podává
vzácné a velkolepé pravdy pro život společenský, »pravdy o' rovnosti všech
lidí, "o *jednom“'cí`li všech, ofůíkolu Qspolečnoisti`lid'Skéi, pravdy o svobodě vůle,
o í`zod_povědnˇ.ostiíiískutkůlidských. i c V AB _ '_ ˇi ii “

B   A 'čˇlčověkfi ve vztahu __k*`p_řírodě!“ˇClověk" rozumem B svým vládne celé
přírodě, jest nejvˇżácnějším jejím plodeI`n,`třeba ” dle těla a nižších schopností
se k bytostem sensitivním řádil. *  B  B - ..  “ “

Než všechny tiytoęvjztahy, `všechnBytytoBzáh'ady má filosofie vysvětliti.
Toť úkol její! Vysvětliti tyto "záhad-y,ı aby- životnášzfměl pevný podklad
nejen z víry, ale i z rozumu, Baby vědy Bměly. pevný základ, nebot' Bo některém
z_,těchto problémů každá; věda “jedBnBati musí; Ba konečně, aby náboženství
naše bylo službou rozumnou.  Ĺ B B B B '

A hle, všechny paprsky tyto lidského myšlení jsou soustředěny fv zá-
řivém demantu po ›BstaletíB »se stkvějícím, jsou . soustředěny; jen ev „aurea
sapientia“ sv. Tomáše. ,Tato koncentraBce neznamená však snad Íseslabení zářivé
síly její. Naopak v BnevystihBlézB. harmonii řadí“ se tu všecky prvky, které
doba dnešní od vědy žádá. B B B  ~ BB B

Je to především důsledná Bkonsekvenceg Tu žuznávají iprotivníci filosofie
křesťanské, mluvíce o nádherné budově filosofie scholastické. Doporučuje " ji
dále spojení spekulace S experimentem.““V_'efilosofii jeovšem vždy spekulace
na místě prvním, ale musí dbátifakt. Aekonečněei celý vývoj.“ Thomismus
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není filosofií“ 'okzamžiku›,ž není fiilosofií' populární. "Na jieho vývoji _ ppralcovalo
tisíce věhlasných rozumů od pohana J Aristotelado* k`oryÍÍaeů =křesta'nske vědy,
kteří dnes s oltářů, jako' kdysi s katheder na nás shlížejí; ' epracovaldłtisíce
a tisíce jiných, jichž jména ztracená, ale výsledky práce`_'dos'udBBživy“. É

l  . A filosofie sv. Tomáše je dosud živou. 'Není tolmrtvá stavba, kterou
stavitelé ukončili a teď před zubem času Bchrániti musejí; to organismus,
mohutný. dub, pevně zakotvena. v pravdě;_ je to stále týž kmen,"tytéž_ větve,
tytéž ratolesti a `přec'e jaká rozmanitost ka'ž_dié__jar'o.  _i B _ n o _ _ _  

 A.j.àk0 přes- k0rı1nv. .‹1;ı.1l0í\1...l1=y1=ëž.vi0hry S0 nesou aiůsměvy ..;S1“H00›
tytéž ia přece tak rozmanité, _tak _i_._na_ filosofii sv. Tomáše stále nove a nové
požadavky se kla_dou,`noyé formou, známé__ob_sahem. _ B _, ÍÍ _ _
ˇ A A jako fénix, když stárne a slábne, vrhá se v oheň, aby-,I_1ový_ch sıl
nabyl, tak filosofie křesťanská, je nesmrtelná, protože čerpá `z ohně víry,
Z ohně, pravdy, z.iplamene_.KriSta-_ _ _ _   a  .

` " _ x'=` 1 4' .IÍ B _
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. __ ____Právě_ v době, kdy se stal _iTomáš_ , Ijurij _vÍš'eobecně _ známým, byla
publikována V Halebě díla jineho básníka katolického, jenž náleží B:Í'›ŠŽ„ ku
k_rá_,lovskýn1 _bá__sníkům[;_ jest to onen básník lz_ řady. katolických básníků
královských, jímž počínajeoninoobraňovalisvou víru ve_;svý'ch.„díle__clı, ná-
sledujícewv Ťžtom všeoibecně známého patri_archu__ Salbastara, který__byl__ pro
sve katolickél`přesvědčen;_í pronásledován. Mínímezde bás_n'_íka__ Ibrahíma
Hakíma. Ibrahìm Hakím pochází zevznešeného rodu,_kt_erý;až d__o_sud._vynìká
svými ctnostmi_._ Máme od něho cestopisnou zprávu o Egyptě. Cestopis končí
těmito verši,_v nichž chválí básníknadšeoě Marii-]_?anuu_: ˇ _ __ _. A

. n - . . ~ « '

,,Vždy jsem byl vySlyšen,- přimlouva.l`a-li“ se l`za`mn*e' Maria! f "
` Hrají-li ku“ poctěf'Její loutny, 'prchá ochablost ducha, i

mizí tu všechna slabost a únava tělesná., 1 i * i
tak jako Zjev hvězdy zaplašuje vládutmy.  B

V  Míru slabosti tělesné Bzaiistezvětšují hříchy lehkomyslhosti,
jež nenaslouchají ani rozkazujícímu hlasu Pána lspravedlivíeho. B
Taková nemoc nebezpečná z*ajisté*podkope sílu mou, ” J

. stráví statnost mou,“ -^- jestli Mariía mne neuzdraví. `
B ` 'Všechnafláska“má"jesitvnicotiua,“ nemiluji-li Jí, ř

ø

 všecl1na_}žád.ost a1B.touha,. .jež„ ks* Ní nesměřuje, marnalľ B '
Dokudlolnezřízeně budu doufati v člověka ˇ `
na Sflnfl svøn øpiı.-meø tyč,-jøž~BJi nBø“xniınji“?  ˇ'

' Ní Ťse obraťme, Jí“ se podrobmeí Se”vší mocí' svou,
neb.ot,B kdo ína“Ní B_sp0ìéhá,Bl bude _p“ovýšen.^ “ “ B* *

. BU Ni jest "fZ.ají“s“te náplň všeliké milostií`,* ˇ “ B \
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moudrost Její obsahuje nevyčerpatelný pramen dobroty. -_=›
Poněvadž kráse Její se nic Zdena zemi nevyrovná, _
proto domnívali se, že luna jest_otc_em, slunce matkou_Její.

O Pohrouží-li se duch lidský do vznešených Jejích ctností, B
tu věru nemůže pochopiti jejich zářivého lesku! _
Zář Její jest jasnější než zář vycházejícího slunce, je

B ıøsk Jrøji øsıňnjø øči ıiđsıxê. J _  
Blaze mně, jsem-li Jí poddán, l
blaze Srdci mému, touží-li jen po sladkých darech Jejich. í--M
ona jøsh nøjhøzpøčnêjšinn záıivøxn, úhøčišıčxn,   _
jež chrání nás, když neštěstí doléhá.“ B B J

Mezi vzdělance té doby náležel si jiný básník Halebský, jenž žil za
času jáhna °Abdâ.laha Záhira a kněze Mikuláše Sa°i1_“.'a,B jež oba opěvoval a
slavil po jejich smrti. Byl to katolický, lyrický, královský básník, Antonín
Bejtar. Máme z jeho poesie u sebe pravé perly, jež uveřejníme, až se nám
naskytne k tomu přihodná doba. .Vyjímáme odtud jen onu část, v níž mluví
o narození Eliáše °Gar°gasa Halebského, jež, spadá do roku 1752. Ukončnje
onen oddíl dvěma slokami, v. nichž Opěvuje Pannu Marii:

I. „Přišel Gabriel a pozdravil Ji; -=--
přiiala zvěst jeho se srdcem oddaným. ==-
Kolik dobrodiní nám od fté .doby .prokázala .
Svým panenstvím s jeho velkýmitajemstvíml

_ _ _Ona jest královnou slavných .apoštolů, B ,_ _
zl lůna Jejího vzrostlo vznešené dítko.

 r Ona jest dcerou Boha Otce, matkou Boha Syna, j
_ , chotěm Jejím jest_Duch Svatý. _

o Obraz Její tanul n_amyBsli prorokům od doby,
kdy Mojžíš spatřil keř ohnivý.  . _  

. fII lMaria vládne nad chudobou, -+- Maria jest praı:nenemB
A B f bohatství; ---

je-li to vůle Její, stává se mi sladkýmři chléb trpký.. J
› Památka Její jest všem žádoucí, B l O s

i Bv NÍ fmá doporu každý článek náboženský.
Láska Její se sklání ku každému srdci, _
láska Její nikdy nepřestává.

' Proto služ a volej ik Marii: A B j
,Maria ehrařıl ai žehnej potomstvu našemu,

 pros za ně Boha, jenž vládne věkům,
jenž i dítko chrání mocnou rukou Svoufl“

Toto jsme vyňali z děl básníků století osmnáctého. -- Prvni vynikající
básník století však sedmnáctého byl katolický, lyrický, královský básník
Antonín Tarak. Jest autorem oné důležité sbírky básnické, která jest jakýsi
výbor veškerých forem básnických; v naší bohaté bibliotéce východní máme
dva exempláře této sbírky. -4- Prostudovali jsme sbírku tuto, zdali snad
v ní nejsou básně jednajícío Panně_Marii; a nesklamali jsmese. --- Sbírka
věnuje totiž dvěma vysokým hodnostářům, Antonínu Sůsa-ovi a °UjjùbuB
Nasrallahovi tyto verše, v nichž blahopřeje oběma hodnostářům činíc zmínku
O svátkuñzesnutí Panny Marie“. Báseň; začíná ,takto :' _. _ _ _

l 3%.“
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,,Hle, kyne Vám 1) svátek překrásný, Ä ” 1* P P «
jež slavností jest drahou i“ Tomu, jenž bydIí`*v nebeisích. ` L
Blahořečí Vám požehnaný svátek Rodičky Boží, - f
v němž svatáispokojenost se všude' rozlévá.,   r
O blaze tomu, kdo kál se,= jak přiměřeno jeho stavu, j j
neboť vezme odplatu bohatou! ~ P v “
Prøızø đıø jøhø pxˇżflflınđn žiď Se, _- ˇ `”`
a vezmeš odplatu 'a dosáhneš míru nepomíjejícího.“ “

A dále praví: Ť po l _. «
„Hle to jsou vlastnosti Oné Vznešenê, ˇ
hle to jsou ctnosti Oné Slavné.
'Kyne fTifÍdsváte“k přeslavný, P ' v '

l b svátek Nanebevzetí Panny. A *
P Ona jest -ta -vyvolaná, i

v jež sídlí v nebesích jsouc chválena.
P Ona jest skálou, zříd-lem naděje, v v c ˇ

matkouzspásy,pomocníci. - v , f
'Ona jest Pannou, eprůvodzkyní na. ceStách,v.
vůdkyní, pravdou.  _

*-“‹ñŠt'astný~ budeš, z í v
P budeš-li“. Ji neustále ctíti; i e

spokojený pak) budeš Šna Její Svátek,
“ blaživvé pocity těiebudou naplňovati“. i

› _

Po Mikuláši Tarakovi pronikli na veřejnost ještě jiní dva básníci krá-
lovští, kteří žili v jeho době a svým pérem sejp'ı`oslíavili právě tak jako
oblíbený spisovatel Halebský M. Tarak; byli kto Petr Karàmat a Nâsíf Já-
za°gij. I O těchto dvou můžeme pravděpodobně tvrditi, že skládali ku poctě
Panny Marie básně, kteréž však se beze stopyj ztratily. Co však bylo zjejich
básní tiskem vydáno, nic nepojednává o .Panně Marii. ”

Podobnělcflenacházíme. v dílech ; Marchünja, Mârpůna a_Mikuláše Nakàše
nějakých básní ku poctě Panny Marie. Oba dva složili sice též větší počet
žalmů ku poctě Mariině, žalmy tyto však se mezi lidem neujaly; žalmy
tyto jsou naší knìhtiskárnou vytisknnty. U o ,L  e p

Z básníkův oné doby, kdy tito opěvovali Pannu Neposkvrněnou, za-
slnhuje zmínky blahé paměti zbožný farář °ArsanÍns Fàh ůrij. Básnická jeho
sbírkavobsahııje přes 20 básniček opěvujícíchr-RodičkuˇBoži. Sbírka jeho
předčí vše, co bylo ku chvále Mariině složeno, zvláště svým způsobem,
jakým se zmiňuje o Panně bez hřícl:ıu,Počatě. ,Především krásně popisuje
sbírka radost, kterou nám přináší svátek Mariin. Zde podáváme některé
úryvky: l  p ˇ j 7 vp in

 1. „Raduji se, že se přiblížil onen posvátný den, á  *
jenž má ve svém znaku moudrost soudící spravedlivě“.

v, 2. ,,ZasvitloiSlunce pravdy, »-- a tu prchla lež, “ “
* neboť chytr›ácké,.novolůní ji“ (lež) pečlivě- skrývalo-  

Pravda dnes jasně, záři ~ r á í
e jako kníže sedící v lesku a moci své na trůně svém. -4 P--»

Tak nedá i kněz na Marii íipadfnoiuti žádnému stínu zla,
neboť nic “takovéh0 není na Ní,iP~aní jasu, nalezeno.

._,.à._<„.„ ,„m_,_,,„,, ˇ _;fl, - ,

- ›› j ' ' ' _ ,... . _ V v. _ . . , v - - - ‹ - = _

1) Antonínu ëùsâovi 8. 'UjjubufNa§rál1aì1ovi. ‹- 4*) *Svátek”Mariin.' “ "
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Vpravdě se může o NÍ říci -7
že prosta byla hříchupod svého Početí“.  

3. ,,Jí daroval Bůh svatost, P P
O ucínil Ji vzorem cistoty pro duše nevinné;

dal Jí náplň Ducha Svatého,
c nazval Ji od věěnosti matkou Syna Svého“. í "

P 4. „Raduji se Z toho, že Svědectví se vydává Jejímu tajemství;
nebot' na Její svátek dosvěděuje kněz světu pravdu,
jež povzbuzuje srdce, radost působí moudrému,
jež zdobí Marii krásou nepomíjejícíř“. P t  

'ˇ ' `

5. „Oest budiž Panně, jejíž nevinnost osvobodila lidstvo,
Jejíž zář proniká-. oblaka. P
Jak zdobí a krášlí Ji věnec poesie, ø
jenž spleten jestz básní ìmilostnýchlípy

v V P V V V6. ,.,Vstan, o nevesto velepısne, oven0 .
ženicha Svého růžemi, v slávuobleci ho! P I
Opěvuj jeho vznešenost, chval ho písní svou,

`,._nebot'*moei jeho. nikdy nefv=ypravíš“Í. v l ' ^ P ˇ

'P 7. ,;j.O`na“ jestjtrůnem, jenž unıístněn jest.. vedle slávy Věčnéhoç,
Í Ona ,jest branou vedoucísk hoře

5 POˇna jest archou smlouvy-na hoře uzavřené, i .P

> v . .

Vysoké- v c

J --j-- archa tato byla jen Jejím předobrazemvlfigc
je - ~' P

8. „Ty jsí,Maria, spravedlivou dárkyní, horou Sinajem,

Ty”s holí knížete slavného PjArona,P
_] í bílým pbláčkem

Ty7s korábem Noachovým, věží reka Davida,
Ty°s'" rounem, jež celé bylo zaro,S.en_o“p. je

,,() Panno, ty jsi nám přinesla mír, PP
( \ ( \připravila jsi nám V nebesích vznešeněj ytek.

Jen touhapo Toběfnám zahiojnjeírány, P p
zmenšuje naše bolestí. ai enedostatky“. P _ P P“ O

v 'v _

Meziibásníky pozdější .„dobý, kteří o_pěvovaliPPannu,.Marii, patří iJeho i
Milost zesnnlý Halebský biskup Maronitskëý °Garmânús Šaınâlij. Biskup tento

cnH 'Uz E Ó"

má ve své básnické sbírce chvalozpěv, jenž začíná slovy:

` ,`,Obět-ujte Panně Marii, ›
obětujte .Ií drahocennou lásku“.

A dále pokračuje sbírka : '“

„Ona jest pravou matkou,
pokladem všeliké pomoci; ‹
,městem chránícím, kdož se*
pevnou věží Davidovou. PP

Kdo k Ní se utíká, obdrží
Skdose od Ni vzdalujje, zů,

Qna Opět ky žití _probonzí ,Ž

\ Y ' ;

›l{`P němu utíkají,

pomoci, „
tává z opuštěn; ; É

.Ona jest štítem. útočiště mého, j v j á

.....nv;-››n„

zl

5“

,Ifl`.{~!~*!PPPAPPPJP
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P V POnaijyest liliı uprostřed tr.n«í,. í J
jejíž vůně se :rozlévá povšem~»místě,
na niž rád vzpomíná pěvec, j _ j _ V
již øpêvııje hahif., í _. _ W  
Ona jest vinnou révou uprostřed pouPště,P  

° jež přináší víno panenské; ' P
víno její osvětluje ducha nepříčetných, L j
výhonky jejíP jsou chlebemp synům jlidskjýłm. y

Ona jest dcerou Otce* nebPeského, Ť P
matkou Syna Jemu rovného; P
Ona sklání Se„1,< duši churavé,
zk fduši inaší P po všechen Pčas.  „ 1 “ í

P Ji zachoval Pán nevinnou,
ozdobil Ji nade všeÝs~tvořenív'
proto ctěte Ji c ,,

Ř a plesejte Jí Její ctitelé“.

Mezi .svrchu zmíněné básníkynáleží ještě jeden velıni nadaný pěvec,
jehož plody staly se velmi oblíbenými okolo Libanonu, ale ažidosud nebyly
tislgem vyd`ány.Básníkem tímto jest těžce zkoušenýfarář JanRa°ad z Ba-
ziry. Jeho vznešené příbuzenstvovnpám"lask'avěĹzap`ůPjčilo jednuřz jeho básní
O Panně Marii. Báseň svou složil Ra°ad dle vzoru Zalmův; 'začíná slovy:
„Před tváří TvonmodlíPˇseP mocní v'eškeréhoP náro'da“.PVyňali jsme zp básně
následující verše: i _P v v je ve 0 vp » .

„Slavní řnárodové a .vznešené rodiny M
 chvalte Paní krásy! p PP Í . y
.Opěvujte Ji, ježěhlloubou . jest panen, i
poesie vaše se ozývejž żzvučným .,alleluja°z.
Veškeré tvorstvo hlásáJejí :slávu ajchválu,
jež S sebou. přináší; moře milosti. v  

l\lebe a zemi naplňuje_lesk_Její, _ j _
' ıpřed nímž vše, co vidíme, se ,Ztrácı.,v „ ~ . t 1 ; c l

I
VVeškera chvála bezPMarie jest jen neuzˇitecným mluvením,

v všechna krása; bez.Ní{ jest jen přeludem. P P „ P
Hle- .dnes se objevila v záři Své na hoře srdce mého, PP
--- a hle, ona převyšuje a“ zastiňujevšechno tvorstvo. --“›
Otnosti Její mne żponižují, zjev“ Její mne zahanbuje, O P

` --- a hle, já přec se nestydím“. J P v " , i e
. y I l'

Báseň praví dále: P j L ˇ v j › ~
N- ı.

VP „Maria jest vzorem vsí krásy aj všech ctností,
t . záříc, povždy lidstvu jsouc nepřekonána.“ v“

Ona jest leskem a ozdobou všeho stvoření,.
Jí přináleží chvála žen a mužů. . H
Onajest ždanou potěchou všemu srdci, s
nadějínaší pro doby budoucí., Í. v e v
Ona jest. matkou `Ježí~š“ovou, matkou PáPnaPMého, matkou mou,

i životem mým, blažeností mou, dechem: aíbohatstvím. mým.
.Poesie má! Věru némvášv slov, s ' P v v ' * P
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jimiž hyøh Ji xnøhı øpčìvøvahi, øfl,ı,á.vøvzżi,l vyvyšøvahi.  
Vnukněte mi vy, se těšíte ochraně JejíPvPnPebesích,
čím Ji tam oslavujete! “P P = j V P P
Darujte mi aspoň část svých drahoceinných chval,
abyctnost Mariinu mohl vyvyšáovati jazyk můj,
Ohvaltež Ji vy, již obýváte příbytky světelné, v
nebot zář Její osvěcuje noční tmy! y
Ohvaltež Ji, již nyní S Ni společně bydlíte, Q
a svědkovéjste tajemství nebeských." ,P
O, děvo! okraj Tvéhoí šatu svítí 1 jako slunce;
vznešené oko Tvé pohrdáˇvšáím pochlebenstvím; r z
Mocí Svou převyšuješf vše veìsvšětě, S ~ . V i
vyvýšena jsi nad statky poze-mské' seflvšemi iútrapami.
Ochraňujž toho, Pkdo skládá vy Tebe svou důvěru!

_ L . ,

O Naděje duší, budiž mou záštítouŤ›“PP; “ j _ l P

_ Rovněž zápolili i laioi s kněžstvem ve ,chvále PMariině; básnické své
sbírky okrašlovali laici ještě vším tím, covkPněží:_ji:ž dříve:PP'ku chvále ctností
Mariiných vybásnìli. Tak potkáváme se v básnické sbírce zemřelého Soli-
mana, syna °Ibrab:ìma. s verši, jež svědčí žo.bı'1_jné řantasiıi “ějakého.~lyrického
básníka královského- „Verše tyto: pojeđnávají ov lepém zevnějším zjevu
Penny Marie: 1. : : «  « J  .

' ` -_ -z z. . -z, j , .

,,To.jesPt,ta'Panna,ęk níž seP_skloÍrıil Bůh; 1 j
proto Ní_Lse utíkej.aìfJi jo pomoc evzývwvej, hř_iš.ní,čelPP j  
Ji vyvolil Stvořítel za trůn moci: Své; “ .
důstojnost Její pokořuje svým lepým zjevem odbojnika.
Maria vvyvádí mne zltemnosľti“nevědomosPti nPeporušenéh:o,

:dříve ještě než umrlčí plášť mne pokrPPývá.P, : p:
Bez Jejího vznešeného zjevu nebyl :bych vykoPupPen, _ P
jen pro něj Bůh sevtělil do podoby člověka; “ j :M Ž
Ona jest vysokým stromem Božím, mořem s?litPování, :
útøčišhčxn všøhø hvørsťvø.Pvzçiáıønýznjijphıizkýzżx. í p
Žádná důstojnost má se nevyrovná flásce Tvé, PP v e i

y jež vpravdě povznášíPkaždého tvoraw a `zahanbuje _d'ábla.l
. Láska Tvá nesvolí k-tomu, abych -Pdozáhubyj upadl,

moře dobrotivosti :Tvé nedPopusPtí,` aPby,PnP`ebylo:ukojePIıo
 P ~ v ~  P  množství PPpotřeb.rizých.“

Zakončujeme kratičˇkýz tento rozhled po poesii našeho století verši, jež
jsme vyňali z básnické sbírky 'Azta.~:lü-a,zkterýž“ninohoP.Ppro ni trpěl. °Aztaliì,
slavný básník Hannabekský, jest jedním z nejnadanějších básníků, jest
synem ”Abi-Sa°aba. Vyjímáme z jeho sbírky toto: ˇ  P .  

,,Mari'a, jsouc, všeho kalu :hříchu prostaf, rstala se Královnou čistoty; i
proto zvětšil i Bůh 'íJejíždů'stojno:st aP moc. P i “ Pvìf e
Ona převyšuje slávou a vznešeností krále,  J í J P
zastiňuje je svou ctností mezi Ítvorstvem ojedinělou. :

l Ona jest Pannou, Matkou Syna:i“.B.ožího,
v Ji nazývá hlas lidský Snoubenkou. Ducha Svatého.ľ i

Ona převyšuje věhlasností veškeru moudrost, vznešeností hvězdy,,
P Ona se rovná slunci světlem svým, před nímž se oko resi“.

z:v““fl.,.„,š›-
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O Ni pěje °Aztalů na konci své básně: ,
' „Nač mám jazyk 'Pl bych Jipopěvall p

j “ Nač mám Srdce? bych o "Ní vznešené smýšlpell“
Proto praví též dále: _; j ;  _

„Kčemu jest tu tvor, všeliké stvoření, celýokrsek zemský?
K čemu oblaka, déšť, jenž padá v hustých krápějích k zemi 'P

jež ctností povznáší se nad lidstvo.  P : ' P
Ona jest zajisté Pannou Neposkvrněnou, Neporušenou,:Matkou.P

_ P kteréžto podivuhodné názvyP'Puštědřil Bůh "P l P P _ Č
p Neposkwněnostíl Svou zářící _závodíP seP Sluncem,

světlem Svým osvětluje temnostiduševn`í. P  :
OtnPosti,Jeji naplňují úctou kk: Bohu, P .  
zářící Její `neviPnnoSPt chrání nevinné :před hříchem.

P Ona jest pramenem počestnosti, Paní PmilosrdenPství,“P  
jezerenı rosyjarníi, jež činí ze zlých nevinné.

 *OnPa bylaP_MatkPou bezhříšnou, když doneseno Jí :radostně `poS.elství,
[O.Pna: jest :Sl,unĹceP úcty, Boží, ,v němž není zříti skvrny; i P- J `

. PPOna jest pPr,.oPzhlubn:íP doäbrotyfdeštěm požehnání, P '
* jønžëpnđá çáøđáflfná. højúê na ıžđshívø. . _

nepřešel. hřích pro“ poklesek praotce lidstva,
nebot' Její nevinnosti hřích Pnikdy neposkvrnil. P j
Ona: jest bez úhony, nebyla pokálenačest Její, -
mocnou jest, ,naplňujíe lidstvo radostí.  A
Bůh Ji Píjučinil, Ilęobmezenou Paní tvorstva; P ~

P zdali mů'žeP,proto se Pzroditi_čIověk Ína svět bezPJejí vůle?
Ji dostalojse od štědrého Boha nevyrovnatelné důstojnosti ;
proto ozdoben jest rPůžemi,[rajskými přibytek Její“. ' Ý

_ , I _ - _

Báseň končípslovy: p Ĺ
x _ - _ `

„Ona jest dcerou Boha Otce, m;atko,u. Jeho' Syna,
nevěstou Ducha Svatého, -__- v čemž není nějakého odporu.
Ji ustanovil~ Bůh za pomocníci lidstva, P
proto vzývající Ji neutone V nebezpečích. ._
Ona. povýšena ,jest skoro až kPdůstojnos›ti z'I`r.ojice,
podivuhodné Její krásy nechápe ni rozumni zrak.
Dejž, Maria, Paťppokračujeme zde v ctností,
bychom j'ed,!-nou flv den soudný dosáhli odpuštění!
Tobě dostalo se spásy od milosżrdného Boha již tehdy,

p . kdy ještě `n_eZP'asvitlo lidstvu slunce pravdy“., r L
Těchtoíněkolik malých ukázekvyňali jsme z básnických sbírekbásníkíů

křesťanských. ÍOpom-ennľli jsme však díla všech oněch .básníkPů,. dosud
žijí a Pannu ,Marii opěvnjí. Kdybychom chtěli ,P básně i těchto poetů uvev
řejniti, pak bychom dozajista, jimi vyplnili celý ročník našeho časopisu
(Mašrilçu);všechny,p tyPtob_iáPsněi však mocné náspobádají ktomu, abychom
upřímně: milovaliP“~:Pannu al Její otnfosti následovali _ P P“ :

. \ , _

~ › _ 7 / .

/ ~ ._

,,Mu.seum.. “ i 14;

.„W-‹`~P..

--_.‹v‹-á.-ˇzè-`ø-›-._-_-z-_-Q-_.`v>

flí

Ťri

. . _ . . . . . .. _ žrl!By opevovalı Onu, jez jest: nevınnou, mezi nevinnýmı, jj.

"ı

4

l

7v

ı
í

l

ł

S

í

l

~i
Pl

. JIP
.
Ă.,.
1

-:z.

v

l

\ »_

gă



na ~. -~ - ..““- _ . * nn e 1- `_ < ~ “ “
Í 77 _ “ ıııı Í “

V V '

KAREL ŤIANAVKA (Br.) : c

Ö ir›5íir>ląłu Šiuočichůu čı o liclglzém rozumu.  
(Práce poctěná první, cenou v Soutěží.) i ~ -

(Dokončení) . ˇ

Přicházíme k poslednímu bodu, kde rozdíl mezi rozumem a pudem
daleko více v oči bije, než v dosud prohraných, totiž  mravnosti., a
náboženství  . j e je

Schopnost poznávací v člověku, kterou jmenujeme rozumem, směřuje
k poznání pravdy, schopnost žádací, vůle, k objetí dobra. Povznáší se nad
odlesk věčné pravdy, nad šlépěje nejvyššího dobra ve věcech viditelnýchoa
zalétá orlím vzmachem ve výšiny metafysické k Pravdě a Dobru absolut-
nímu. Idea Boha je duší jeho duše. Vyjadřuje poměr rozumu a vůle k ne-
konečné bytosti poznáním, úctou a láskou, což zve se náboženství $hodou
svobodných konů svých S absolutní vůlí Boží (lex aeterna), která jest
objektivním základem všech zákonných norem, dostihuje mravnosti. Nábo-
ženství je nejvyšší meta, ku které vůbec duch lidský může dospěti. .  

Jako darvinismus spojuje druh opičí a pokolení lidské mnohými pře-
chodními tvary, tak spojuje naprosté bezbožectví nižších tvarů zvířecích a
náboženství monotheistické, které nejvzdělanější národové. vyznávají, rovněž
mnohými středními stupni jako jsou: cit oddanosti, věrnosti, poslušnosti,
bázněa odvislosti, fetišismus, šamanismus, polytheismus,monotheismus. Idea
evoluceisem rozšířena. Dle toho nestvořil Bůh člověka, nýbrž člověk svého
boha, dle. stupňů vývoje různě' dokonalého.f Není úkolem naším ,vyvraceti
tento názor, jenž odporuje historii celéhopokolení lidského, svě'dčíC_í, že
pokud stopovati lze v minulosti dějiny národů, nebyl polytheismus prvotní
formou náboženskou, nýbrž monotheismus, který se zvrhl ve zrůdy poly-
theismu. Jedno pronaše thema jedůležité: že úkony náboženské a mravní
člověka, byť ,na nejnižším stupni, nutně“ z povahy vnitrné předpokládají
princip rozumový a svobodnou vůli. Co pak u zvířat se považuje za nábo-
ženské amravní projevy hrubého stylu, jsou instiniktivnìíí?lí^il projevy okamžitých
nálad nebo se organickou disposicí spojené. A priori dokázali bychom to tím,
že idea božství je vrchol abstrakce. Vystoupiti však z okruhu smy-
slových představ do nadsmyslových pojmů zvíře nemůže. Neníť proporce
mezi sensitivním a suprasensitivním, fysickým a psychickým, hmotou a
duchem.  a i A,  í

Vlastní důkaz však třeba podati a posteriori, Z povahy projevů nábo-
ženských a mravních člověka a tak zv. zvířecích.  s

Ă  Schleiermacher a po něm Ostatní vidí původ náboženství v citu (cit
odvislosti, příchylnoszti věrnosti, smysl pro nekonečné, vesmíru se odduávajíoí
cit)- Dle toho ovšem má i pes náboženství, když při pohledu na větrem
żmítanou věc cítí „neviditelnou sílu“` a proto kňučí a štěká. (Cit však
nutně předpokládá poznání objektu, který by cit vzbudil. Cit náboženský
předpokládá ideu Boha. í Ne zí citu poznání, ale z poznání plyne ,city Proto
theorie 'citového náboženství je pochybena v samém základě.) Pes má dále
mravnost, spatřuje-li se ctnost již tam, kde hranice přírodou vymezené se
nepřekročují, poněvadž nikdy přílišným množstvím potravy nebo nápoje
zdraví si nepoškodil.~Má smysl. proiprávo, jmenuje-li se jím touha udrżeti
se mocí a silou v majetnictví věci nabyté, když vrče hájí kosti, kterou
okusoval. Tím ovšem se jeví směšnou theorie o ethických pojmech zvířat.
Zalézá-li pes, který něco ukradl, ze strachu před svým pánem do zákoutí
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a před ním se svíjí, nečiní tak proto, že by se styděl za svůj ,,hřích“,
nýbrž poněvadž se bojí výprasku, který už jednou nebo častěji pocítil jako
následeksvého „nemravného jednání“. ‹

Ožmravnosti a náboženství nelze mluviti u zvířat, poněvadž jsou pou-
tána hmotou a jednají nutně, k čemu je instinkt nutí. Kde je nutnost, tam
není mravnosti. Člověkvšak mravní zákon má a ho zná, a byt mnohdy
vášní stržen jednal dle nižší své stránky, přece častěji svobodným aktem
vůle .své rozhoduje se pro dobro nebo zlo. Mluviti to náboženství ul zvířat
zdá sevnám vůbec blasfemií. e p e  

 Nikdy se nepodaříparallela těm, kteří chtějí viděti v příchylnostiopičí
k mládatům svým i cizím jakýsi nižší stupeň lidské lá sk y m ateřs k é.
Nedbají, že u člověka. jsou to daleko vyšší motivy, ne pouze rázu smyslo-
vého, že matka lidská je si vědoma svého poměru k dítěti, cíle, ku kterému
je vychovává, je svobodnauvolbě prostředků výchovných a cit lásky nikdy
neivymiz.í z nitra jejího. U opice je příčinouznámé „opičí lásky“ vyvinutý
pud záchovy druhu. Sotva však mláďata povyrostou a mohou se sama živiti,
perou ses nimivoikaždé sousto a mimo to je známo, že se stejnou láskou
lnou ku štěňatům, kočkám, králíkům apod. A. Brehm vidí v tom ,,nevy-
sv;ětlitel`n,ou hádanku“. vRozumný tvor ovšem by tak neměl jednati. i e
 Vynášené zjevy mravného jednání z říše zvířecí po bližším zkoumání

všechny se zredukují na á-- nullu.1) Fena se stejnou péčí starala se o pár
bačkor, kteréˇjífbyly dány místo uzmutých štěňat Slepicevysedí cizí vejce
podobně jako f svoje. O maceším jednání kukačky je známo, že ptáci, kterým
ipodvrhla svoje vajíčka, starají se o ně jako o vlastní, ano, jelikož mláďata
kukačky urputněji, adrzeji se hlásí o pokrm, nechávají vlastní potomstvo
.hynouti hladem. Tyto a podobné doklady zůstanou hádankou, dokud mateřská
láska zvířat se bude vysvětlovati ,rozumností a ne instinktem. ^
í ”iUvážíme-li opět, sjakolı ipéčíse starají mravenci o své potomstvo, že

život obětuljíí,v”y,pěstění jeho, jaké pro ně podnikají boje, že při
nebezpečí unášejí svoje drahé kukly, hledí udržeti .k vůli nim

coniejivětší čistotu, stejnou temperaturu atd., .musili bychom jim přisouditi
největší stupeň „lásky mateřské“, ač vlastně nestarají se pracovnice o své
potomstvo, ježto samy neplodí, .nýbrž jen O Své „synovce a neteře“. Přece
nikomu nenapadne mluvitizdejo lásce mateřské ve smyslu lidském. Nezbývá
tedy než zůstati důsledným 'a dle jednotného měřítka souditi o jednání
zvířat. Bud' jen instinkt ui všech, nebo intelligence. Tertium non datur.
Každé rozlišování vyšších a nižších živočichů má podezřelý ráz tendenčnosti,
vyvýšiˇti zvíře pa snížitiv člověka.

` Ze“ zvířenemá mravností, svědčí í to,iže postrádá studu. Tento
průvodce mravného nebonemravného jednání, který je se svědomím úzce
spojen. nachází se lu všech národů, i u tak zv. synů přírody (Naturvölker).
,,'l`vrditi, že nale'"zena./frbyla, nebo aspoň že hledati možno u zvířete byť sebe
krotšíhoi nejprosˇtšíjen stopu studu, bylo by tolik, jako vydati se v šanc

i _ 1) Je Směšno číst, jak lidé ve Své opičí horečce Se nemohou dočkati, až bude prohlášeno
dogma opůvodu člověka Z opice a dovedou do nebo vynášeti případy, které klidnou úvahou
se dají. vysvětliti jako zcela normalni. »Živa<<, časopis přírodo v-ě de ck ý, - uvádí povedené
anthropoıııoıfismy Zvířat, ale nejpodařenější ukázkou, co dovede vložit bujná fantasie lidská
násilné ve zvíře, je článek r. R597 »Morálka opice‹‹ (str. 252). Za každým třetím ˇřádkem Se
opakují výrazy oPji_stê.t?) opici, kterou měl jistý (?) Statkář, jako: prokazovala (opice) uvědomělý,
citem a rozumem ,vnuknutý 'skutek milosrdenství _-- čin lásky -- miloSrd_n,á__Sam_ari.t/ánkajtlj
vše bylo výsle,dkélm_ komplíkované“ho vědomí, bylo viděti -známku.antagonìsmu, mezi dobrem a
zlem_(!). Když potlobnê Věci Se píší pod rouškou Vědeckosti, co lze pak čekati od belletrie,
která podobnêfd__el_ika.teSSy předkládá publiku? ' '
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nejosudnější nepříjemnosti, jaká člověkavoboru vědeckém jen potkatimůže,
totiž státise Směšným. A také nikdo, pokud víme, se o to nepokusil. I tu
tedy opět máme mezi člověkem. a zvířetem rozdíl, jenž na vlas rovná se
onomu rozdílu, jenž dělí nullu od jakéhokoli čísla, čili jinými slovy: máme
tu před sebou rozdíl nekonečný.“ 1) I ' ˇ . t .

I Rovněž smích je výhradným majetkem člověka. .Ač příčiny jeho
mohou býti různé, poslední důvod jeho je v rozumu. I _  .

 Uznáváme, že mohou býtiajsou činnosti zvířat zcela podobné lidským,
vždyť životem smyslovým se rovnají, ano mnohdy převyšují člověka; u zvířat
shledáváme tytéž kony, kteréiu člověka jsou konklusi celé řady praìemis a
úvah. Fakta tato však souborně a důkladně prozkoumána neopravňují
k tvrzení, že skutečně u zvířat. tato activitas deliberationis předcházela.
Viděli jsme, že zvíře jedná dle instinktu“ ustáleně, vždy stejnědokonale,
nutně. Sjinusoida zdokonalitelnosti pudu je omezena,Ídle různých vlivů ne-
stejna Clověkjedná dle svobodného sebeurčování. Dovede poznávati rozuìmem
vztahy objektu k vnímajícímu subjektu a O nich reflektovati, srovnáváje
spolu, dochází závěrů a zákonů atím se pozvedá. k účelnéfmu, sebevědo-
mému jednání. Na apercepci však spočívá smyslové sebevědomízvířecí;
ano smyslové vědomí jako činnost je jednoduše identické S onou apercepcí.
Zvíře má vědomí -počitku; ale toto`ipřestává s konkrétním dojmem día více
objektem poznání státi se nemůže. Smyslová mohutnosti nemůže rozez`náv_ati
mezi objektivním a subjektizvním živlem smyslových postřeh.. Totoi rozlišo-
vání přísluší pouze rozumu. Clověk může se svojí intelligencí aj svobodnou
vůlí emancipovati ze subjektivního dojmu, který předměty inasjněho činí,
nemusísse poddati chvilkové náladě za činí-li tak, jedná dle stránky ,n._ižší,
zvířecí, jedná nerozuˇmně. Jen zvíře jedná nutně vlivem popudů způsobených
dojmy smyslovými. Etsibruta animalia aliquid manifestent, ,non tamen mani-
Íefstationem intendunt, sed naturali instinctu aliquid agunt, adquod mani-
festatio sequitur. _ i _ _  i i i j '

„Co se týče ,výroku Büchnerova o ,,upracované ženě zpustlého austryąlł
ského divocha,“ která jen málo sebevědomí může osvědčitiiea po 'svém
uvažovati“, postačí _již toto „málo“ úplně kdůkazu. pro to, že sebevědom;,í[j
má, kdežto zvíře nikoliv- Neboť toto nemůže málo, nýbrž niaprtostiiíi  
dáti najevo sebevědomí, ježto žádného nemá.“ 3) _ j _

Princip duševní v člověku jest schopen , takových činností, že naprosto
je vyloučena závislost na hmotě (jak tomu jest u vědomí zvířat), což do-
kazuje duchovost až jednoduchost onoho principu. Tan)
immanentní činnost, kteroučiním' své,,já“ objektem vlastího poznání, nedá
se mysliti u principu, který j en v orgánech tělesnýcl{ı_í,.i_h}motnýchíbýtia
působiti může._ Orgán smyslový potřebuje podráždění vlijvemiod sebe roz-
dílným, aby poznával. poznal sám sebe, musil sám .sobě tento vliv
způsobiti aˇsijej uvědomiti. To však je nemožno. Odporuje to zřejmě pojmu
-hmoty,jejíž části_mohou“působiti na jiné, mohou býti drážděny jinými, samy
sebe všaknemohou absolutně učiniti předmětem poznání. Neboť tu veta jest
plojednotném poznáníasebevědomí člověkaatolik jich musíme připustit,
kolik; částek „myslících“ hmota obsahuje. Psychologie tedy svědčí, že du-
chový princip vf člověku nahmotu vázán není. Adokud nedokáže.přírod_o.-.
věda i duševěda,že i zvíře je schopno reflexe, zůstávají deklamace o intel-
ligenci zvířat tím, čím jsou: znásilňováním skut`eč_nosti,. Ostatně, co jiného

“ I)uilhléiProjet,Apologie víry na-.základě věd přírodních. v '
2) Summa Th. II II, q 110. a 1. ` ˇ".
3) Fižscher, Der Triumph der ohristl. Phìlosophie.
ı
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jest í celávěd a, než praktický důkaz vědomí a sebevědomí lidského? „Jest
neuvěřitelno, že bykterý učenec, jenž neustále operuje pojmy a pomysly,
mohl popírati podstatného rozdílu mezi člověkem a zvířetem, vždyť jediná
myšlenka o Bohu, o věčnosti, nekonečnosti -- byť ibájí a pověrou byla,
jak on praví !- jediná takovámyšlenka tím samýmj, že jest a že člověk
jediný je jí schopen, vyvrací celou idomněnku O původu člověka ze zví-
řete,_poněvadž je podstatně od sebe různí; Praví se sice, že člověk je jen
výslednici toho, co jí ia kde se pohybuje a odvozují se odtudvšechny jeho
myšlenky, ba .i ýzletné ideály umělecké; avšak, byti to bylo uvěřitelno
jak neníf-ř- nikdo. lis takovým vysvětlením se nevytasí připojmech as po-7
myslech ˇzápo' rnýc h,“jako jest na př. nic, nekonečnosta pod., které
zf daných prvků těles-nýchf nemohou vznikati.“ 1) _ _ e _ _  _  

_ Resad triarios venit. Protivníkům mizí pevná půda, to kterou se hledí
opíratiiv empirickýchj; důkazech a dovoditi íquantitativní rozdíljmezi zvířecí
a lidskouduší, mezipudem ia rozumností. --   . _ ,_ __

Dosud všímali jsme si fakt, abychom z nich poznali poměrprincipu
duševního uš zvířat aočlověka a jeho podstatu. Qharakteristikon výkonů
zvířecích nevědomáf účelnost, zdokonalitelnost dourčitých mezí, determi-
nace potřiebamijjsebezáchovy a uhájení druhu, vrozená schopnost k určitým
čin_nost_em bez př'edcházející zkušenosti ,vždy a všude způsobem stejnzým,__to
jsou milníky, které dovedly nás cestou empirie ku konečnému cíli: poznání,
žei“4prodstatný _jes`t.rozdíl mezi pudem zvířecím a rozumným principem člověka,
'ktěrý, ač se hmotou ,spojen ia ze. hmoty _ látku ke tvorbě duševní přijímá,
jevj_vš_estranný,“ v jednáníúčelný a svobodný, nesmírného pokroku ve všech
oboirech schopný. ii _' _ r j Ĺ   _ či

Zbývá proml_uviti o otázce ne nevýznamné, zda vůbec jeřmožno, aby
instinkt se vyvinul v" intelligenci působením vnějších přirozených podmínek,
jak učí theorieevoluční Tato praví: Psychický život nynější zvířeny je
výsledek nesmírně dlouhého. processu vývojového, jehož íase šly stále ruku
vi ruce, se, změnami tělesných orgánů. Není tudíž rozdílu ,leč stupňového
jak mezi různými formami instinktu, tak mezi instinktem ia intelligencí
vůbec. i “ iÁ`o “ ti ř .  

A priori, se stanoviska číst ě filosofi cké hjonedá se proti hypothesi
evoluční st-upňového vývinu instinktu  mnoho namítati, připustí-li se:
“ 1. dostatečná příčina vzniku života vegetativního animálního,

2. považují-li sevnitrné vlohy, které nejsou rozdílny od přiro-
zeiıosti určitˇéf bytosti) živé, nýbrž reálně S ní identické, za hlavní příčinu
rozvoje, seivzhledemi na vnější působení příčin, _ l a

ů ^ 3.“ když podstatný se činí rozdíl mezi smyslovým na duchovým
životemia* proto původ duševního ,života _lidského nehledá a nestanoví se
v' životě smyslovémzvířete. ů _ _ _. _ . _j í _

s Za těchto "tří Ťpodmínek uznávají katoličtí přírodovědcové přípustnost
a_ rozumnost hypothesy v evoluční a descendenční, považujíceiza důstojnější
všem-ohoucnosti Božské samovolný vývoj' druhů silou Tvůrccln vloženou než
bezprostřední zasahováníkonui Božího ke stvořeníkaždého druhu. 2) Zjevení
nøčini nánniızøk. j i i  i    i . .

“ ˇ Těchtopodmínek theorie evoluční darvinistická“neuznává. Dva činitelé
uírčujiíc dle ní vývoj instinktu: Z l _

1) P. Vychodil, Apologie křesťanství 262. j Q _ _
I) E Fischer v cit. d. (237-242) výslovně Sehlăsí k této-hypothesi praedisposíční po

_,přík1adu Wallaceově. Námìtka, jakoby sám E. Wasmann byl strohým darvinistou, jím samým
jest vyvrácena ve »Stìmmen aus Maria-Laach<‹ r. 1902 (281--307).
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1. Variabilita Vrozených schopností, kterou potomstvo může nabytí
různých individuálních změn instinktu rodičů. Q  i

2. Z d oľ k O n a 1 i t e 1 n o s t Vrozených odchylek instinktivních novými
indívidualními zručnostmi, kterých zvíře za živobytí nabývá.  V “

3. Nezbytnou podmínkou _jak pro variabilitu, tak pro získané doko-
nalosti je dědičnost, aby se přenesly na potomstvo. L n

Přirozenému výběru se připisuje pouze negativní úloha, že totiž
individua . nejlépe opatřená instinktivními schopnostmi v boji o život- zacho-
vává jako vítěze.“ Positivní úkol mádědičnos t, kterou řeší evoluce zá-,
hadu o vzniku různých stupňů instinktu. Zde však přestává theorìea filo-
sofování, tu třeba argumentovati Z fakt. Slovutný Wasmann podává ze svých
výzkumů takové námitky proti těmto předpokladům, že se jeví jako ne-
udržitelny. “ j i  n  

Pospolitý a účelně rozčleněný život mravenčího státu,  jak se jeví
nyní, nemohl vzniknouti děděníminstinktů. Rozplozováníschopné samičky
nemají instinktů pracovnic.“ Liší se od nich i organickoustrukturou s vý-
vojem mozku, různostmi to, které s rozdíly instinktivními jsou těsně spo-
jeny. Pracovnice oproti tomu, u nichž instinktivní odchylky jsou patrnyia
cvikem se zdokonalují, pravidelně, ne plodí potomstva. Tím stržen
každý most přechodu, poněvadž schází genetický spoj, jímž by se
variace instinktu získané během generací seskupily až ku dnešní dokonalosti.

Námitka, že pracovnice mravenčí podobně jako včelí někdy. se
rozplozují cestou parthenogenese (pracovnice lépe pěstěná se rozplozuje),
padá tím, že ono „někdy“ je výjimka, exceptioa regula, chorobný zjev
v říši mravenčí. '-- Přírodní výběr pak vznik potřebných odchylek instiíniktů
nemůže vysvětliti, nebot tím se vydává seskupení účelných dokonalosti za
dílo slepé náhody..,Theorie náhody záhady nerozluští.. _ i » é

Theorie o evoluci instinktůnaráží v nesčetných případech na úsl§;a_lí,,
kterých obeplouti nemůže. Vše svědčí pro vrozené, příčinou jinou mio-
hmotnou do hmoty vložené instinkty, které, protože k s vlastní záchově
iudržení druhu byly dány, nutně se samou přirozenosti jsou sloučeny a
nemohou se pokládati za nějaké accidens, které by vnějšími vlivy a příči-
nami bylo způsobeno. VVaSmann, pokud se evoluce přidržuje, udává daleko
správnější vysvětlení vývoje (ne však přechodu v rozum,)› instinktivních
rozdílů sv theorii ,,-latentní dědičnosti“, která považäuje vnitrné
vz ákony rozvoje jako "hlavní příčinu vývinu organického a psychického
života zvířat. On praví: i Příznivé odchylky vrozeného instinktu jsou pouze
u pracovnic; jsou však nutně p ř ed u r č en y v povaze Z á r O d k u (Keim-
plasma). . i   i  v p  

-Touto. difierencí. zárodku dlužno vysvětlovati vnitrnou, účelně působící
příčinu vývoje. To platí i o ostatních druzích živočišných. Jakými instínkty
ten či onen jedinec bude obdařen, jest určeno již v zárodku a to vždy tak
účelně, že vzhledem k sobě samému a vzhledem k druhu potřebné funkce
jsou tím praedisponovány. Samovolně se naskytá otázka: Tedy i prvé plasma
musilo obsahovati asi priori účelné zařízení? Zajisté. Neboť měl-li existovati
živý jedinec, imusil hned od počátku, býti vyzbrojen, všemi schopnostmi,
aby dostáti mohl úkolu, který mu v řádu přírody byl Vykázán.

Mezi strohým evolutionismem a touto theorii je patrný a to kardinální
rozdíl, který dělí dva světy, „věřících a nevěřících“. Krátce hoľvyjádříme
slovy: .Onen (evolutionismus darv.) popírá základní princip ,,de sufficienti
ultima ratione“, tvrdě, že hmota sama „qua talis“ “ byla sítoeiđáti vznikživotu
vůbec i všem jeho postupným, quantitatıvně lišným formám -.---tato theorie
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(úěelného předurčení zárodkového) dává rozumné vysvětlení O původu a
účelnémjzařízení života- organického a animalního.-  . 4

L  I Weismannova hypothesa není než novámodulace ta další postup
v Darvinově nauce` opřirozeném výběru. Weismann sahá hlouběji pravě,
že všechny přednosti, respektive nedokonalosti získané selekcí u jednotlivců
mají vliv na plasma, které tímto se differeucuje a jeví pak úchylkyv po-
tomcích. Od Wasmanna se lišítím, že neuznávákromě Íysických a che-
mických faktorů žádného jiného, který by účelně řídil hned od počátku
života tento postup rozplozovací. ,v Jest to rozdíl zásadní. » l , ~ s v

Í Chápeme ovšem, proč moderní, věda se vyhýbá jako úskalí. Scylly a
Charybdy přijmouti ,theorii, při níž-vnitrná účelnost by uvolnila gor-
dický uzel záhad. Učelnost jepouze tam, kde je intelligence. Popírati to,
znamenalo by prohřešiti se proti nejzákladnější zásadě kausality. Tvrdíme-li,
že člověk jedná vědomě účelně, tím samým pravíme, že má intelligentní
princip svého jednání. Jmenujemeho ,,rozum“. Pravíme-li, že zvíře jedná
účelně, předpokládáme i zde principintelligentní. Poněvadž však zvíře není
si vědomo svého účelného jednání, není si vědomo aniszprincipuintelli-
gence. Samo sobě principem tím býti nemůže. 1) Jednati účelně a nebýti si
toho vědom, nutně poukazuje na princip jiný, mimohmotný, tmimosvětový,
který hmotu ovládaje, účelnost onu iv nevystihlé moudrostiazaštípil, ji řídí
kíurčitému cíli. Podle rozumnýchí požadavků myšlení uznáváme tuto bytost
realně existující, inemohouce si vysvětliti účelnosti na př. se Schoppen-
hauerem, jakožto tendenci vůle ovšem věcem immanentní, anebos Hart-
mannem, jakožto tendenci bezvědoma.  A to jest nejspornější bod celéotázky:
metafysické řešení. -_ Uznává-me snahu vysvětlovati jevy přírody cestou při-
rozenou. Zezsnahy té vyplynul i darvinismus as uvedl přírodovědu “na nové
dráhy., na nichž bylo vykonáno mnoho dobrého. Ý. .í

v zásadě správná se zvrhá, jakmile očividná fakta nutno
znásilňovati, ”je`n aby se nevybočilo uetôć rôćlcpúotxoł, ke principu nehmotnému,
původcì,l vládci a řediteli vesmíru i-prášku pískového stvořiteli světa mate-
rielního či spiritualního -- Bohu. Neštastným zmateuím pojmů vyhlášeno
ono „nadpřirozené“ za ,,nepřirozené°.'. Clověk byl snížen, aby tím získalo a
stouplo zvíře. Člověku upřena velebnost duše a přisouzena nedokonalázvířeti.
Bůh . svržen s prestolu, aby se tam posadil člověk, jako posledníplod
„věčné hmoty“.    in . í v _ ›
. . Onen -- ať tak; díme -- velebný rozdíl ,člověka a němě tváře zahalen
rouškou klamné evoluce, která žádným iactem přechodu od zvířete ke člo-
věku nepodepřena, stále“ si činí nároky na vědeckou, slepotou raněny oči
tam, kde bylo třeba viděti všestrannost pokroku, pestrost, rozmanitost, dů-
vtipnost, ideály; a geniálnost, hloubku a vznešenost i svobodu duševního
života v člověku všech věků, všech národů, a uzda dána fantasii, kde bylo
souditi stejně na základě evidentních vfakt: strnulosti, omezenosti rozvoje a
jednostrannosti, nevědomé účelnosti i`nstinktivního principu u. zvířat. -Ý .

_ Celý spor o rozdíl mezi člověkem a zvířetem, který podstatně kotvi
ve sporu“-ppintelligenci lidskou .a pud zvířecíi(ač i na důkazy ze struktury
organíckéytřebav kláS.t,iváhu),. nezůstal sporem papírovým, pouhým theoreti-
sováním a spekulací. Konsequence bludu přešly a přecházejí vy praxi, majíce

ji) Jako u člověka odpovídá rozumu svobodná vůle, tak smys1ovému.,_ poznání .u zvířete
odpovídá vůle zvířecí. Zvířeímá vůli, poněvadž volí mezi objecty. Volí však, kzčemu ,jinou
vůlí svobodnou určeno jest. Proto jmenujeme tuto vůli pudem, poněvadž Zvíře puzˇeno jest,
nemohouc Se svobodně ž. rozhodovatív To je podstatný rozdíl od vůle lidské, podobný jako mezi
poznáním rozumu a'“smyS1íů..ł j ' ` '_ j _ ° '_' _
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vliv na všechny řády. .Věda i nevěda se hlásí “k« evangelia-us materialismua
đů-slednéuho evolutionismu. Křesťanství e jí není J-než pro přítomnost nejlepší
formoul,._,. která .d se V odvěkém boji O život osvědčila nejlépe. Je=“`však po-
dobněyy jako jinéinstitucí přechodnou Cirýrelatìvismus podkopal.›pojmy“ná-
boženské, .právní a -- mravní. Každý blud v theorii smáf žalostné-následky
vv, pxrjafxi. flNení-li podstatného rozdílu mezi člověkem a zvířetem, na není-li
objectivní normy závazného zákona a -absolutní autorityřnepodkopné-_
Boha, -- učí moderní morálka důsledně, že správno jest, aby; žil ,člověk
dle svýchpudů, .dle svého ,,imperativu“. Zda dobře, hlásá přítomný kritický
stav moderní společnosti. Facta loquuntur, vlastně facta clamant! -- ---
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, _ çnøıxønćnnı).   
 Přejdeme-li k vnitřním' příčinám 'vzniku náboženství, ocitueme se

u psychologicko-ideového způsobu vysvětlovati vznik náboženství. Různé
ľdíuševníig ílfakulty -byly dovolávány: pocit É(P“lotin, Schleiermacher) sÍfantasií
(Bíu(5kle,1`Spence`r,, Feuerbachl,předstaivování (Hegel, Müller), rozum(Lange,
Pescheílí) ľ a vůle (Skotus, lšant, Paulsen a ,,Náboženství,“ jak íStrau's
poznamenává, ,,má cit za otce, “ avšakíobrazotvornošst za matku“. (srov. Göthe,
Stuart Mill,*Baer); V v “  . ˇ l i d ” í, l B l l

ve “ ovšem velmi nutný * jestľpro náboženství; avšakísám to sobě
rozumu není is to",-V-aby vysvětlil i 'náboženské ideea povinnosti, ani .
nemohla jim dátii-pevného základu. la-Nemusil by člověk obětovati
vědění -“`skeípticis,iCnuÉ, -kdyby vytryskovaly nejvyšší a nejúčinnější' city
zl poblouzněnít 'lidské Ěobrazotvornostiľ-'Pí Propadl člověk' skutečně "iv nejdůleži-
tějšíchlotázkách- životních-íliallucinaci? I)le*'toho musila fantastická
obrazotvornostľ vytvářeti podstatný obsah celých vdosavadníchľíí-,sít-dějin lidstva,
nebot všechna dějinná*hnutí,-byila -povahy náboženské. Budhismus, B křesťanství,
mohamedánství, reformace, to iľíjsou největší themata dosavadních dějin.
Jsou-lit-nábožeıiıˇské představy- pouze výplodem voíbrazotvornosti, P imusily by
při násled“né rleflexi jako ,takové býti uvědoměny a potom se ztratiti. Není
možno, abyv tvořily základ pro vážnou, se sebezáporem a obětí spojenou
snahu. -Jsou--li ~všakÍznutným› produktem obrazotvornosti, tu nemohly by býti

.ż;h_olo“u -fanta-sií,~“«nýbrž -'musily  by ř spočívati na skutečné potřebě a skutečné
povazev přirozenosti. Vytvořil-li člověk víru vy nábožensképředměty, protože
jí potřebuje, tu přece okolnost, že jí potřebuje l.t.“j. potřebu, tu sám ne-
vytvořil. ,Pr_oto_ vytvoření této víry musilo. by založeno býti vftéžeírealní
podstatě věcí, která člověka -ss jeho ; potřebamisplodila.“ -Fantasie iv našem
poznání. d má .velikou úlohu. Jako člověk“ nemůže uniknouti svému stínu,

nezbaví se vd abstraktních objektech smyslných obrazů. Ale subj-ek-tivni
,forma .pravdu předmětu nemůže .nikdy odstraniti, ač velmi její obraz porušití
může, Eantasie a,‹sny vážou se jna objektypositivníf, anikdy byi se nepovznesly
nad -„kruh ..-sysly..zpoznatelného,ż _ .kdybyz nic: nadflpřirozeného ‹ nebylo. .Nebylo
by falešného, náboženství, ,kdyby nebylo i prazvľdivés (Pascal). f A-žvdodávámet:
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Bludy nebyly zavedeny jen ifantasií,-n“ýbrž;żi mravní zkažeLúostí.'ˇ*Když pak
obyčejném v životěšzčlověk .s rostoucímf víěkjenıi fantasii Ídětství ”odkládá“a

idealní.sny dnětství střízlivému rozumu Ístářív podřizuje, proč byl tomu mělo
býti jinakv-lv Ť náébozˇlelnském životě? Cim více lidská věda pokračuje, ”t”“íin
více musilo by náboženství mizeti. Ale právě dejiny ukazují,í žeŤmajín“ejš-
vzflděslanějšíž národové nejlepší náboženství.“ Vžđyiíúpadek náboženství- šel
r.l1ku..í vruce ss úpadkem vzdělanosti a-s-kulturyd. s ` Ĺ    

i Rozum člověka ovládán jest* zákonemi kausalíity. Filosofie dle Platona
a“íAvrivst0te]a- začíná“ ,,podivem“. Dítě, .považujíc hračku svojizav“ěc taj,eínnou,
rozbije Pátrái po podstatě vnitřní, rozkládá." „Jest v člověku; od přirozenosti
touha poznati příčinu, pohlíží li na dění, a d odtud povstáváv člověku podiv“.
Odkud, kam,“ proča jak, tyřotázkytísní rozum.  d l

i Ale vždy nepodaří se vysvětliitivlše příčinností. .Proto obyčejný rozum
bere útočiště k libovolně vynalefízeným příčinám. Vycházeje od svého Já
dospívá člověk nenadále k -vyšší duchové bytosti jako příčině zjevů. Pů-
vodně instinktivně působící touha žene ses rostoucí kulturou po vyšší,
nejvyšší příčině. „Kdyžrozum rozumného tvora až k první Příčině věcí
dospěti nemůže, tu přirozená touha ,zůstane neukojena“ (sv. Tomáš). Hlavní
důvod mythologie jest neurčitá touha po důvodech, vnitřní pud vysvětliti
vše viditelné sa neviditelné, Snaha vznésti se nad lidskou zkušenost Touha
po metafysice jest ,hlavní příčina náboženství ,.,,(Aıťi‹toteles, H,egel,._S.chopen-
baner). Náboženství jest populární, allegoriclká Ĺmetafysika. S l
l je l  MythoIogie vd ní není počátkem, nýbrž poblouzněním náboženství, .jest
to pokus vysvětliti si život. bohů .dle,.analog_ie.lidského života... Pohnutky
hledati dlužno spíše ve fantasii nežli v rozumu. jPřenášení.subjektivního
naobjektivní může. býti ,klíčem ktétoĹ.hádance, když t'o._co.... vůbec mytho-
logií -,.j,mi_enu_jeme, jest pouze malým zbytkem onoho všeobecnébü Stu-pfiě
vývo.je“”“riă^šeho myšlení, slabé další trvání toho, .co jindy této-ři±Io dokonalou
říši myšlení d a řeči, jak . Müller míní ;- z .toho . však. nienásledulje, zzzže
itheologie ,má .zde svůj klíč; jinak musiladbysjmythologií, .kterou věda
odstraníla, zmizeti. Theologie jest.právě, tak všeobecna a nutna, jako „nábo-
ženství samo, Ani největší vědecký- pokrok.neučinilnáboženstvízbytečným
Zničil poetické pojímání přírody, odstranil mythologii, -íavšaľlzifnemohl ,nej-
důležitější otázky zodpověděti, ,vždy odpovídal.: Ignoramus et-ignorabimus.
Největší duchové všech časůpátrali po ,příčinách ja věřili.„Ii.osvícený rozum
potřebuje víry k .rozluštění světového názoru. se a ,
. n Jednostranné, intellektuelní rozluštění toto zcela“zanedlgávádůležixtého
faktora, vůli, -mravní sebevědomí.“ Již Seneca káral filosifii,v žeifilosofií
zkrácen byl. vliv na „život mravní, s ježto její učitelé učí. dvisputovati, ne žíti,
vzdělávati ducha, ne cit. a Sv. Augustin* důrazně“ označil ;psychologĚickou ja
mravní stránku. Duns Scotus vytýká Aristotelovi-Tomášovi,- žeřklade všechnu
theologii V náboženské vědění, na proti němu staví praktickou ipotřebu nábo-
ženství za štěstí. lidského života. . l . s “ . 4

i Dějiny učí, " že ×,,osvětářské“t periody byly provázeny povážliivými1áÉb'Ío*-
ženským as -mravním, úpadkem.? v(Weis, Apol. vIII;ˇ892ini.) Jednostranìiié
intellektuelní 'vzdělání vždy připravilo k<afitastrofy», sociální. 1 Posledín-í cíl
extremnícivìlisace jest úpadek ve zvířeckost, 'brutalituvfa divošstvíä Přispěl-'li
pouze rozum člověku ki nábožˇenst-ví, 1 byla by ihouževnatost, _. se kterou-lpí
národové nanáboženství, když své názoryfjiż změnili, .nevysvětlitelnaıt Go
si přeje, to kažidýf “~v-ěří! .Může všechno "Í'Poznán~íÍf1 BohałvodvozovatìˇÍľse zefspekìue-
lativního rozumu, ‹ víra ~ vyžaduje i element vůle;-i I -
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j š j t Náboženství předpokládá .všeobecnou duchověsmravní yvlohu, která
není identická se žádnou Z rozmanitých., fakult duševních,ale .všechny
proniká, a celou .osobnost k vyšší činnosti schopnou činí.,  Bez této vlohy
byla by pi nejnižší forma. modloslužby lnemožna. Vevšech náboženstvích
objevujeme hluboký základní ton duše, který jevíse ,ve snaze pochopiti
nepochopitelné a pojmenovati nepojmenovatelné, a tuto snahu jmenšujeme
zvědavostí po absolutnu, touhou po Nekonečnu nebo láskou k Bohu. Vývoj
konečného ku spojení S Nekonečnýın (Pfeiderer, Réville) .nepostačí,;,nepři~
Stoupí-li tomu vědomí vlastní omezenosti ja slabosti. Toto budí jnutněflž vě-
domí hříchu, touhu po usmíření; [skutečnost ,hříchu a zla a žádost, vysvětliti
si jeho bytí, a kdyby možno bylo je i zničiti, dle Schleiermachera, Hart-
manna tvoří nejhlubší důvod všech náboženství. si Toto vědomí hříchu má
základsvůj ve svědomí, vi boji Inezivnitřníın ja vnějším člověkem. Morální
stránka; svědomí, jest onen bolavý bod, při němž nevěřící nejčastěji dopadem
býti může (Rousseau, Lotze, Vosen, Kaftan.)  W

j tV, této okolnosti jest hledati, důvod, proč,Rousseau a sním Kant
přehnali moralismus na útraty intellektualismu, „Dvě věci vzbuzujímé po
divení: hvězdné nebe nade mnou a hlas svědomí ve mně“. Kant přemohl
rationalismus, primatem vůle razil cestu voluntarismu: Napomínající a kárající
hlas svědomí nebudí pouzevědomí vlastní viny, nýbrž ukazuje také nane-
viditelného vyššího ducha.  Příklad svatých ve ctnosti ja Zbožností, více ne-
věrců k Bohu přivedl, nežlinejučenější apologie. Lotze_poněkud přehání,
označuje-li za obsah duše svědomí ja za střed. vývoje duší určení k mravní
ideí; ovšemř princìpielní význam těchto. faktorů jest nepopíratelný.» Ale
mravní snaha jest bez jisté víry nevysvětlitelna. Mravnost, která spokojuje
se SĹ poetickou pravdou ,svého náboženství, jestnemocna. [Zdravý člověk
chce náboženství, které pravdy skytá, apouze věřící, jenž O tom zcela jest
přesvědčen, nalézá ve svém náboženství pramen ctností, Pravda Kristova
činí svobodnými ony, kteří nejsou Z tohoto světa, avšak' tato pravda
produktem lidského, myšlení, nýbrž silou shora. Rozum avůle, víra a mrav
žádají vyšší Sankce; tuto ,může pouze historické náboženství zjednati, ne
vymyšlené obrazy Stavby filosofů, theorie učenců, systemy theologů zanikají,
kdežto největší symboly trvají jako hvězdy na nebi

 Veliký počet badatelů o přirozenéms vzniku náboženství nastoupil cestu
evolucionismu., Dle něho, náboženství mělo se vytvářeti Z instinktu zvířat,
který byl zárbveň předstjtıpněpm lidského myšlení ai chtění. System tento
spojuje .Spolupůsobení vnitřního života s vnějšími příčinami, má otevříti
perspektivu v bohatý obor srovnávací vědy náboženské; Předpokládá ovšem,
že vyvinulo se pokolenífllidské ze stavu tuposti, ze stavu zvířecímu podob-
ného... Avšak víme, že nejnižší národové mají náboženství, kdežto při
žádném druhu zvířat ho nenalezáme. “ Zvláštně se vyjímá, že též evolucionisté,
kteří by chtěli uhájiti mythus o beznáboženskosti národů, mythus o nábo-
ženských zvířatech odstraniti nechtějí. Avšak ještě více! I při zcela po-
kleslých národech nacházíme náboženské představy a mravní snahy. Jest
omyl, že nižší formy náboženské nepojaly v sebe pojem mravného. Pozoru-
hodnýchod duše pohana jest Spíše pojetí náboženské spojené s náboženskou
svědomitostí a založení mravního a společenského řádu. ,I při Indianech na-
cházíme často vysoké náboženství a mravní formy. V podivuhodných řezbách
na Islandě a Novém tHollandě atd. máme před sebou nejen výraz uměleckého
smyslu v národě, nýbrž i jeho myslící činnosti, mythologickě znázornění
makrokosmu v ,mikrokosmu.š .I_Živfotr. rodinný sahá Íaž do počátků kultury,
již S nejnižším druhem manželství spojena jest představa krvesmilství., Jsou
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pří'rodovědecké předpoklady evolucionistů- lepší než histůorÍ.iůcké'?.. Vidíme
tI.Zvlířřat lásku rodičů, dětí, Ĺ lrodu,í; ale jejich pud pořıblaženíosti jest daleko
.vzdálen toděpnějakéj mravně náboženské idee; Náležík tomuiřdávka sentimen-
jtálnostti,, .chce-lic. člověk Ý nalézti tu nějaké. lidské pocity. Tyto - pudy mají

účel zachování individua pa, genus. Dosažené-li tento cíl, přestává pud
I, ,_ z a , “ .: V“ .I p ‹ _ j.

` j 4 Dále, zda možˇnoítpfpřirovnati . včelí stát' k“nejnižšímu lidskému státu?
jest vše příroda, instinkt. Bez“ poučení ^ vykonává každýirád nevědomky

sv,ou,ítpráci od přírody př.ikázanou,. délku iůkteré jest stvořen ,a torganisován.
Nutno člověka nepřirozeně snížiti Bait stlačitiiia zvíře nepřirozeně povýšiti,
.pyęhjceme-j_li hordy divochůtipostaviti ve srovnání se D stádyí opic. Všude“ jeví se

-.

nedostatek rozíumu_,, pudovýiživotĹnikdeinepovznáší Ísefnad egoism-us,“ “který
celou Apříroduijjjřopvládá. 'ceho nedá se odvoditi ani mravnostíaniináboženství.
Schází tu rozumná Osobnost. - r i . i . ů ` í

,Přítulnost psakfpánovi, vděčnost,“ ů,k'teráři,lmůževésti až- k dobrovolně
smrti, jak dal_eko“ jest od Schopenhauemvy idealisované bestie, Vřozdílná od
íetišismu ,Negrova,ˇ Marně hledáme ípojem inadsmyslnéiho; kdybyínáboženství
bylo, jen pojem závislosti, tu imohl`“by. člověk, nalézti analofgiistoho -upsa.
Jıž ,Hegelt posmíval se tím Schleiermacherovu“ pojmu nábožeynství-, neboť, pes

by bpotom .nłajlepší křăstaă; Pocťšzlávıslostı jest s potèzej m`omentNpo_jmu,
a ůso ení vzta u mezi ov em a to em tvorem a vůrcem.  ~ ení to

pojełin smyslný, nýbrž reflektovaný, výraz či dıiševní činnosti. '/„Ívíře ii zde ne-
povznáší se jnadptsmiyslný pocit. Jest to jen instiinkti as stálá dresu-ira,i které
působíhpříchylnost; zvíře nikdy. nedospějev k abstrakcí, nikdy nepohlížíľpes
na Svèøànntaflnnbøhfl.   

` Nábojženství člověka. není _-anifresultáátemi”ivývoj`e lidstkého7pok0l'e;ní, ani
produktem všeobecného vzdělání ,zvířecíhoinstinktu; Chce-li kdo tuto vlohu
VySVë'01Í,U,Í. ˇ jàlŠ0 ÍtI1S,ti.I1lŠůt,'t jéliłži' j61St..v1aSti1í-t. pouze," ů.č,ljOvěku.- _jestí,,tento, řinstìnkt
v každém, případě největším darem, jehož člověku“ od Boha se dostalo. Bez
tohoto, daru Božího jest náboženství nevvysvětlitelné, dějiny lidstva hádankou.
Dva, momenty jsou sv něm spojeny; „subjektivní -vloha a objektivní sku-
tečnost. Náboženství má přirozentoujvlohu, avšakˇnevyvinuloi sepouze Z ní
bez Božského spolupů~sobení._ p ,aji  i i ř či çì `

Náboženství tak zv. řpřiroizenéiŠneiexištbjfe nikde v dějinách lidstva.
Přirozené [náboženství jest negací řůnáboženstvíiinadpiřirozeného. -Nejen zakla-
datelé náboženství, ,nýbrži hlasatelé všech národů“ odvolávali se na zjevení.
Bez, ăbytků pâazjevení nemůžeme vysvětliti [-náboženství kulturně vzdělaných
náro ů.. Zákla t řirozeného lnáboženství nikd netvořil skutečné náboženství.
Dokazují, pouzér, pže zjevení náboženství' přeidpokládáyv člověku přirozenou
vlohıà jako navazující bod. Náboženství není pouhým údělem nadpřirozen-ých
prav (supranaturalismusì, není ouh'm oznáním (Fichte) ani i ouhéučení
mravnosti (Můoralismus, Kant) neiií pdiuzeppocitzávislosti' (liessingj) -Rousséaju,
Ulrici, Tyndall), nýbrž objímá všechny síly člověka iv jehotnejvětší hloubi:
Chce celého člověka osobního povzné-stí nad požemskéria smy-slnékVěč?nému,
Nekonečnému. Náboženství jest jvědbmés Ísvobodné a. živé ss ojení člověka
s,.Bohem.í l Reč, náboženství,.v.ědomí Bohá jsou počátky lidstvłá-ii a tak staré,
jako 1idStv_o samo. jA,l.e jen Bůh ipmohlřnás inaučiti' Bohaznáti. či ” i  

,› _ , ` _ ._ . _ ,

. , ` . v
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zvLA“D. Soıovasv. í  Jos. HU-T (oıøxn.-)z.
 . modlitbě. .  t  i   

_ ' 5
,',5__ ._ . _ _ \

p Když jsme pocítili upřímnou ošklivostke zlu, vládnoucímu ve světě
a tv "sobě "Samých,“ když jsme se namáhali přemoci to zlo a zkušeností se
př'esvěd“čili ofnemhci své dobré vůle, -- tehdy nastává nám mravní nutnost
hledati poınnci s druhévůle,Q- takové, která nejen chce dobro, . nýbrž i vládne
dobrem' a tedy iztìnìfůželnám uděliti sílu-dobra. D Taková vůle je_st, a.dříve
než ji hfledámiefjiž jnásf-.nachází.l Dává duši naší zprávu osobě věrou ja
spojuje nás s sebou modlitbou.,  _ _ D i B

- ˇ “Věříme v“dobro, ale víme, že v nás není dobra., Musíme se tedy
obrátiti ke řskutéčnému dobru,  jemu ípodrobiti svou Í-vůli, přinésti jemu du-D
chovní obět, -- musíme se* k němu modliti. Kdo se nemodlí, nesjednocujc
vůle své s vyšší vůli, ten bud' nevěří v onu vyšší vůli, nevěří v dobro . _ ›
neboívpovažujeíp sebe sám za naprostého pána (vládce) dobra, svou vůli po-r
važuje zařdokonalou a všemohoucí. Nevěřiti v dobro jest mravní smrt, věřiti
v sebe jako v pramen dobra jest nesmysl. Věřiti v božský pramen dobra,
modliti sek Němu a“ podrobovati .ímu svou vůli ve všem jest opravdová
moudrpst a počátek `"ıIíıravI1íd0k'onaloSti_ 'D ' " i_ v i _' __

» “ Zádáme-lilíisiskutečněflsvob,od_ný“ a dokonalý život, muSím_e uvěřiti a
podrobiti se tomu, kdo nás .může ůosvoboditi od zla a dáti námisílu, dobra,
kd0íívřěč"něůíVlädne či Sivobođoui d,0k0nal0_Stí. ii v  Ĺ,

Neboť "dtuše naše jest“ pouze sŤch7opna jstáti se svobodnoua _dokO.I1ëtIOü,.
ale sama o ,sobě -nevládnejí ani Í svobodou ani dokonalosti, v níjůjestspouze
možnost té i oné. Tato panetnská schopnost'duíše naší může se státi matkou
nového blahého života iv nás; íMá-li isevšak skutečně tv nás zroditiinový
život, jest nutná působnost toho, na kdo v Sobě již má rozhodný tvůrčí po-
čátek nebo símě toho tůnovéhořřživota. Božská i Schopnost našíiduše, že ne-
zůstává“ totiž neplodná, nýbrž stává . sematkou nového duchovního života,
že`“mů'že svobodně jednati a tvořiti,“jmusífiůse podrobitisvému osvoboditeli, a
pánu -- Otci nového života I Podrobujíc se mu věrou, spojuje Se s ním
modlitbou. - Neboť první í ı'1konŤ_víry, první projev nového duchovního života,
v němž Bůh působí zároveň 'si člověkem -+ jest modlitba. l  .t

tVíratbeze skutků__j_estímrtva, ale-,modlitba jest první skuteka počátek
všelikéhojpravéhoů skutku. Věříce v Boha musíme věřiti,; že v Něm jest
obsaženo všecko dobro úplně a dokonale, jinak Bůh nebyl Bohem. Je-li
vfBohu skutečně všeckoí doibro, pak jámy sami jo" sobě .neímůžeme učiniti
nijaký opravdu ídobrý skutektzfv naší moci pouze jest neodporovati
dobru psřichiázejícímu 'S výše čili m';ilosti_atím, -že neodporujeme ai si milosti
souhlasíme, .S ní ^spolupLůůSobiti. Milost obrací nás `k Bohu, ale my pouze
souhlasíme svou vůlí s tímíiobrácením_"i av tom jest podstata modlitby, která
ještě-'ů_;již jakýmsi dobrýma upřímným skutkemů: zde působíme v Bohu a Bůh
působí lv násf 'Toi už jest začátek nového' duchovního života. i_Již cítíme
vřsobě první jeho projev. Víme, žeživot ten“jes`tt_ v nás a že tvoří lepší
části nás.  Ale víme též, fže' neůpsocházííiiodi nás. Kdybychom byli pravými
tvůrci a vládci tohoto novéhoživota, nestrádalibychom anenamáhalibychom
seł, "nůeskličıovaloíii by ' nás poznání našeho zlata nemoci. Skutečnosti nového
blahého života, který jsme v sobě pocítili, jsme .neutvořili my, nýbrž dána
jest nám. -- jest to dobrovolný dar. Í Jeli tento dar blahý, povyšuje-lipa
osvěcuje-li duši naši pocit tohoto nového života, může pocházeti dar tohoto
\-‹~fl -v --_ ___ ,, ,_...__..__ _ _ _ - _ ›

B„ıa,fl,IčI.mIp'I> Co„1on,s‹3iš';n, Áyˇxonıınıfl ocnˇonnı `:èI€11“sn1“I. C. 1Ie'L`epoypr'Jø 1897. St-r. 24:“-54x,
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života pouze „svrchu, od Otce světel“. Tento život nepochází od nás, nýbrž
od -Otce svrchu; ale ion jest V nás, jest náš a Otec tOhoto“Iiov'éhovživota
jest náš Otec. ž od  . i _  = O í  

, Otče náš, jenž jsi na nebesích. Jestli jsme Saminepocítili v sobě
nového, nebeského života, žijeme-li pouze jedním, dřívějším živøtvem, “ vv němž
převládá nemoc, hřích a smrt,Ť pak slova . „otec ,náš nebeskýff Lnemajíz pro
nás ťsmyslu, nebo Otec nebeský není'Otec nemoci, hříchu a.smrtíalž),s Boeítivše
Jíejìskutečně Otcemv onom projevu nového. života, kterýflmáme- od něho,
opravdu věříme Něho, tvěříme, že .Vu Njěm, jest. vše dobro act vše světlo ga
veškeren život, On jest jediné pravé a ,důstojnéz bytí, l jediný flcíl, a
předmětitouhy. O  u ” Ý  t Ä .

O Kdo opravdu věří svi Boha, ten nemůže po_ničem,toužiti než po Bohu.
Avšak co znamená: toužiti [po Bohu? .Kdykolivsij žádáme něčeho ve .nsvém
přirozeném životě, může býtizžádost ta trojí: budftouasi .žádáme, aby to, zco
ještě iIıení,ijse objevilo naísvětě (jako ,na př. rodiče Si.žádajíanaroZeni dětí,
umělci si žádají vytvořiti svá díla); ,anebžádáme sito, co již _jest,,ale,„co
nárn nepatří, učiniti svým ę majetkem nebo si to osvojıitiů (ztohodruhuďjsou
všechna Zíštná Ířá-ní nebo konečně Í ře'eme' si Změniti nebo do ravitizto. .. . P j _: . . Ä .P 7
co;j6SÍ7 Y, nás nebo v druhých (toho druhou jsouľvšechana přání vzlepšitiınebo
zdokonaliti něco). Jest zjevno, že ani jednu iz oněch žádostí nelže.m‹„tì
k Bohu jak jest Sám, O sobě, nýbrž ; žekajždou Z nichmusíme sII1_ítikpèNěmu
v ehopQÍI1Č,ľLl.nám,.í .Nemůžemei si žádati Boha. jako kteréhokoliv ępře(l-
mětu; nemůžeme si žádati, aby pvp, samém Božstvu .nauejvýš,._id0.l_;0nalé,
něco SeìZdokonalilo,.v Božstvu, v němžjest .jiži'Ívšedokonalé,„nýbrž musíme
si žáždatiap, svého už Zdokonalení .zvesjednocení sÍBoh'em. B _ »

ÍBůhj[jest,věčně sámsv sobě, Íale my si musíme žádati, .aby začalbýtiç
pro nás ;,neboť pokud, žijemeů dle ,vůle „sveza vůl,e.tohoto světa, Bůh jakoby;
pro nás nebyL[ t od ,t L_ it c  .-ls “-  ^ - .l ů “. .,. ,„.„

L a Bůh jestàlrldržovuatel“ vesmíru, ilvšeoví sobě obsahující, a my téžaJe.mLÍl›
patříme; Mu patřitiˇ nejen mocí Jeho panství, nýbrž iz pro Jeho
božskou íídokonŤá7l`ošt,, pro s Něj jako nejvyšší blaho, . pro Něj jako jediného
blahého; muSímeMu ypatříitiasvobodně aídobrovolně. ' í o   

 ,Bůh i jest v sobjě tnsezměněn, ale my si musíme .p'řáti=,sjaabyl seszměnil
pronás, t. j. abychom my sexzzměnili ve shoděs Ním. B a y ` s

a Tak slunce po věky nezměněné nabývá nové síly pro prohlédnuvšího
slepce, proto, že oni se Z,IÍ1ě.nil"a .dostal novou sílu, vnímaje fpsvětlo.

Zádajíce si tedy, Boha, musíme sižádati, předně, aby se námjzjjevil
a ,řekli íS,vé«'jméno, dal .nám takový pojem,“ 'jímž bychom „Iej poznali,
rozlišujíce' ,Jej ode všeho jiného; Za., druhé, ;_;.poznavš,e Boha, jmusímej
opravdové přijati n Jeho zjevení čili uznaìti Jeh.oiíĹ`íjméno'; neboť možknojjjest
ipoznati Boha a neuznatijl-lo. za Boha. (zip Pavel k.Rím.i I., 21.); a za
třetí,-ęjpoznavše a uznavše Boha,n1usíme se Mu připodáobnieti, abyaJehQ
jménovse piosvětiloiv“ínásľł.Posvět se jméno Tvé. s p . s ,V  “

. V Zádati SioBoba Znamená žádati si dobrovolnsvě. Jemu náležeti.. Ríše5Bož;í
vì_ná`s Záleží .právě v~ tom, ;žea vnitřně sa dobrovolně Jemně náležímìe. za
tuto vnitřní říši, jsme se už modlili, rmiodlivšesez posvět se jméno Tvé. .Ale
žádá;me;›li=,_siz opravdu r toho, ˇ. musíme si. žádati, łaby Bůh panoval nejen
v žůkrytusnašichj srdečných citů, nýbrž jiz Zevněc ve skutečnosti; a tose stane,

. Ă) Proto i Kri=sjsu“s.c;~‹n^a±Kříží, stav Se za nás kletbou a piřijav naˇsebe, "ač bež "vlastní_
Viny“,Í'ná'sled“ky_ obećn`fêho“'h\říchı1› -~“, nemoc“ a Smrt; .nenazývá jíž Boha jako dříve Otcem, ale
spolu se vším Stvloifeníem, jež 'Stêná atrájpí se až `podnes,' .ve smrtelných úzkostechlvolá-:_§EIìjL
Elì, Iamma sabachthanifł . . “ Z “ v
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tehdy, když. .nejen jednotlivé Íšdzuše, .nýbrž všichni jednotlivci oddají se Bohu
autvoří .zesebe Jeho nynější říši. ~,Tal‹ová. říše Boží není, đosludcna světě.:
ale věříce .v Boha doufáme i ve slávu díla Božího nasvětě. Zatutozjevnou
a všesvětovou .říši Boží modlíme .se řkouce: Přij dŤ.,krriá.lovstv.íTvé. _

Neříkáme: povstaň .aneb utvoř se království ,Tvé - nýbržpřijdf.
Přijíti může jen-to, co už _jest..Království Boží samo o sobě již jest,nebot
vše i jest podrobenożlsvou podstatou .Bohu -‹- Udržovateli všehomíra. O Ale
musíme si  přáti, aby království. Boží .bylo nejen nade vším, co už jest,
nýbržfli ve všem, aby ,Bůh byl vše v e všech a všichni byzlijedno
si Ním. .Bůh jest dobro neznající hranic, blahost neznající Závistil; proto
chcespojiti se sevším, Jeho vůle býti vším ve všech. poněvadž .Bůh
jest jediné dobro a blaho, přejeme dobra všemu, přejemeëçli si jen splnění
této Jehovůle -- býti vším vevšech. Jediná pak překážka toho tkVÍ..Y6
vůli tvorů, neshodující se s.vůlí[Boží, nepřijímající.`v sebe božského dobra.
Vůle jest vlastní sílajvšelikého tvora, počátek všelikého konání a skutečnosti;
proto pokud vůle naše nepřijímá Boha, c potud není_Bůh v naší.činnosti.
Tvor pseırıůže. protiviti .Bohu pouze svou. vůlí, oddělovati se od; něho, odlu-
čovatiJej od sebe. ,Proto i vůle „Boží nepožaduje od nás :nějakých úkonů
vnějších, nýbrž naši ,vlastní vůli, -~. abychom my ,sami chtěli. splniti vůli
Boží; .pokud tedy sami toho nechceme, _potud.v;ůle ,Božíse vnás ìneplní.
Pokud náš svět sám nechce býti královstvím Boším, dotud Bůh Ýv něm
nevládne, a světtento Zůstává zemí oddělenou od nebes,„. zemí, na níž není
vůle 1 Boží. Tvorové,.đobrovolně a .docela se podrobivšíBohu, sami Zjednavší
Mu přístup k .sobě afučinivší vůli. svou pouzeformou a`.-,vyplněním vůle
Boží -- takoví tvorové tvoří Boží svět, nebe nebo královstvíslávy. Tamse
plní .vůle Boží všech a proto království Boží už .přišlo A žádajżíce si jeho
příchodu tksobíěš na zemi,  musíme si žádati, aby vůleLBoží byla na, zemi, tak,
jak jest na nebesích, t. ne vi rozporu s vůlí tvorům vlastní., nýbrž v úplném
souhlasu si ní, takiaiby každý tvor chtěl jen to, co chce Bůh.. l _ e _ j

.Buď vůle Tvá jako vnebií taki na Zemi. „Touto modlitbou
sami: odevzdáváme svou vůli Bohuva taktéž vyzýváme všecky tvoryi a vše
stvoření, .aby se svobodně spojilis vůlí Boží, v. níž jest všecko. dobro prołÍé 
všecky. Touto modlitbou .žádámejpro všecky_jediuého pravého  blaha av
vesmír objímáme jedinou láskou a tak nejen voláme Sobě,vůli Boží,
která jestcláska,.nýbrž také už plníme. c z L

Bkouce: buď vůle Tvá Á- dáváme vůli Boží možnost účínkovati
skrze nás. Ale musíme ještě přemýšletí o těch, skutečných podmínkách, za
nichž_, semůže. trvale _udržeti,spojení vůle naší, S Boží vůlí, vsrdci našem.
Nebot« jest .potřeba deštůŤranních_a pozdních, abysímě duchovního života
přijatés„výš.e.Inohlo. přinésti ovoce. p _ to O s v . O . p  

»  My' arci›p ..jsme.;se podrobili vůliBoží aitupřímnřě chceıne,- aby pouze
tato vůle Splnila se av 'nás a. skrze nás; než trojí překážky staví se mezi
naše přání a naši skutečnost Tyto překážky,.s kterými se nutně setkáváme,
jsou: předně v ,pokažené smyslovécpřirozenoisti lidské(naše“ přítomnost nebo
skutečnostj; za druhé, vz našich dřívějších špatných skutcích (naše minulost);
a za třetí, i .kdybychom se ,vypořádali se żsvou . minulostí a přemohli .své
příıomné Zlo, .obtížnější-závady jeví se nám, patšříme-li nad nastávající
nám .tajné působením nepřátelských sil (naše budoucnost). Ohtíti vyplnění vůle
Brıží .znamenáfchtíti odstranění těchto trojíchflpřekážekn Musímesi tedy
.žádatiżi předně *f_ż”kroce'ní své přirozenosti (Zdrženlivostí); za druhé, Vykoupení
svých". hříchů (pravdou) j al O konečně .Za třetí, ochrany ,_p,roti,[bu”d.oucímšne-
štěstím1(duchovní_silou).[ b . O s O B O O i  . y i
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_ “ Chléb znáš viefzřdje jišiíívid e dnes. “ cVe: dvou ,případech
Iiašei sinyslováržr přirozenost ,přepkážkou dílu Božímiu iv nás- kpdyžisvůbec' ine-4
uznávámesíly,c,užpad,ajíce v duchovní*fhrdost,7a-když úplně sepodro-Í
hujeme, upadajíce fvz duchovní otroctvíĹ Ostatněsfcprvní případ koncempsíviýmc
splývá  s druhým ;` =~nebot“ zamítejme 'isiebfiv vícessílu“ a význam smyslové při-
rozenosti“ (těla), odděliti od ní nemůžeme; proto ve*s.kutečniosti,v pofpírajíce
vládu těla, pouze ospravedlňujemesvou lnečinností v zápase' S ním afízabez'-l
pečujeme jeho vítězství? nad duchemcaitak doninělá naše svoboda přispívá
ke zvýšení skutečného otroctví. To ìjasněji* pďznáme““, až›budemeímluvit“i
O* pokušeních. Nyní však ^ípodotý_Ĺká[ıtne jen to,*Í že =prosbaři~o chléb “veŤzdejší
dnes. ukazuje * námna náš náležitý as pravdivý poměr .k potřebám přirozenosti,
poměr stejně vzdálený il odípýchyv lživéhoiíspiritualismu ji od poísdlostifprakti-
ckého malteriařlisvmuží, ,,chléb řsnáširjvezdejšíi dnes“ značí“ to, co pjesétciıı-utné naší
přirozenostií vj kterou koli d oi l Zde se nerozlišují potřeby diŤıch“o"vfní ia
hmotné přirozenosti. ve skíutečnostji nedají se ioddľěliiti od sebeu niás“žiivo4-
čiřlohů majícíchiduši a Ýìduchůviľi opatřených s  r _ Q

í Zád*áme,_ abyizačátek duchovního života, [se'v zjevi,l, ib*yíl
udržován, .poněvadž jest* obklopen  smyslovou přilıfozenostíí a ;živly+světa7“a
bez udržování může býtiiípolılcen hmotou. Ale žádáme' též, Baby? ip smiyíslová
naše íspřirozenost byla ukojena a to proto, aby mohla býti prostředkem -a
nástrojem "našeho duchovního* života* I Ob-»jí náš zˇ~jívot,é duchoivníea fysicišý,
požaduje stravy nebo chleba vezde_jší“ho; první pirosebe a druhý pro první.
Vezdejší chlébéđucha -- toť ívšechnyiíkonyvsvrchu a zevně, íkteréudrľžují
naši (dobrou vůli a živí náš duchovní život - Prosíme o Ýtento nadpřirozený
.(iĎTC5po1éoıoi\/)“chléb, poněvadž víıne, žepramen našehoduchovníhoıživota není
ve násŤ,v“=j nýbrž a že 'náš idcuschovníÍrživo`t, Ťoddělen* jsa od ,toho pramene,
vyschneflvr Ale proísíme též o“ chléb sevezdezšír (èmoˇúoLo\/) pro svétělo. tz 'ov vše
to, čím se “zabezp“ečuje náš* hmotný život; poněvadž viıne,“žeˇ naše tělo jest
onou-- zemí, ze“ které a na které vyrůsti _str`om věč7ného~života,f“onou
zemí, kteroul Bůh chce* proměniti tvá kvetoucí aiplódonosnou, i ˇ

ˇ „Chléb náš vezdejšíjłdej nám dnes“. Věříme, že ihmotný životi všecek
pořádek přírody závisí naprosto od Tvé vůle7.Víme, že iínejmenší podmínky
našeho bytí obsaženy jsou ve všeobjímajícím plánu Tvé moudrosti. Přemý-
šlejíce ipak otom, cojest nutno našemu životu, clíıcem'e_ pouzìejšpliniti Tvou
svatou vůli, .vyznávajíce Tebe začátkem a pramenem, zákI~ádemž_*a cílem
všeho* našeho života.  7 i ˇ í  ' ^ . 'Ť B  

Ď mpm.

sr Pˇrosbou o“ chléb vezdejší posìvěcujeme svůj hmotný života sjľednio-°
cujeme s vůlí Boží. Ríci,i že Bohu nic není ~do*našich*7hmotných potřeb,
z`namená~ospravedlňovati. bezbožectví ohraničováënfšim Boha. Jestli náš hmotný
život nemůže spojen býti s vůlí Boží a my Zafltííírí nemůžeme oddělitise od
svého hmotnéhoe“živo`ta,Í jenž jest základem všeho našeho bytí,Vto znaťızená,
ževs~zůstávám“e_ cizí cvůlíe -Boží a- žijeme" bez v Boha.“ Náš hmotný život pochází
od7světa,7ale7 celý svět jest ve zlu as zlo jest Bohu cizí. Ale to, co jest'-sve
ézlu, ještě sam'o_Ísebou"není zlo. Zlo našehohmotnélio života*není'Ť,v něm
samém, nýbsržfvítom,“ ijakfchová se kfněmu naše duše svou; vůlí. í Zlo není
v,hmo`tnémpožitku,í nýbrž viiˇžádostiduše, spožitkemse spojuje. Zádiost
jest tafkovýˇ svobíod,ìıý~ koní naší duše, kterým 'hledáme hmotného požitku
.pro něj sám “a'Ädocel.afseijemuíoddáváme se ztrátou svšejhosebeov›ládání,
stávajíce? seskutečně otroky "-těla. Zde Íjest cílemnkojení tela samopjosobě
a lprotoi ,život těla odděluje se od“ života“Božího.i vv, němž jest jediný pravý
cíl.. V tomto oddělenířpřirozeného života od života božského, V. oddělení,
jež se uskutečňuje žádostí duše,  podstatně spočívá zlo a hřích těla; Bůh,

z- ,., \

'ľêjl

.. l
r.| -ˇ

.W
V Ť“ li;ml.
›ı „M- x
\ lilll il_' inI; „1“ 1
li =i. :1;|
J ., FJ

v-A

' I

nv‹

. :Pí.,.
„ìfl
lıì

n,_,
\- il*
Ž I.
li

5 Š

i
'Í»K

i 1. __,
Í
l

.jìlll

Ř .

Ję `-
gl!
HI

.Aı v
„› '.žlíí

L.

l

'ru

ˇ 1 i
ı=!(-L“.
24 jiłlflí

že
íˇì..
15;: .

.lgř
'ij `ı

.R
“`=1“ìž§í
lı\,,‹`.!

3

.I-Q

;:.m,ˇzúać.`.=.x=v^.ˇ‹==;.„
nı

lžllfií

1 ílšří

;ı--



,..I_;,___, _ A __,__è,ř,_|ˇ __ 4 ___; L _.›_“__ ;, _ M 44;; ,_ _ I ~ j _ 4+ _ __. _,;_;.nť; “ __=;“„“..“.-__“„_'_`_“..:_;,'_' _ _“`,_ 'fı-_.v_;_'_;.“z-=_zz;_
,_ L _,.z ,___ , _. Ň... v v -W '-___ _* _v_-v--v “ -~““~' żf ˇ 7 '“““ˇ“~~ _"““'

5

jako naprostý cíl, jest určovací začátek našeho života; náš hmotný život,
oddělený od Boha, postavený sám o soběza cíl, Ztrácí i všelikou hranici,
dostáváicharakter neohraničenosti a nenasytnosti, nevyplnitelné pustoty,
která. jej činí mukou a zlem. . _  l

Naší modlitbou v pravém slova smyslu ruší se osudné oddělení hmot-
ného života, život tento uvádí se ve svou působnost, míří k svému cíli.
„Chléb náš vezdejší . dej nám dnes“ -- jest to především Íslib Zdrželivosti
-- dovoluje se jen nutné, vylučuje se vše zbytečné. Alejiž pouhou zdrže-
livostí odnímá se našemu hmotnému životu charakter jeho hříšný. Souhla-
síce se zdrželivostí svědčíme, že hmotný život sám O sobě, t. oddělen jsa
od Boha, není naším cílem a blahem. Kdyby byl cílem a blahem, neměla
by Zdrželivost smyslu: tedy,čím více a úplněji bychom ehověli tělu, tím
bylo by lépe Ale my „žádáırze jen vezdejšího ajen dnes: slovem
„vezdejší“ míní se hranice tělesného chtění aslovem „dnes“ hranice „tě-
lesného pomyšlení. Qmezujíce veoškeren svůj hmotný život jen nato, co
dle vůle Boží jest námv danou dobu nutno, přidáváme tomu životu cha-.
rakter podmíněnosti a podřízenosti, který má míti. Prosbao chřlébttiveżdejší
dnes ukazuje, že hmotnéukojení, život tělanení nám již něčím podstatným
ani cílem ani zvláštním předmětem naší vůle, nýbrž že ho žádáme jen jako
prostředek a nevyhnutelnou. podmínku, abychom mohli vyplniti vůli Boží a
sloužiti dílu Božímu na Zemi. V prosbě té vůle lidská, svobodně podrobnjíc
nejvyšší vůli všechny nižší pudy avpotřeby hmotného života, uvádí naši
míjící skutečnost ve věčný plán Božích skutků, přivádí k Bohu a spojuje
s Bohem náš každodenní život, naši přítomnost. í

Ale naše přítomnost nemůže býti opravdu sjednocena s Bohem, pokud
nás tíží skutky naší minulosti, vykonané bez Boha. Chceme-li Začíti żíti
podle vůle Boží, musíme dříve splniti všelikou pravdu. Jsme spoutáni dřífl-
vější nepravdou a musíme se od ní odtrhnouti, mámelí spojiti: život svůj
sdílemnBožím. Dříve než budemejehledati nové blaho, musíme zaplatiti
starý dluh. To jest požadavek pravdy. Tento požadavek nemůžeme splniti
jen tím, že budoucně budeme konati pravdu ažíti podle Boha, nebot' to
jsme beztoho povinni, to není zaplacení předešlého dluhu, nýbrž jen vypl-
nění nynější povinnosti. Zfzıplatiti svůj starý dluh nemůžeme, a musíme :roz-
hodněuznati svou nedostatečnost. Jako znzení své přítomnosti, tak i vy-
koupení své minulosti musíme čekati jen od Boha: A; od pust -nám naše
viny. Ale i~v tomto odpuštění našich hříchů nesmí býti porušen požadavek
pravdy, abychom s druhými jednalitak, jak chceme, aby se s námi jednalo.
Tedy: odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našimefviin-
níkům. Tato slova nepůsobí,že, odpouštějíce cizí viny, sami Vykupujeme
nebo do rovnováhy uvádíme* své vlastní: pro takovou rovnováhu: bylo by
potřebí, abychom dlužní byli témže, kteří jsou i nám dlužní, což obyčejně
nebývá. Ale Útci nebeskému jest celé lidstvojediná rodina a to, co od-
pou-štíme jednomu Z bratří (náš mravní skutek odpuštění), toho může Otec
nebeský použití í ve prospěch druhého. Pro“ Něho není důìeżita vnější
shoda mezi skšutkem a odplatou, nýbrž náš vnitřní duševní koniOdpuštění
jako tajný jevsnašeho srdce účinkuje i tehdy, když vnější skutek už není
možný. j  i  B

Odpuštění smývá následky dřívějších ran a očišťuje naši minulost od
hříchu.. Máme-li i budoucnost svou hříchu uchrániti, musíme se obrátiti
k samé jeho příčině.. Příčina pak všeho zla v nás 'není něco nahodilého a
vnějšího, není ten neb onen skutek nebo událost, nýbrž naše samatzkažená
přirozenost, kterou jsme Zdědili po prvnímčlověku. V hlubině naší bytosti,
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ve samém .základu naší dušetají se, ž_e___ někdy ,toho ani.. „poněkudfi -neztnzaø
menáme, a skrytě působí síla dědičnéhof hříchu -- síla temná, nerozumná
a' zlá. To jest táž síla, která nás odlučuje ode všeho a ode všech, uzavírá
násv sobě samý_ch'_a .činí nás ıneproniknutelnýmit,àfl nepnůzračnýmìaç jest to
síla nesmyslná a počátek všelikého. nerozum_u,p,ne,bot; o„dluč,ujíc nás ode všeho,
přerušuje všeliký svazek. náš. se světem › Božím, zbavuje nás obcování se
vším a skrývá před námi_náš__pravdi_vý__ż poměír, ke YŠBII111, který li`V;0_řÍl I'0Z-
umný smysl (ratio) našeho ,;života.__, Odloučenip jsouce od tohoto .smzyslu, vy-
rváni Z obecného světa ,BožíhoŤ,Ĺlvposlouchajíce tutoetemnou t-sílu, představujeme
si svůj vlastní osobní-světiaĹ_přijím›ajíce tuto _představu Ĺ za skutečnost, upafl
diámeido nerozumu. Ale, temnáa:inesmys`lná›síla, kterávjnásičiní nesmysl-
nými, činíírnás i zlými; Neboť odlučujíce se~›odevšeho,ip~rotivíme se všemu
a protivíce se v‹š_,ęmu,, zajvrhujeme' vše od ,sebep a snažíme sel: vše podrobiti
sobě .a .utlačitìčva to „co se nám[protiví,zlomiti' a zničiti; g p p _   

_ p Tento vše pohlciuvjícíj oheň, jest [po.uze_j přikryjt; prachem našeho těla,
zákony přirozeného ~ života ?(pohl,avníp pud, _r0Z6ní) dětí)“ pouze “om6ZI1jÍ_ a
poutají činnost .této zlé, síly, ale ~~nemění“její vlastnosti._ Vlastnost. její
spočívá ve vnitřním_.odl0,UČ.6ní ode všeho a4_t,ed›y„ruší fse jen vnitřním spo-
jením se .všímfˇAle spojiti "s_ei„všímÍ můžeme p_0_u“zeÍ 'I`;o_m_, v Kom jest vše
jedno. :Jen obrátivše se ivni”třně“Ťk lBohı1ÍŤĚ-.B--Ť, utdržovateli. vwšeheomíra, v Němž
není žádného rozdělenía, protoi .žádné v`__Němž fodf počátku přebývá
Smysl (Äóyog) všeho Ťa jenž' jest :lfáska,' jen 'obrátivše se k Němllvl vn;itřně..,mě-
níme v sobě temný, II6Smy;§l_IłÝ&ì;ZlÝ _;.ŽÍ.;V<°<1í_ [SVÉ Í vPŤIÍIÍ›<??Š3TĚ1`0S'5Í«* SP0_lÍV_Še;s se
věrou s počátkem všeho, dobpra,,dostáváme_,svobodu od nucené vlády hříš-
I1xë.h0_priči1cipn__nađ námi,-;_ P_řQSłäYŠëIł1G.:__býľi HQVż0l11Íl<Y““hřÍ0l1“›: ifllimilfi jen
uznámep nad sebo,uvů;li,,,;Boží. 3Ta,vůl,e, ,sykteroupsje zrodíme, vůle "na;šehoˇ_-tělpa.,
podrobena jest__přirozeno,sti,: přirozenost však podrobena jest hříchu vlád-
noucímu v ní. Pokud Ťtedy ijednáme pouze po Své ilvůli,;:__ji6dnám.e odhzříchu,
jednáme jako otroci; ĹaÍ_,neĹvoln;íci hříchu;„Míti _jen__sv_o;u švůli znamená, pro
nás nemíti vůle, nebýtisvobodný_mi.'.fNeboť, vůle naše;už jest. podrobena
hříchu, podrobfena, od.narozen'í,{.t., bezděčně. L .Přirozený člověk. ne Sám,
ne svou vůlí podroibfluje se hříchu, nýbrž hřích už vládne: jím mimo jeho
vůli jako svou věcí. A pokud jednámetolliko od sebe, zůstáváfme ve -vládě
téhož jediného principu, jenž už vládne námi, Q,_ve_i,v,ládě__Íhřlšnë_IJŤÍIÍQZG.“
nosti,,,_;;neboli .h;ř_íc,hu, pes nímž jsme se Ĺnarodíili, tvoříme nerozdílný majetek
toho_t_o principu. Skutečně._jsme již nesvobodni a moc osvoboditi nás má jen
taková síla, která jde dále než skutek, a sj,_e.dnocu_je nás S tím, co pro. nás
nemá ještě patrnou Skutečnost. Takovou zsíloufjzest víra. Věrou uznáváme
svůj._djruhý principu :mimo svou ,ískuteìčniou __,_přirozenost podroıbenou hříchu.
Mocivíry dostávámefmožnost j`ednatijiž ne dle onoho principu, který od
narození skutečně námi vládne_Ía“_k`te.rému' my otročíme, nýbrž dle druhého
principu,kterému.sami se podrobujjeme,dostávajíce v tomto dobrov olzné m
podrobení svobodu.. Jen tehdy, kdyžpvěříme v_ neviditelného Boha a dle této
víry jednáme, ukazuje se vůle naše opravdu vůlí, t. svobodným principflm

svobodnýinr samým seboiu, svým sknte-čný_m_ stavemn _  _ ,QD p.)  
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E. „MASAK (Br.):

Jsme děti ve tmě žalářůsvých narození,
I lt

ÍV okovech věěněkletbyezemı jdem
ja světlaneznáme, vtmu Zahleděni

a bolesti sve ,Matky nechápem. i

Proč požár hvězd jí oči Zapaluje, ,
Za tichých soumraků když samalká
a kulich duše rose nastavuje, , j
ježs výšinsamot kane přesladká.

Droč V niodlitbách Rams touží oclevzdaná,
jak vytržena dálkou V extasi. ě "
Jdou noci dlouhé a jdou bílá rána `
a' moře smutku stoupá bez hrází; ~

Déšť hořkých vzpomínek jen V okna bije,
kdeímdle se odrażily barvyduh“ * “
a tesknáeíeha jakěs melodie,  `  po
jak pláč nad ztrátou světlých snův a tuh. e

e Tam hoří“ kdes ten symbol nepoznaný, l
jenž rozepial se křížem do věků,
modlitbou duší ;v'ro“u-oněs zppzsvulíbaný
a skrytý nám, ach,“ skrytý V daleku . _ .

Tmou žalářů svýehjdeme oslepeni
a bojíme se vzhlědnout kp Tobě výš:

í na věky pohledem Tvým odmlčeni ,
jen tulíme se, Matko, .k srdci blíž . ..

RUDOLF E. LINHART (oı.)z e     
-ˇ i ii 7 e “ -(13. fiug.7Odstrčilovi”._)

Bud' vítán, majáku,  “ l i
ž j jenž, sladkým paprskem

loďQnaŠi,ioelujeěšl  ' í

ž “Za noci, na vodách
~ i lodlvlny ítrístilyžšís

j na duše zoufalství. s  

vfi ted' --“ ó Zem at břehl L
` Loď vlny rozráží ˇ“

a duše zoufalství. _

H světlo stožá“ru[ tj
do bouře,;, Íisnoˇeièsjì .

e ti Zpívá, msáejákiu, "
 svou hymnu vítěznou!
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ANTONÍH BRATEČ (flf Kv.)z
ě ~ i Űiečerníi r\čŠ\laöy._,

l

cOln«bílých celý“přív““al rozhoupal se duflší, '
ii 'akdyž hvězdy nadjzemí se" láskou“ rozkochaly.

“ı-1

~ svět milující Z zclob, kdy“ vyšly, Z ěbofžích !ˇrü1ko“u“
nad vod a Země pláň a nad lesy a skály. lš“, -1 ,

Dech svaté radosti, k nám tiše zavál Z dálky,
dech první fiálkyja rozkoš luny bílé,
jež udivena prvně prošla stichlou nocí“
a jasem hýřila a dštila rozmařile.

Dles Zavál Z oasy a šumot Z bukoviny, -
V níž mladé pupencezjiž V první životflraší, i
kdy narcis u vod zkvet',“{jež vlnily se ještě
at jása1y,«žeboží_ Duch se nad nimi tu vz :S Q„ říši

Ft od hvězd zavzněla k nám prvá jejich píseň,
jíž moudrost žslavily, jak všeckoąpořáfdala,
když Bůh, kladľziáklady a odměřovalvody

»a ona naokršku vlásce před ním hrála. zz

9-/zŠ.

___..`

J!.j";š§; l \ fln ıv`,_fl;:| .`1,==`[5.F. T. (Pr.)z s o  
'Ú Šeru. i

. ,F

(To chvíle jsou . . .)

Když krajem ticho vážněhluchým šerenfız k A 4
e a hvězda za hvěznou na nebi prokmitává -

cos táhne duší mou a V hloubi srdce tlačí,

'-1 Qx O< I-0\

a k hrudi sklanı se maunavena hlava;
když ticho zoufalé-V-»mou fsamotu se pl Ĺ
akaždýí kout se děsivými směje stíny s -
to chvíle jsou, vnichž cosímne nevýslovně t
jako bych ve svět unesen byljiný.. c
To chvíle jsou, kdy zna ,mě čelo »táhnou dumy, i
a v dáli, slyším lkát. svě touhy, nedohledně . . .

a v vzpomínkách ptákem slětám v stroskotaně rumy i
snů, nadějí, jichž hvězda tratí' sea lvzledne flž bledne!
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CEMEH IIIIIIILEP: L Ý  j i i

P

f

jf Ĺ Pi1ı;HIaI7I Itpafli;  j
i,ąHı2ıñ Rpało, YIcpa'1'Ho, k j`y“Rpa'1'Ho “./1,Io6Í'a, lMI`/I.2ıav,,
H@HI3ľ°0l MGHżˇc,»?ľ@HLR0žz,i i c  LMÍĚ" PÖWŠBHĚ 'Hi›PÁìTG›,,iì
Oñíctjneč “YI4:pa`1?i[-10,? č IIIOÖ TiľrsBcTa.7ıà“ oaímfáıla,
I_“Ie~ Bfi;.z1ľI eepąeflhtcoil s  ,BiAAaM Bcçısjo Ha eIz.13if_D'1'!,

ˇ _ , _. i: i 7 , _ _ `

zt

ñepaąa M03“ 1`azı.ĹI/iIHa Í,zjo;BflrıšTa,;,t Ť
3a,Zı,yMa žilo-Ta čcęp1J;es' MH ipaHH fD,B,
Cylvr ~»cHaz.7hfl§a\I~ce Mjıìě ,ąìynıys io 6,o./IIITH' .j
Bcıęno, a' Tpiąora .Heca1\<ioBIøITa „ j

_ _ 4 v_ e `I -Q ˇ

zp III;'e,6"i.7iLIrI Hympó ,sm/LH'e pospizernaàe,
He Bfrr,Zı,sRy ai" ,I~i'íIco1“o, H'1Ť*“Io1`o,š Í
Rflefly, Irypaio C31 cLBiTa Bcısorof, Í
,Zlo6pa, Ltracttráët ,Zı,.7uš[ Mefle Hey =Maze. s .

HI/:I/I1/Icrn Iıac cTpaIIII~_Ia„6ypf[ ./1IoTy‹š,,
Bi,ziTaI‹: i oHa TI×I,X0Mľ,Ip,I/I,TLs 03,, -

vB./ieełc IIy,Zı,oBI1ů eOzHzIJ;áI Moryqoro

B Be,/1I11IHifr,s'cI›BiTJiiIÉÍ XB.“ą.žı'1' Iiiaflye.
MeH'ı' L7ıIo6o1`o Iıracrrfl p'aI7IcHI4T1`„ ca

r 1 3 AIOÖOBI/I Ao ./1Io,z`uII'7I= naınnyqoro. j j

n (

_;..7” ‹.:

B. L. (Br.): í

s Člltima i cČF\ulje-
/› _ _ V ů _. .__-

`)\/Ĺnězdálo se, žeikaosimosiipo tváři,
demona hlad,í',zusbícíz5e stín,, 4
svě býlí zasil vášní ve zákoutí,
eıntellekteivlákasl v oka pavuči.n.-,

_ _ , ı , ‹ ' '

`c Igak“ zìlatemf zazvoní' tiÍ touha večera]  e "
s iíktly żráclnýik sluchu izsvětaffísvršeptává se běh,
vaz nad hlavou ti květy ívzplanou života, ` “ e

V opojnýchfl plánů lžár ti šťávu f rudou 'sžeh', 4
s ,tvá psycha bědná, suvere`nnífˇinterpret,t'ě `“
e ıkdez věčného se blýská přízrak evyhnanství,    

 ne v"hloubku~«modliteb~ -~ tam ,Svadlý Ístopí ret,

v
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T co Z mladých Vyrašijlojlet p-.p-tam. prohýří. p
V Záchvěvy citů zemitých se .krajem rozběhly, V

 a rozkoš světa, jež se Z davu probíjí, ,  
„pěovinnou“ kryjíc prostřednost, mora_lní-půlto_ny,

 rozbřesklým .ssálaxránem víno .prokletí _ , x e
ı _Fi přec' se přímrak přižene T ě *  'ˇ  ˇ

zapuchlých rakví, truchlých Voskovic,
až smrt ti skočnou odhude, T
jen kostra zbude šklebná“ - holé nic ;
věčnosti křídla věrný detektiv
se V smrti rubáš schoulí Zbaběle: i c
to V scenerii žalných p,e,rsp,ektiV
se času Zory vbodnou kysele;
Trup, druhdy vypjatý, „ta s kosou,“ popraví, t
kdy posupně semihne ostří guíllotin,í,, i či

' zrak země zajiskři, jak hlava Zaduní. Ĺ
Zamlklých hříchů tvých a nekajícíchˇVin  
snad hlasy zavyjfí 'gehenny extasí.
Kéž -- vyšších světů, Vznět. tě laská V kadeřích,  
slad mdloby zázraků ,ti zraky zacloníl, Ě ,
Zhrozíš se Boha' krás, Madonny V lilíjích. 4

 fi oči kdybys protíral V z
a touhou světel měřil dálavy Z
av nadějích se probíral, r “
lesk slávy těje“příliš sálavý. í

č V krajině duší `trůn se Boží dní, -
' kam šlápne jeho láska, nhossanahf' se chví,

 tak čistých jásot zástupů a píseň svatební.
Dták bludný najdebrloh svůj V těch září paprscích,
ta duše, časem uštvaná, si V zlatém míru pohoví, _
pak laudy jeho prozpíváflv zářivých kadencích ˇ
a křídla složí roZpjatá.na,zoltářBeránkovi.

x

_ vf .

%  Za Ť Ferd. Šobern.  j
ˇ ,"€ ' ˇ _ p _ n . , 3

Äˇ'/ľe ýkřik duše dreené desnou skutečnosti p . Neveřili jsme, nefl5 .S ~øhflšıi jflxnøˇ vèž-in zl _... xnnøiıi jflnxø.  
š t Miláček všech odešel a' my v slzách naposledy zachytili

T jsme jeho úsměv; Nemilosrdný dech přísnéfsmrtií sežehl květ
`\ čistý v rozpuku slibných jar a „na  šelestných křídlech odlétly

' Z nejkrasší inadfěje. Z, Dohořela vonná. svíce, již postavil Pán na
oltář duše; Znitiv ve plamem jasný, aby svítila mnohýmø «  

Consu-matus“ in brevi explevit tempora multa.. V c V “
Duní již tam dole ,údery tvrdé zeıně, "již sypouż osiřelí jako poslední

„S Bohem“ ve chlĹadné lůžko. j A ,každý úder ohlasem- mocným vyvolá nad
obzor duše reflexy nedávných dob. _

\
_› .

-vv‹v~v-‹--›-»-4.,-..øz.‹_›nøn‹n-anøz.-..ø.nn5_
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. Nám byl více než Ípřítelem. Milovali Ĺjsme,j_ej ajˇictili, jehonvýšti, kterou
stál, nad námi svým duchem _a svými tctnostmi. 'Byl jedním iznemnohých,
kteří předstihnou okolí a. silou geniůi si ıvynutí obdiv ,a při tomi lásku.
Byl jím pro svoji skromnos_t,vždy zůstávaje vpozadíiaani stínem nedávaje
cítiti svoji převahu. . Byl šjím flsilou svě. energie, kterou kráěel ık cílům vy-
tčeným a zdolal všechny překážky. Byl jím úžasnými .na svůj věk vědo-
mostmi a bystrostí úsudku. A ve zdobě obdivovaných každým předností
jako zářný diadem se skvěla jeho Zbožnost a šiřila hřejicí teplodobrěho
příkladu. Jeho denník může býti důkazem O nitru jeho nadšeném pro po-
vinnosti, O hlubokých meditacích, V nichž mu v dáli V cestu svítila idea
kněze ,obětovaněho cele Kristu. Povolal ho Bůh, aby v Jerusalěmě věčněm
oběť nebeštzınů nesl Beránku. . “

Dobře vyjádřil přesvědčení c všech Jeho Milosts biskup Pavel hrabě
Huyn, když dojat úmrtím nejnadanější jistě okrasy kněžskěho dorostu ve
svém ústavu, pravil: „Jslem přesvědčen,“ že nachází se v místech věčné ra-
dosti, poněvadž byl vroucím ctitelem Matky Boží Dala mu milost, že zemřel
v její den, v sobotu.„ Mohutěměř říci, že jeho životbyl iživotD- světce“.

Byl nadějí církve sv., byl nıil-áčkem rodiny, chlouboupředstavených
a nás bohoslovců ,druhem nezapomenutelným. 1) V j

Zastavte se přátelé, u slov, jež napsal sobě, nevěda, že 'píše i nám,
které znal i vám neznámým, objímaje“ ,i vás ,velikým srdcem: T ě

,,l. ledna. 1905. Nadcházírok rozhodný; letos mám býti vysvěcen; mám
byti columna ferea domui Israel; nebudu-.li třtinou, která raní ruku toho,
kdo se O ni opírá? Dominegtu nosti insufficie,nti_am meam., p r J

3. ledna.,~Smrt! Jak nemile se mne to dotýká! Je to divno, alevždy
mi napadlo. -- už dřív - že já, neumru. Přestal jsem souchotiny, neměl
jsem tedy dosmrti daleko! 'A nyní zase táž troufalost! Quid hoc? Mám se
proč báti? ,Pořád z se mi nezdá vše V pořádku, a .přece jsem učinili vše,
pokud jsem mohl. Tedy ,smrt : rozdělí fysicky, společensky, člověk vymizí

,_z paměti. Pozná tehdy hříchy, pozná cenu světa. Dej, Bože, abych ji poznal
dřív, a dle toho žití své zařídilj Jak -rád bych provedl heroický nějaký
skutek a jím si nebe zasloužil “ Ale není mi dáno. Musím -vflmalém bojovati!
Mám ,proto ztratiti -statečnost avytrvalost? Vždycky mne pro ni chválili,
.já také znám. Nuže, vytrvalý-=›i v malém A Ty, Bože, .pomoz, pomoz,

“ iomoz l- . č .
P 4. ledna. Poslušnost, vytrvalá práce, samota odchovávají charaktery.
Je to správně., Vše uznávám a také plním. Mám býti, až vyjdu, již krystallem,
ne teprv se krystallisovati. ˇ Z

i 5. ledna. Propositum úcty každodenní k B. Srdci Páně, abych byl
dobrým knězem. Grrolšmütig, sanftmütig, demütigr Ano, kdybych toto
trojí měl, bylo by dobře . .i . Ucta k P. Marii. Je naší ,matkou spíše, než
~tělesná,› protože“ je matkou života duchovního. Gtítiě ji .následováním B. l. .

' „ _ *) Zvěčnělý se narodil V Měříně na“ Moravě 27.'s“rpna-~ 1881. Gymnasialní studia konal
v' Třebíči -a v Brně, kdež by-Lchovancem bisk Semináře; Po maturitní zkoušce' jako nejlepší
absolvent' .byl=,,poslán, na studia theologieká do .Říma do Ge,rma`níca.« Než zákeřná, choroba při-ě
nutila. ho opustiti věčné město více než po roce. Roku“ 1,901 poěalstudovati theologii naústavu
Brněnskêm dva prvé roky soukromě, Ostatní V alumnátě samém Byl téměř připravenkprvêmu
rigorosu ze biblica Zde zemřel 1 dubna 1>9\›5. Zesnulý zůstavil malý' denník psaný pv Římě
jenom po krátký čas.. Jsou tona 2.0 stranách pouhé Záznamy všeho-, co mu- v ;Říině,:_bohatêm›
památkami, bylo lze spatřiti. Denník pak přerušen va, psán. .teprve od; 1. ledna 1905 do 25, února
Třeba- žejpsány jsou řádky ty, úseěnou stručnosti, a._že jen málo nitra odhaleno, nebot zazna-
menávány vnější události' il drobnosti a vytknuta bývají pouze pucta .exeroìtiorum et meditationum
a proposıta, .šfane přece az elistův “o”ně_ch~ duše -medi=tuj_ící,_ `ěistă,“ _zbaV6I_1á“jvěěkerê přítěžeýšed-
nosti života. _, fl ., ““

;-rty, 5, ;` .Lˇ-x -v;Š* .z
'T .\',Í5fČ“`~ř
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Ý -V Čistota.Sv. zpověď. Suchost, úzkost, nejistota. Ale pak klid, velký klid.
ledna. Pıˇjˇi pontifikálce jsemí učinilsslibystálě čistoty a vzdal jsem

se v ruce P. Marie všeho satisfaktorickěho „přissvých skutcích Ývef prospěch
duší ve očistci. Výsledek byl zvláštníílklid ca :jasnáí pohoda, soíıstředěnost j a

Byl jsi hercem, ač mládí'-. a velikýmzůstaneš v pamětech našich
navždy!       ˇ   .      s

_ \ . . . _ .

. \

I `- `_,:,-

ˇ , ,z Z' ~.~_ ,:đ.\,„. tp/Q _,

Jos. nLnvnTv (Č. s.)z   -  
 r   V snmonž.  

Mojžíš pásl stáda uprostřed pouště ˇ Uprostřed pouště! Místo
^ dramatunení lhostejnéz byl vzdálen odlidí a jejich‹‹h1uku.- ›

To jest, kam třeba jíti Uchylme se do středu pouště. -.-
„řlle já jsem napouští -- řekııete-mi -- a neslyším nic." _

, - To proto, že-nejste uprostřed..,Ještě,dále, dále! -«-“_]`:›em
` e již dále !. -- Ještě dále, ještě dále -c do středu, do srdce! I'

, , - -~ jděte -ve stopách kroků Mojžíšovýclıt“ -- ż_' . “ - Hello.

„ Odešel jsem ze světa do pouště: símílís iactum sum pelicanoisoli-
tudínís. V ústraní jsem se uchýlil, abych přemýšlel -- - ˇ

Přemýšlím: íI`lač všecky boje, které zuří vůko,l?: l`lač vzájemné
vraždění? Bratr zabíjí bratra; nebo bratři jsme všichni, synové :jednoho
Otce, l\/laně tanou mi na mysli přísná slova, j jež věčný“Tvůrce 'před
věky promluvil ústy Droroka: „Běda tomu, íkterýž staví město krvia
.připravuje město nepravostí ! Zdali ty věci“ nejsou od IˇIospodínazástupův P
l`lebo pracovatí budou 'lidé ve mnohém ohnia národové na“*práżdnoĹ a
zemdlejí“- j . . r Z , < ^

, Vytýkáme často protivníkům jejich jbezohlednost, jejich Zášt; roz-
čilují. nás jejich ustavičné útoky. -ž- Nač? Oč jsme sami lepší? Bojujeme
přece stejnou zbraní jako oni. Scházíjnámppjen trochu jejích“bruta_lity.
Droč válčíme způsobem nepřítele: proti kamení kamenem, proti šípu
šípem, proti meči m~ečemŤ? Dročístavímeprotiíípýše pýchu,,proti hmotě
hmotu, proti tělu tělo? Takhleníkdy nepotřeme mocného nepřítelě.ÍCož
nemáme- lepšího prostředku? Království boží jest králoVstvíˇpokoj_e› a
lásky. Nejlepším A. štítem klid anejlepším mečem účinná láska. Tatojest,
jež přemáhá svět. Láska vřelá na veliká, láska, 'jež hory přenáší, láska
V' pokoji a bázni boží. „Smlouva má sním smlouva pokoje a života a
.dal jsem ,mu bázeň, ibálse mne apod tváře jména méhose strachovdl“.
Láska,,ukaZuje, jj pravdu V jejím pravém světle, ví její ,čísté,'Í nadzemské
kráse,v jejím, královském _majestátě,_f V její síle tak vítězné, všeisi po-
drobu“jí,cí,„která přemáhá časemi nejzarputilejší její protivníky. “

j , Cest budiž práci, čest pilným, poctívým dělníkům, kteří potem a
ná,mahou~poSvěcují své kroky, čest nadšeným bojovníkům, zápasícím ze
všech sílpro slávu: Kristova jménaa jeho dědi_ctví“! l`lení nicúplně na-›
darmo, neboť energie se neztrácí, a. dobrá jest iv sobě každá pr;áce,i'ta,
která jest Z prokletí. I`lež bojím se, že všecko to pracíjest Sisyfovou,
nebotjschází nám věc nejpotřebnější, ono uínumflnecessari-um: „Oči ľma-
jíce, nevidíme.  Co prospěje všeliké hádky vésti o tajné'!_a temnéfivěci,
zniczhž nebudeme an_i'obviřňo`vánií, na soudě, že_[jsme“`jích ne'Ťznali?
Iřlrozný nerozum, že pominuvševěcíz-prospěšných a lpotřebných, schválně
dbáme zbytečných sa  íškodlivých. v Co dei rodův as druhů -Věc-í ve-
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zdejších ší Komu Věčné Slovo mluví, sprostí se mnohých dornněnek,
Z jednoho Slova jest všecko, a to jedno všecky věcí hlásají, a to jest
počátek, kterýímluví k nám... Dokorné poznání sebe sama jest jıstější
cesta k Bohu než-li hluboké bádání vědecké. l"lenítŤ k opovržení ani
věda ani kterákoli prostá znalost nějaké věcí, and jest dobrá í sama
o sobě i že od Boha jest zřízena; ale vždy přednost náleží dobrému
svědomí a ctnostnérnu životu... jak mnozí hynou při všem umění svět“.
ském, málo~li totiž dbají služby boží: a poněvadž si raději volí velikými
býti nežli pokornýml, proto marnýrni učíněui jsou V myšlenkách svých.
Věru velikým jest, kdo velikou má lásku... li věru dobrým učencem
jest, kdo své vůle zanechav, vůlí boží plní.“ To jsou slova ctíhodného
líernpenského a to jsou skutky svatých, velikánů ducha a velikánů v bojí.

Nechtějrne býti nad Kristal Sám Bůh všcmocný, pravda nejvyšší
a dobro ncjdokonalcjší nehájí sebe proti zlobě nepřátel. S božským
opravdu klidem slyší všecky urážky, všecky křivé žaloby, všecky ne--«
slýchané blasietnie, jež shrnují se na hlavu nejsvětější. Mohl by mluviti,
jediným slovem pravdy mohl by rázem zvrátiti celou tu budovu lží ---
a přece mlčí. H když na něj knížata kněžská a starší žalovali, nic ne-
odpověděl. Tehdy dí jemu Di át: „Neslyšíš~li, jak veliké věci proti tobě
svědčíš“ li on neodpověděl 'emu k žádnému slovu, takže se vlcdař
velmi divil. (lt/lat. 27, l2-›-J Í.) jest vyslýchán, souzen nespravedlívě,
bičován, uplván, vysmíván ^ ičkován, jest učiněn „pohanění lidu a po-
vrhel davu“, zrnučen tolik, erná podoby ni krásy M a mlčí. „jako
beránek k zabití veden jest a neotevřel úst svých“. Nechci tím říci, že
třeba naprostého mlčení -~~~ i Kristus mluvil, a když mluvil, veliký jeho
hlas buráccl rachoteru hromu přes staletí -- jest leckdy potřebí, ba i nutno
mluviti, někdy i ze všech sil křiknoutí. do mrtvé hluši ---~ ale opakuji
s důrazem; Nechtějme býti nad ííristal Dojista všíckni rozumíte.  

Slovo moudrosti lidské. Stálo napsáno nad vchodem svatyně delíské,
kde bohové árudky svoje zjevovalí lidem -~ písmem nesmazatelným, jež
přetrvalo věky: l§`N,í.łíž-il Ží`,A.lŤ'lŤBl\;'. lìoznej sebe sama!

V Doznej sebel To jest počátek, to jest A života, počátek boje, to
přechod jest od deíensivy k výboji. Doznej sebel Veliké slovo, nejvyšší
síéra,karn dostoupltí mohl přirozený rozum člověka Než „poznej“ jest
teprve počátek, nejvýše říci lze přechod. Dočátek boje šlechetného, nejz-z
šlechetnějšího a vznešeného, --ż co dím -~»- nejvzncšenějšího, boje, v němž
přernáháżme největšího a nejstrašnějšího svého nepřítele, jehož jméno:
jál Poznej sebe --T“ veliké slovo, větší však ještě: přemoz sebe. Ono
jest počátek, toto dokonání. „ .

' Poznej sebel To znamená ono jíti do prostřed pouště. Utéci se
v tiché zátoky samot, kde neruší myšlenek všední, protívné dissonancc
vřavy ulic, kamsi v neznámý úkryt -~~ v poušť, ve smutek jednotvárna,
jenž nutí ducha přemýšleti. Vnořítí se v záhadné hlubiny své vlastní
bytosti, své vlastní duše a hledati a Zkoumati. File to nestačí. K pozná“
vríní třeba více: dobré a “pokorné vůle. Vůle, jež rádo se podrobuje a
poddává, vůle, která jde až k sebeobčtí.

lìoznej sebe --- pvřemoz sebe á- to vrchol lidství v nás. To znafl-
rncná býti člověkem. Clověkem v jeho výší, nikoli v jeho ponížení. Býti
čjovčkem -- státi se člověkem. Vclíké tajemství -- závratné výše!
Clovčk M obraz boží. nl stvořil Bůh člověka k obrazujsvému, k obrazu
božímu stvořil ho . . .“ Býti člověkem to jest býti obrazem Nejvyššího.

l°\l<'--,-“*FDčin-nvı :ĂbmnıàĎıìšxęąiun.›-ng;
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Býti zrcadlem, v němž obrážela by se věrná podoba věčného Otce, býti
ohniskem, centrem, kde oromítnuty hrají zářivé odlesky věčného Slunce!

Obrazembožím! Bůh -- pouhý duch. -- V duchu - duši --
pouze může býti jeho obraz, jeho podobal Rozumíte? Chápete význam
»-- plný význam těchto slov? Státi se tvorem duchovým, duševním. To
jest: .vymaniti ducha Z vlády těla -- přemoci sebe. Těžká práce, veliký
úkol - řekl bych skorem nemožný, nadlidský s-- ale nevyhnutelný.
Nutno s plnou důvěrou přikročiti k dílu, s důvěrou v pomoc silnějšího,
nutno cele, bez podmínek vzdáti. se vedení vyššímu, jež dodá nám sil
nadpřirozených. Nutno vydati sebe sama, nutno státi se obětí. Flno -
obětí. =- Za svoje hříchy? Nikoli - pyšné jest toto slovo básníkovo a
nesmyslné. Možno-li, aby ze spálené třísky, roznítivší požár, jenž strávil
všecky naše příbytky, Zapálilrměsto, zničil úrodu V polích, aby Z této
třísky znova vše bylo vystavěno a napraveno? Možno-li, aby kapka rosy
svlažila nepřehledné, vypráhlé pláně? Nložnofl-li, aby krůpěj naší černé
krve posvětila znesvěcené chrámy? Státi se obětí třeba - abychom
poznávali a poznajíce, viděli. Vidění -~~- vise -- nám potřebí, jež jest
poznáním ve vyšším světle. flvšak dříve býti obětí. Obětovati sebe.
Oběť pak Zmar, zničení. Zničiti sebe úplně, zmařiti v sobě vše, co po-
míjí, svoji část horší, svoji tělesnost, umrtviti zvíře, jež krvavým spárem
drásá liliové roucho naše, vzdáti se všeho, svých žádostí a touh, svých
vášní a svého Sobectví, pokořiti se až v prach, státi se ničím před sebou
i před světem, býti nejmenším, nejposlednějším, ba i za tímto nejposled-
nějším, to znamená: státi se obětí Doložiti na oltář sebe sama, všecko,
co mně milé a drahé, všecko své štěstí a spáliti ohněm lásky a lítostí
- to jest oběť. Roztaviti svůj kov, přepáliti se v ocel, vyloučiti Zlatoze
surové, hrubé, nečisté rudy -~ zlato srdce, očištěného od vášní, v tom
Zříti oběť, tajemství sebeoběti, majestát lidskosti. Zničiti hmotu, zničiti
maso svoje, zničiti tělesnost v sobě Znamená obětovati sebe. Vymaniti
se Z pout sobeckosti, Z otroctví sebelásky, vymknouti se Z područí ne-
uprosného Zákona gravitace, uvolniti křídla své duše, státi se ptákem,
měřícím azurné výše -~ to jest ono nejvyšší, ono poslední, v čem mů-
žeme býti člověkem ~ obrazem božím. Cím více se pokořujeme, tím
více se obětujeme, tím výše stoupáme, vznášíme se, tím více mizí ne-
konečné dálky, jež nás dělily od Světla. Z temnot podsvětí .blížíme se
V kathedrály, zářící leskem přítomnosti Nejvyššího. Dokořujíce se, stá-
váme se králi. Doslední budou prvními. Vzdalujíce se, přibližujeme se.
jinak řečeno: ponižujíce se, býváme povýšení. Kdo nejmenším, nejnižším
žádá si upřímně býti před svým Dánem, toho Král nebeský zvedá do
výše. Neboť „oběť Bohu příjemná dpch zkormoucený: srdcem skroušeným
a pokorným, Bože, nepohrdneš“. (Z. 50.) Sťastní Vyvolení! Sťastní pře-
máhající, šťastní vítězi a zároveň přemožení! Sťastní obětující obětovaníl
Nevidí stupňů pod sebo›u, neznají své výše, nejnižší jsou, a přece slyší
hlas jeho, hlas svého Pána, jenž zaznívá prostory libější nad hlahol
zvonů za jitřní, nevidí vzdálenosti, cítí jerı sladkou přítomnost svého
největšího Blaha, nejvyššího, nekonečného Stěstí. Umírajíce, zrozují se;
ničíce, zasévají. Drošedše ohněm, opravše svá roucha, v krvi vlastní
vykoupavše svá těla, Zbavivše se srdce kamenného, vstupují do chrámu
tajemství jako synové boží a na oltářích připravených zapalují oběť
čistou, oběť vonnou -- srdce nové, srdceočištěné, hořící jasně jako bílá
voskovice -- srdce lidské. Kladou tam v oběť sebe -- člověka lepšího,
oběť smíření. Tehdy teprve docházejí Zázračného, nadzemského štěstí,
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o němž mluvil Vykupitel náš tak nadšeně na hoře blahoslavcnství;
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha viděti biidoul Tehdy teprve
dostává se jim onoho velikéhoštěstí, oné zvláštní milosti vidění. Lépe
vidí a vidouce chápou a chápajíce klanějí se. Tehdy dostavuje se sladká,
závratnd ona chvíle, již v extasi opěvá básník:

„Tajemný proud zavře se kruhem kol našeho stolu,
vynikne nás ze zákonů Země a život a smrt bude našeiiiii snění odpovídali.
Uslyšíme iˇsuinění neviditelných řek, jež protékaji staletími,

i uvidíme oblak \./ˇěčného, skloněný k vodám, svítiti Z hlubin jak slunce.
Opojení učiní duši naši světlou, jak duši budoucích lidí,
a otráveni snem zeniřeme před svou smrti a po smrti budeme žíti.“

Otakar Březina.“ „Svítáiií na Západě“.
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Jłıwpráižeo eebůgi as skaderoi
lneheeloiłeiů ěeskoglomaisgkgeh na pogu. Uelelsradě.

Bne 2. e 3. srpna 1904. i  
<L®sln.„s.==“““a. etýslı nano zemin Elnanıtìšlea Sušil ev).

Podává BEDŘICH PÁTEK, t. čø jednatel „Růže Snšilovy“ v Brně.

(Pokračování). Ă

Místo ii řečnickělˇio pultu Zaujal vdp. auditor Al, lilsvinlin, odborný
Znalec písně národní, maje prnilnviti o „Sušilovi e národní písni.“
, Siišil, kněz, vážně mysli, svatého živote -=-- sbíral národní písně. Činil to
Z popudu a. za příkladem jiných mužů té doby, ale s npříniiioii radostí:

íìož se těším v nejhlubší své dnši,
že žně lolnží naše pođlirnjí . . .
ronliošiiýclivli zpěvů tvoje iiěi
Z polí oněch nepojíniejí?
Z bouří časů jako podteji
odkazem nás došly po Liloiiěi.

Nedbal přitom přerůzného tělesného nepohodlí se stravou n noclehem, rád.
nosil tíhn dne i liorlinì  

j Když tak chodím to písně svou vlasti,
Lazaru se Zdárn být podoben,
svínelůro jsa. tisíc podroben.  

l duševních bolů dosti Zkusil na těch cestách; lidé nerozurněli jeho snaze,
posmívali se mir, i sa. špehoiina, ho měli: W i

Je to cesta, to mé putování!
Chodím jenom svojí krajinou,
jest mi však, jak bych šel cizinon,
size krnđmo teče s loleđých slirání.

Kdysi v takové kritické chvíli nastala se ho stetečriá selke, tetlšsz Bertáø-
ková. v Moraviěenech; Sušil ji đekovel dvoji znelkoo;  
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Ty jsi pravdy vztyčíclkorouhevy e
nebála. seveľ stříc postavit:  
„Národ chceon“ -- řeklas --i n,,oSluvit.“

Ještě po letech vzpomínalc bolestných dojmů Z cest:
Ď Což to byla. krušna ta. má cesta,

když jsem chodil V kraji polidu
darmo tuše, že mě v poklidu

l přijme S láskou, blahověsta.. ˇ
A přece neustável v díle, neumdléval v tom mnoholetěm, krušném 8.

1' 'V ıı I ıımozo nem v bnnech moravske narodni poesie dolovanı. c _
Co ho pohánělo k té trudné

Každoročně konám dlouhé pouti

=;=

Práví to sám:'Ó W Qflp ČĎ ŠQ °`Ú

B po rozmilé .vlas*ti_ Moravě,
sbírám kvítky kl její oslavě
chtě ji kytkou skvostnou ovinouti.

Sušil Skromně, někdy prý až nevrle odmítával všecku pochvalu za. _ svou
práci; jen když se někdo zmínil O písněch, zarděly se mu tváře, oěizajiskřily a.
jásavě zvolal: „To národ, to náš lidi“

Proč byl hrdý na ty ˇ Co v nich viděl vzácného? -- Sám píše, že
„nejsou obrazem historie národa našeho, ani chrámem posvátněho vědění, vědomí
a. věření jeho, ale že S jedné strany líbeznost, prostota, a. svěžest samorostlých
těch kvítků zaujala duši, .S druhé strany viděly se písně ty čarodějným, klíčem
býti, jímž tajnice ipovahynároda. se otvírá a mnohostranné se nazíratiidává, že
se v nich co v prozračitém .křišťálu Soukromýzživot národní obráží á vzduch
nad nimi se vznáší, jímž duše blahodějně osvěžuje se.“ i

Sušil miloval ty písně se stanoviska svých dvou krásekz. církve a. vlas ti.
Ý i Hluboká, upřímná zbožnostlidu, ja.kvyza.řovala. z písně, zajisté ho

mocně dojímala. Uvažoval, jak sám praví, o.pova.ze písní, zvláště o p_ova._ze ná-
božnýchpísní: škoda, že se otom nerozhovořilg aspoň bychom byli Zvědělì,
jakou radost pociťoval, kdykoli se mu podařilo Zloviti některou perlu, třeba:

'E m\U ,cv-xs

í Byıič jøđøn čıøvêix, _
bylo,mu jakkolvěk.

_' Sel od role k roli,
hleděl na. Obilí.
,,-Obilíčkomoje, Ý
jaké jsi ty pěkné l

j „ Kterak já tě sežnu,
do stodoly svozu 1“  l Ă L y

Kdož by tu nepomněl místa uevangelisty Lukáše (XII, 1.6--21): „Pole
člověka .jednoho bohatého přineslo hojné úrody. I přemýšlel sám, u sebe řka.:
Co učiním? Neb nemám, kde bych shromáždil úrody svêłt -~›- A ta. ,,ka.lina.
v struze,“ není-li duchem sestra. evandělické „lilie V .poli?“

Dojemná jest i. prostomyslnost a. názornost, jak si lid ve zpěvu .některé
svaté události okrášloval a. doplňovalt r , z

s Hody, hody, vzácně hody,
udělal Pánvína. Zl vody,
V Káni Galilejskě. l
Panna. Maria, jak to spatřila, i iżnijš

D _.,l{ljplný poharek douškem vypila. `
\ \“I-lody, hody, vzacne“ hody.
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Ä jak poesie míle prcvívá tuto abožnost:
Svatý Lukáš, mal
on maloval Obraz
Nemohl ko domalovatz
musel nad ním podřimovatì
Matka Boží přistoupila,
obraz svatý malovala.
Svoje líěka přiložíla,
hned obrázek ozdobilaø
Staň Lnkáší, staň ze spaní,
už je obraz malovaný?

ě Častochovn oloěcaný., Ý ě ˇ
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Takových krás mo kojně tannlo na mysli a oslazovalo práci.. lšdyž se
Vladimír Stlastny kdysi podvečer vracel Z procházky se Snšílem., tento vida měsíc
právě vycházetíę rozjaříl se vzponìínkotnjakon prý měl radost, když nslyšel v Bělé
píseň? jak Pl Maria zvonc sv.. Davida do měsíce, slíbnje nm: „Nebndeš těžce
dělávat, enenš v rněsíěkn sedávat, svaté písničky apívávat.“

Nemolín roaloírati všeclr rozmanitých předností? vnějších i vnítrnýck `doko=
nalostí a násníckych půvabů naší národní písně; promlnvíl O tom ,FL Bartoš ve
svých „Několíka slovech O lidových písních “moravskycl1“; přípomínám jen proti
nynější oblíbené llrnbé smyslností v básnictví, co ve „Sto písních“ O písničce
„Pod našíma oknama roarnaryn prokvítá, chodívá k nám šolrajko, Ode mna ho
pýtá. Nepýtaj ke Ode mňa, ode mna od saméjj leč ho pytaj od otce? od ímamiěky
mojéjø Já rnárn takýclı rodičů, co mia rádi majú? prídl ka nám ěohajko, oni
mia ti dajdíí, praví Bartoš: „Láska mezi oběma milenci, čistá jako ranní rosa
na něžném kvítkn, Zokrasena je rozinlarynem, touto svatekní kvétinon slovanskouø
Wo Tato idealni atmosféraęjež celou písní provívá, dodává jí kouzla neodolatel=
nélıo„ v pravdě poetickéhoì jež dojímatí“ musí každé myslí neakaçženéø Takové
písně vytryskují jenom ze srdce čistého a očišťnjí Zase lidské srdce ze všední
smyslností “ 6 t

ltSnlšil$ sám básník, zajisté ty krásy všecky tam voněl a viděl; proto
pěje O nick: ě

Sebral jsem vám velekrásné písně ~=~fl»==
věstěe, haděel potop se v jich lůně,

L pak slast vůně,ollí1`Ě1 Zář, vděk toků
porozlívej krajem Ťv každém kroku.

Jak ko así vášbíla kmenové karvítost sa rozmanitost písníl Jak se
dělí Hanák od Slováka v nápěvu písně: „Jenom ty mně má panenko lpověz,“ a
jak proti ronvážné lˇıanácké povaze v písní: „Kdybych se já Boha nebál,
bych se podíval, kdo by mně s -mé milé seděl“ M slovem i zvukem kypía sy

ęııísı
@

4:
äš

Š?-Ío
slovácká krev: „Kanšaráde bratře, nechoď k měj galánce, veru ťa ponesd v krvavéj r
košnlcel“   L

lt kolík Zajímavostí skýtají písně, kdo pozoruje jejich původ an vznikl
Ačkoli Sušil všelíco napověděl Z oboru národního zpěvu, o čem „by snad nebylo
nemístno“ promlnviti, O čem by tedy měl několik slov po-hotově? jen ne o tom,
jak se ty písně rodilyy přece slnšnoa dlužno 11 tak odborného znalce na
míti, též O tom aspoň snad tuší! Správně, že tedy i po té stránce ho písne
vábily, třebas nejvýmlnvnější doklady pro všecky druhy a případy vzniku nejsou.
všecky v jeho sbírce., l  o V

ëloehledněme se tn chvílenkn po slově í nápěvnø
Clověk na píseň bral všecko Z přírody:
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a) Slovné~ob:,rá“zky: sìvouz Suìbjektivnouflìmyšplenku namaloval: něčím ze
přírody, jako by to byl četl někde v přírodě; tím své Soukromé věci dal zají-
mavostí, vážnosti, obìecné»“plva.tnosti. :Nejvíce těch ,okras bývá na začátku písně,
ostatek' bývá :Skoro jen převodem na osobu a případ, jako: í p

 Už ten jarčok vyschol, rybky vychytali,
z už to dievčárvzali, čo mně slubovali. ` v

Voda ze žlábku ta. tam, rybky tytam: děvče, y co; mu slibovali, tam to, vdaná.
Ď) Zvukové maluvky., v r i ě

y noc) Maluvky Srdce; jak výrazně _a případněljmalují se různénálady srdce
-- třeba. v písni: ,,Ci's nebyl doma“, nebo: „Slubuval Si", že .zma vezmeš;“
v této písni vyjadřuje dívka svůj bol "opuštěnosti jako Beethoven ve svém po-4
hřebním pochodě. Kdož by se tu dopočítal všech různých, neskonale  krásných
dokladů? li i i  

,`,,í[3.)jiiMa;luivky ordyr ”  l Ť A A p  , i
Naýjpředzěvu přírodních, třeba jak zvony znějí : „Ty Milotské zvony

pěkně vyzváňajú;“ jak hodiny“ bijou : i,,Kojecky hodine ztemna bijó“ (hanácekjá
vv-"ö _ł-s‹

I-IM.

mali1vka;); jak se zbojníci strubovalii lesním: rohem: ,,Hej,“hore háj, dolů' háj ;“v
jak který pták zpívá: l husa kejhá a,p'tla”pká :Ĺ ,,Aničk”a ěmrlynářovaj“ vdatel: „Na
osicejlísjtek' ěvadne :,'“íi piněkava: „Na Storočnej lipke,“ atd. atd,1 ví roztodivné' "roz-
mapnitosti, ale vždy tak, že v ytextěiani zmínky není, že Se chcea má to a to
nápodobití. lj po ~ ~ j si _, v  l j t , I

pp* Za'p,druhé,pŽIıá_lby"p riodníchjevů nezvučných; to jest už ěnejdo-"
koualìejší ,spůSobí';i tu se národní píseň pouští do nejvyšších končin dokonalosti",
kąm',Sip,ětroufali jen hudební veleduchovéy..  r ' v ,   

I"!‹ I-Is

y ě“V_národníppísn,yi -se ma.luje -" a jak zdárně! - ptačí let: švihavý vlaštov
„Lítálya "tě laš`tověı1ka;“ slovenská dívlmpísničkouì ,,Jěajko Si,môj milý, cez tie
hor"y,lpr'ešol,“` rozluštilazáhadu ptačího letu; v jiné se maluje, jak voda:
jak máji, se zvedá,l*jak »pamenkyppadajíl ze člurıa; v jiné, jak flměsíc; pluje po
obloze[',a. je ohraděn; rovıiıěj krásná jakzfo nesnadhá je maluvka, hvězdnatéhonebe,
hvězda vedle hvězdy; v jiné písni, jak lsluuce vychází, jak zapadá; v lpísnjičce:
„Sadaj Słnko, sadaj za vrch ja›_vor,ový,“,p vane táž: horská, bukolická náladajakío
v Rossiniho „Vilémup Tellu;“, kdo znich opisoval? -- nikdo; oba jen mluvili
pravdu á proto jednak. ve p W jf j  r  j ' e

i Takovou Spodobou, pronľiklostí,apsplynulostí Slova snápěvem nemůže se
vykázati la. pochlubiti žádný neslovanský národ; Skoro všude jinde plyne text a
uápěv jen tak volně a, chladně vedle sebe. Ajátu ze slovanskéhoizpěvu veřejně
hlásím prioritu invence, prvenství aj právo »nálezu 1)

_ Qui d ind e? Co nám z toho, zvláště vi našich okolnostecha zanašich dob?
Ludevít Štúr ve svém' chválerıém článku ,,'() národních pfı'sních“p (Mus. sp.

r. 1853) přisuzuje”Slovanům vrchol umění: zpěvnost. í " i
1 Není: fvšak nasvětě 'lehkomyslnějších lidí nad umělce, básriíky a. zpěvákyz,

příznakemnynější poesie :bylo do nedávna slovo ,,sma.vý“, potom ,,zpitýi“,Í
nšílenýaš bez těch by Se Skoroiani neoíbešla. modní báseň. `~ s j l ”

Takoví lidé však Iıeu mív ají lıoíspojda ři t. Tuto stránkusvého lidu Sušil
dobře znal -'az trpce jí lželíval; ' „proto“ lbudoucím vychovatelůmi lidu ìn“eustávja'l
klásti na srdce, aby slovem i“př'íkla;dem pracovali proti hýřivosti líduvz,“ před-
vídal bystrým dııchem, že boj O bytía nebytí l národa rozhodne jeho finanjční
Síla: i-Proto volá, prosí, varuje' a throzíf“ l l ” l i   v

,C;.(D-N 0O'

G'C_D‹N‹ U-is

i' 1) Řečník velmi názorně illustruje svá. Slova, písněmi, že se nikdo nemůžerubrániti jejich
pI_rıě'přeSvědčivê průkaznostì. Poukazlujemez tu na jeho dvě znamenitê _mouografie pů-ˇ
vodu národní píSně‹< (1 K 20h): a- '››Z'vukově ıżìıa“l'uv'ky V n“ăro“”drl'í p`Ísn`i‹<“` K)
11 spisovatele samého. ' --  O v L r l 'ˇ “ l 2- '
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Uě se spořit, lide nášl Útratník sám se vyháni p
Zeskvostných do chudé jámy nemoudře hradů.

Náš lid, basnicky, pracuje více srdcem než mozkem. Doby pravé Zpěvavosti
už hodně mizí =-- ať nám nezůstane ze Zpěvavosti jen ta temná, nízká, Zhoubná
stránka!  p p

Uěme lid vážně pozírati na život a na svět, uěme jej přesně myfl
sliti zn-zz v každé věci domyslitil  i l

 oz) Kažme k rozumu.  
Nehrejme lidu pořád jen na citové struněll Mně ,sekdysi vysmálkněz, že

jsem kánal o ,neomylnosti papežově: to prý nepatří na v kazatelnu.. ‹-- Náš lid
bere ty „ptáky nebeské“ a „lilie na poli“ příliš podle své náchylnosti beZ~
starostnosti: tu potřeba dobrého omezení, jako u pouti V pilný čas atd. --
Nerad také slýchám a ěítáın, že tam a tam „ani oko nezůstalo nezaroseno,“
Který lid snadno pláče, ten se rád a snadno zmítá v opak: zuří, až někdy hodně
po klukovsku. Qdkud se bere u nás tolik stoupenců. jistého druhu socialni de“
mokratie? ' e  j l i in

5) ,Uěme lid zachovávati majetek. A l e y
Palacký želí, žeod věků, ohryzuje kořeny a květy slovanského života -ć--

marnost, České povaze ani se tak nedostává ráznosti, jako spíše rozmyslu,
pevnosti a vytrvalosti, Náš lid umí vydělati, ale neumí zachovati, tj V

Nepamětlivost do budoucna M naše chyba. Máme se co bránit a
ohánět na svém místě. Jakněkdo má kolem sebe proužek českého lidu, již nedbá,
co se děje kousek dál od něho. l zvířatům dal Bůh mimikri, aby se lépe uchráfl
nila nástrah al násilí svého okolí, l j  ,

Některý panáěek deklamuje na schůzłích o sociální otázce jlíflflpa výdělky
dává jinam, Pořád se kamsi tlačí, ani netuše chudák, že ho tam nemaji rádi,
Í když mají na štítě křesťanství a s úsměvem berou jeho penis. Lámejme lidu
sice chléb života, ale ivezdejšího chleba mu neodnimejma Výrok Páně o chlebě
a slovu Božím připouští také platnostpľavdy, že člověk živí jest i chlebem. Ne-
dbati v té věci od lid, jest žati, kde jsme neselí, sice nejsme nic lepší apro-=›
aíravější. L i A

I v Písmě sv. se dávávpřednost domesticis fidei. Každých 10 .let se čitáme,
kolik nás přibylo -=-= třebas jen o ten chudý lid, Věru potřeba se zastyděti, že
jsme si =-›-=~ při té obětavosti lidu -=-iv ještě nevypěstili domácích Zámožných firem,
třeba jen na kogstelní potřeby. Kolik by se tu mezi námi živilo umělců, mistrů
a jiných lidí, o tolik byli bychom neprostupnější, a byl by to jakýsi kádr kře-zz
stlanských spolkůl  l j p

Křestlanskou akademií se vykonal -=~==~ na ty doby velky čin; nicméně
byl to podnik, jak mu ľoZumím,,docela dlenaší povahy, více idealni než prak-
tický: učená hlava bez těla (bezdostateěného kapitálu), bez rukou a nohou (bez
agitace; na to třeba jednotné Síly a pevné ruky, chefa, který se stará (o svél),
vynalézá, Zásobí a zdokonaluje, aby stačil i na tak drahocenné zakázky, jaká
byla třeba r. 1885 Z Velehradu. -=-fi Úprkova „Pouť u sv. Antonínka“ mluví
nevědomky -- na to mistr sotva pomýšlel p mluví žertem krvavou pravdu:
lid je pohřížeu v modlitbu a děvče v popředí dychtivě pije Z banky, ale odkud
jsou ty sochy, obrazy a všecka ndoba chrámu, 'v jakých a kde Zhotovených
ornátech slouží kněz mši sv., toho nedbá, a vlastně, co prý mu do toho`?l

Kdyz hynul národní kroj a lid Sám pocal si šatkupofvati, bránívalise
lidé, pouštětì nechtícepžida do domu; jak prý se mu podaří rozíhodit uzel na
stole, už prý něco uvázne ,v domě třeba drahého, zbytečného a na dluh; vždyť
on „pantáta“ rád počká. --- A u nás kněží? Přijede se odněkud fiakre, roz;-f
hodí se ,.,ukáZky“, a panáček shání peníze a ze samé tolerance, ,kupuje Z, ciziny
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i na dluh. Jaké. pak to budouipo čase* děj ivny církevzn ízhovumění u nás?
- Uherská šlechtapřed časem, kdy ještě tam nebylo ljemnějšího.. domácího prů-
myslu, 7šat`ila”sej Z .hI`ubé,ř`alle“4d0Inlácí houně; , e  ' v L  ů

v Toť jen několik slabých paprsků Z národní písně na naši nároľdníi sobě-
statečnost, od níž závisí všecka naše budoucnost. -

Í

Zocelit si katolicismus .podle souseda, jenž se námflbeztoho sám e staví ve
všem za vzorl Vedle ocele nedobře býti ani olovem, ani konečně zlatem.“ (D. 15,)

yÍyĚyan%k%n%n%a%n%s%n
.piš/,.eć.},..§ ZÉRAVY Z JEDNOT x

x.%flt%f»\t7'.«í-k.°%--&`%ťk%-**34“.-k°%“WÉ*Ít'”/'*'% q _ -aaaunanatkkk
Z BRNiA.íl. ě e „ j l j e í

.Od.6. ,března 1905 konány schůze: í l V
l. XIV. 2. dubna._ 1. Jan Mejzlík (III. r;): „O synech přírody“. 2. Em

Masállk (II. r.): ,,Poljš,tí messianisté“ (I. část). i j  ž Š .
X_V. 9. dubna. el. ,,Apoloni'e“. Fantasie odeJ. -Vlacha (decetto). 2.ŤEm.

Masák (II. r.): í,,Polští messianisté“ (dokonč). 3. Kol. Josef Hegejr (I.r';)
vzletně přednesl pěknou ukázku Z A.“ ˇMickiewiczových Dziadů. 4. Poutpouri
Z Giusepp. Verdiho í,,Tı`ovatore“ (decetto).  i i

j XVI. ,7.fkvětna. Slavnostní schůze V pamět öütýchpnarozenin
Dra Jos. Pospíšila, kanovníka V Brně. -~ Před plenem našeho
auditoria zapěl pěvecký sbor, řízený snaživým magistrem c. es. Sylvestrem
K u“lháin“k“em (IV.r.) jásavou kantáítu J. J.»Belly: ,,To denl“ Celý obsah
i přednes jvyznífvaljfv jedno volání: ,,PleS“ejme a radujme se v němlz“J-~
Předseda Růže Sušilovy Kareljl-Iyáíňavka (IV. r.) promluvilo ,,
»votě aízásluhácnh Dra. Jos. Pospíšila“. „Jsou jistá stadia vżivotě,“
pravilliřečník, „chvíle velebně, kdy tisíce, ba miliony vněmém úžžasu se
koříjjgeniům. Doby slavné, v .nichž chóry duší se pojí, aby obdivovaly
gigantický rozmach a vzlet jedinců, kteří do závratné výše se lvznesli nad
úroveň lidí všedních, normálních Ale jsou jiné chvíle neméně miléia do-›
jemné, -kdyužší kruh ,srdci zpřízněných dává projev, manifestáci své soli-
darity a úcty mužům, kteří kráčejí vpopředí jako vůdcové, jakoučitelové
jiných. ,Rozdíl je ten.: Prví mužové jsou velikáni zářící jakoslunce Široko
v obzory. Vidime tu vzory vysoko nad sebou, koříme se jim, ale necítíme
dosti Síly je následovati. Mużové druhého způsobu však více konkretněji
představují ejafko V reflexu ,určitěji shrnuté a. „zachyceně zásady a ideje
prvých.“ Oslavar mužů itěchtoí jetedy přístupııější,.ijrintilmnější a pokud soudíme
se stanoviska. dovoleného a jidealııihoegoismu, je plodnějˇsí, praktičtější. Jsouť
nám. blízci můžeme sledovatil j,e._ji.ch`,żivot plynuvší pv poměrech námzná-
mýchjea-flvnáímivseamými více mérıějprożitých, vidíme myšlenkya snahy doby,
kterou łprošliľfal patříme spolu na realisaci oněch pravd a snah, zkrátka:
cítíme attrakcjijjejich uceleného charakteru“. - Takovým mužem je msgr.
Dr.,JOs lPOspíŠil.« Předeslav stručně żivotopisná data, ukázal iřečirk na
záslužnou činnost vysoce důst. jubilára professorskou ijvychovatelsko-u v jakožto
bývaliého ředitelejenašeho ústavu, ocenilnepopíratelné zásluhy O naišitlfiloso-
.fickou literaturfu ia. ›ul_šjáza.l ina působnostve veřejném životě Moravském.
Zvláštní vděčností povinna jest, jemui Růže, poněvadž vždy byla zůstal
příznivcem a. fedrovatelem našich snah vál jednotě ,i ,V časopisu ,,Museum“.
--- Slavnost důstojně zakončenja çjuartetem K. Komzáka: ,,Pohádka“. (V.
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Strmiska (IV. r.) I. housle, B. Pátek (III. r.) II. housle, S. Kulhánek (IV. r.)
viola, J. Mazůrek (III. r.) cello). Mimo program přidán vždykrásný sbor
Křížkovského: „Zahrádka Boží“. --› Vldp. regenjs Insgr. Ant. Adamec
projevil radosti nad zdarem slavnosti a přání, abychom vždy zachovali city
úcty, vděčnosti a lásky svému vrchnimu řediteli. -- Schůzi svou přítomností
poctil dp. Přichystal. 0. Praedic Z Prahy. Když pak brzy na to téhož
dne k  probatice z křesťanského cvičení zavítal sám msgr. kan. Dr. Josef
Pos pišil do ústavu, blahopřáli mu dva loohoslovcijrněneın. ostatnich. Dojat,
děkoval oslavovaný a vřelými Slovy kladl na srdce všem, abychom nedali
nikdy utuchnouti duchu Sušilovu: duchu pevně víry a vroucí lásky
k církvi i národu v řadách svých I I  `

XVII. 14. květa. Schůze na oslavu Pavla Křížkovského. 1. Sa-›
lonní orchestr (Piano, harmonium, violino directeur, violino obligapto,iflét“a,,
cornet, basso): G. F..Hä,ndli „Largo“. 2. Sbor pěvecký: „Pastýř a plodu tníci“
(u klavíru B. Pátek, III. r.). 3 Václav Strmiska (IV. r.): „O li udební
činnosti Pavla Křížkovského“. 4. 'Sbor pěvecký;.Křížkovský: „Vesna“.
Ď. Salonní orchestr: Albert Jungmann: „Na lov“- Dêpart pour la chasse.

L 0 velikonočních prázdninách přednášel ‹› J. J. S tr o S s In a yer o vi V katol.-›
politické .Iednotě v Třebíči kol K. Hářıavka a ve Velké Byteši kol. V. Marzy.
Z- PRAŤIY. r * r “ `  p

XI. schůze konána dne,19-.. ledna. Kol. Steinberg“ (IIL) pokračoval- v líčení
pamětí „Růže Sušilovy“ v letech 18:99-1900. “

XII. schůze dne 23. ledna: Dp. lfarář Vlastimil Hálek přednáškou svou
„O průpravě bohoslovec k práci literární“ ukončil cyklus svých zajímavých
přednášek. p i ~ ˇ . i Ý

XIII. schůze dne 26. ledna. Kol. Šternberk přednášel o poměru pražských
bohoslovců k družstvu „Vlast“ po dobu trvání „Růže Sušilovy“.

XIV. Schůze dne 30 ledna. Kol. Burda (IV~.) líčil ze zkušenosti cestu do
Ameriky. ,Usneseno poslati lolahopřejný projev nl. M. biskupu Strossınayerovi
k 90. ieho narozeninám.

XV. schůze dne 10. února. Dp J. Hrabačka promluvil o družině svatého
Petra Klavera.. Usneseno na projevu proti tisku protikatolickêmu. _ I

XVI. Schůze dne 16. února. Pěvecký sbor přednesl Pospišilovo „Má vlasti“.
Kol. Burda pokračoval „O cestě do Ameriky“- “

XVII. schůze dne 23. února. Orchestr řízený kol. Vašatou. (III. r.) selırál
,,VojSlavu“. Kol. Kobliha (III. r.) promluvil o směrech ethiky v nově době. I

Dne 6. března pořádala Růže Sušilova obvyklou masopustní zábavu.,
o jejíž bohatý a vybraný program hlavní zásluhy Si získal dirigent kol. Vašata
(III. r.) Zábavu navštívili .četní vzácní hosté, jimž děkovati jest za značný čistý
výtěžek věnovaný české sem. knihovně.

Ý XVIII. schůze dne i 9. března. Kol. Vajs (I\7.) promluvil o životě a filosofii
Bedřicha Nietscheho. Kol. předseda podal referát o masopustní zábavě.

„ (XIX. schůze dne 16. března. .Pěvecký kroužek přednesl za řízení kol.
Vašaty nadšený .Ieremiášův sbor „Hej Slované“. provázený kol Koblihou (III. r.)
u piana. Kol.iBurda *IV. r.) líčil cestu z New-Yorku do Chicaga.

XX. schůze dne 23. března. Kol. Vajs (IV. r.) dokončil svou přednášku
o životě a filosofii Bedř. Nietscheho. Po té jednáno o sjezdu příbramském.

 XXI. schůze dne 4. května. Kol. Tylínek (II. ir.) přednášel o životě a vý“
znamuzFr. Pravdy. Předseda oznamuje, že jednatel. kol. Salač(lV. r.) vzdal se
své funkce. l I s

Ý Všem jednotám bratrský pozdrav! i o I “ VÝBOR.
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je,štěi,šestřschůzí': 7 “` ř ˇ  I pv (4
E XIX. schůzi, jež×.koná.n`ai dne 12. ybřezna, zahájili kol. zpěváci ˇprocítěněýĹm

sborein Biendlovýrnzf' ,,Krásný sarafátı“.l Po “fté` předneslekol. 'Princ (I. r.I)"d'ojemnou
vzpomínku na svého učitele pp. Ýprofessora "I-Irusku, jednoho z netmnohìýcho těch
d`obr`ýchii'iiidealiiích Iˇn'užů,o výchovatelů _nadšený_ch.' kteří Ť chápouvelikost svéhoiıíkolu
..ˇ..“;'výcho"vy” mlafdýcliiduší. +-› Kol.' Kordík přednášel dále a dokončil svoji ľpráci

f ø ,- “ : .ˇ - . . x _. , .
Josv.“?*ToI7náší Aiquinskéin. V i .. ,Í _ V '. ” ˇ

I" Na" I schůzi XX. dne 19. 'března zapěli tip. zpěváci pěkniýl sbor“ Ambrosův
„Rodné brázdy“, ze „Selskýchi písní“. Kol. ,Čech;Í(IIi. r.) jal se přeidnášeti
„ř0; zpěvuľlidovém* a;kostelníin` Zvláště“.` K řzávěru schůzevpřednesl kol.i.Lorenc
(II. 11'.) běfieň ,,R_adoSt“f. L (4 Í _ _ p y W j V l_

i_ 'Schůze XXI. sˇvolána' .dne 26. března: Přednášel kol. Reissner (III. :r.)
o K0' Conellovi, osvoboditelii Irska, fa' kol." Kordík ,,O. svobodě vůle“.” t V V '

i_‹Na schůzi XXII. dne 2. dubna dokončil kol. Čechsvouflpráciflpojednáním
ofzppěvu lchrámověm,“ poukázav ina jeho význam I, vzdělavací ;a věychovávací, poš
vzbllżoval k zájmu pro pěstování afizveleboviání důstojného zpěvuiiv našich
kostelích. V i I .  I I Ý

p Ve schůzi XXIII. dne 9. ,dubna potěšil nás kol. Lorenc pěknou=›básˇní~
nlłohádka“. Kol. Kordík pokračoval v“před'n'á;šce. ,“,0 svobodě `vůle“.'” 'I p
“ Schůze XXIV. ,ai poslední členská konána dne'““12.f dubnašf Kol.f'Pi`ino' (I. r.).

přednes'l*bá`seň'i f„'Pröliuzentí“i zafˇkol. Kordíkf diokončilěs praci ,,70' svobodě vůle“. I
DneŤ11Í. dubna" Ťzaslalae jednotaì písemný f projev ” sousŤtˇras'ti bohoslovcům

ďakovsikým nad skonem velikého biskupa, nezapomenutelnêho StroSsmayÝera.ěŤiDía'-
poděkovaliin-telegraınèml“ f I t t

Od 1. května ˇ nastal 4 nám již«*letní'ipóřáde"k,Íaiıieníf možno svolfávatičleıìské
sc*hůze,i zˇbýfvpáf jen, 'abyčlienovét tím“horlivěji pracovali s0uk`r0'mě.ì *^ I I VfBřÍatrskýľrIı *je”'dÍiotám`" srdečnřýipozdravl 2 I ” Ť ` Ť i"PŘEDsEDÄ`.r'

í Kroužek „Hospodářsko-včelařský“ probíral ve ^schůzříchl-ŤXI.-"-ÍXV.

I J  Josef Jančar (IV. ir.) tpipřiedfnářšeliv XIŽ-ř-XfIVi.i7sc›hůizi dot -řúpadkuistavřıı rolnio-'
ckiého; jeho“ příči'n'á.'chf at 7roz"ıněi`u, Ť »oi záchranných prostředcích”'a'(národohospo-
áážskê pøıiiziøø. I p ` Í I 9  

l Ve* schfůzíchi XI. a IXII. dokončil^ Karel Sínetanaí“i (III r.)“ přednášku 0 pě-
stováIıí.květ`in.”“ .x .. ví ,Ý  ~

'Vojtěchf Holý (IV. r`.)Š pioučilf nás“ ve (schůzi XIII; “o= roubovrání stromků.
`“ Y V poslední čschůzi fpojednálf -Frant. "Brož#(“IIII. flr.) =Ol“”řSč`elování^ia' pronájmu"
pozemkůip ” * Á * V Š i Ž 7f -`“JÉDiıv3A'.rEL.Ť”

Ve XIV. schůzi S o c i á I n í ho k 1' 0 u žku přednášel kolik P1`inz'ı`(II."='r.) O ”^,,ŤVý'~Ť
vinu ľkřest'an;s'k,ê“h;o psŤo`cia'.lisIfnui“.p ?Vt .schůzifvpodal nám ikol.`i p'redsedap(Kordík
IV. r.) přehled fo, ",,Novˇov'ěké'nı“ so'cialism1u“?a Seznámil nás is nejntovějšímil sıhěry'
S>ociálníŤIni. "a` íposlpědnír s"chů'zil5letošího roku probíral předseda' program
stranykřesťansko-sociální. lŤ li 7 Š p _ Í V  V '

1 Zda-řvBůh! p V, I JEDNATEL. I
. V _ _ ~ „ , . , ø _ .
' . . 2 `. Y ;_ ."z ,' ., ' , _ ‹ : 5 . x _: _ :Ĺ ` , " 3 `í

ZŤIRADCEšKRÁL0.VÉ.ì; . ' I w Ý I Í
f Činnost Jediiotyz“.nˇaší od posl‹-idnífzprávy vø;,,'Museu.“ uveřejněné fžjevví se takto:

z'Dne 1ľ1.Ĺ března t. 1-; Ťkonáiıai byla“ val=náÝv›žh‹ıĹ`oma“da,\ na níž přednesl vědecky
zpracovanou přednášku p. Polák Fr. . (II. r.“):i „O Budhismu“. -- Na valné“łiro“mad*ě“
táto vzdali se dosavadní předseda p. Ign.žfDÝov›ı`;tešli.ajednatel pi Fr. iFi=sera.uřadıı
svého, za důvod uvádějíce nedositatekgčasu., který jim vznikne povinností brevíře.
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Ěšä.pm Č? fivıvl §22;Na místo jejich zvoleni p. Al. Dolák (IIC r.) za předsedu, a ps. vlos. aj;
(III. r.)_za jednatele. 9 Na místo I. knihovnika, které uprázdnilo se volbou pana
Michálka za jednatele, zvolen p. Viktor Kudrnovský (III. r.); na místo pak pøi
klaìdnika, které dosud zastával p. I7r. Chládek, zvolen p. Fr. Klusáček (II. r.),
poněvadž prvnějši opustil náš ústav; z téžez příčiny zvolen na.misto p. Hospodky
Boh. (I. za důvěrnika p. Flegr Josef (I. r.). Ý '

j Dne lá. dubna uspořádán byl ve IV. roč. praktický výstup v zakládání
nové jednoty za přítomnosti ndp. biskupa Dr. Doubravý a vsdp. kapit. děkana
Dr. Al. Frýdka. Thema bylo sice dříve docentem sociologie p. Dr. Reylem oznáfl
meno, ale jednotlivé úlohy přípravného komitétu, zadavatelů stanov, slavnostnícb
azdebatujícich řečniků bylyiipřidělený jednotlivým posluchačům v denczkoušký.
Zajímavýzprůběh tohoto praktického kursu sledován vznešenými hostmi s patrným
uspokojením. Ň Ý, . p j .Ý

Činnost "jednotlivých kroužků bohužel, značně ochabla. V kroužku apolofl
geˇtickém překládáno dílko: „lldodernes ABC“ ap probírána: „Vznešenost křesäíanęzfl
ského názoru naipřírodu“. t I 4 I j j i A

Ý Končime s upřímným pozdravem všem bratrským Ĺlednotám a volámeš
V další „činnosti siliž nás as žehnej nám Biibl » p á Ý  

j 4.

12 IIZAGREBAÝI v Prleinila bracol V I
Ý lv/Iislim Ida do Vas us velike zanimati, ako Vam naslikam kratki prikaz dev

našnjih našich književnoflbeletristiěnih prilika. Naša „lijepa knjpigalliolpočiva danas
u potpunoj stagnaciji, bez većih djela trajne vrijednosti, zadovoljavajouć se samo
ortičarstvom trzavih i ibolesnih duša Ýsavrejrnene moderně kulture. ~+--iltazloge
ovoj književnoj pospanostimoramo tražiti u onom zatornom po nas Ýliterarnom pov
kretu =-»- modernoj „sfecÍesiji“, što je pred nekoliko godina zaokupila naše lite-
rarne duhove i tako ustalasala našim književnim obzorjem. Qvaj, već u drugiřm
zemljama davno preživjeli književniismjer simbolizma prouzročio je kod nas ljuti
bflošjak, ,koji je vstavio iza sebe krvavo bojište i prazno taborište starih nam
književnika i pisaca. Štarija generacija ne rnogud slušati zaglušmu buku mo“
dernih i tobože naprednih trublja, ni pucketanje njihova opadanja i klevetanja,
ostavišeřknjiževno bojiště ili se pak utopiše u njihovim valovima uz slatke
talambase napretka i slobode, iznevjerivši se svojim starim tradicijama. ----
,,Secesija„“ ili kako je zovu „moderna“ je reakcija proti romıantioizmu, je otvoren
boj proti fiktivniosti i neiskrenosti u književnosti. ze-=fl řriznati moramo, da je
sanjarski i bajoslovni romanticizam izakopao i posve utopio duhove u sancima
střetne i napredne odomovine. Pjevalo se ipisalo o divnim baštama, posutim šarofl-
likim cvijećem, oplodeniın. slatkim voćem i šumnim potocima,_ ali uz to zabo-~
ravilo sena edensku pzmijufkoja samo sikti i svojom repinom ovija izmučenoi
tijelo i kosti naroda. Ill' slatkim sancima, t ufkojima je utonuo sav naš javni
život počevši od birokratske i saborske politike, nije se čuo plač jadue sirotinje,.
kojup zlo i nemilosrdje tjera od kuće. ~ M Proti ovakoj sanjarskoj politici, proti
politici galame i grlatih poklika jeknu trublje realne politike izbiljskog života. --=‹
Nosioca .ip propagator tih naprednih irealnih melodija postade književnost reaflizma,
koja če se oprijeti svakom romanticizmu. itsanjarenju, kojapefe svojim kistom
slikati lica savremena, naše krvi i naših osjećaja, ljude .naših prilika i našegaš
života. 'füvaj iknjiževni ismjer stflupa uiživot ,pod egidom demokratizma, Ý da
tudinstvom. otrovane i odnarodene elements fviših klasa približifk narodnofm
shvatanju Ýi narodno-domovinskimi. osjećajima. 'Za to stadoše iznositi tipove naše
inteligencijerii.viših krugova,'ali bijahu to* blijede karikature, bez krvi inarodne
boje, junaci ŤZ,olini.iži pariškib Ísalona,“ bizća socialista ianarhista, te se čovjek
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z1;„pitaO: Za1`Fe;j6;t0.j zbìlja, zenašeđruštvø Najrođjnieflpjak tipqvizjbijeahü
píravie izrodij ljuđski, evjaljali ;S6 Ilìbľaztu“ i,gnjjilejž'u___,SVak.e eopalłyosti, te se čovjek
øpet Ípitaøeøze Z,a.rć je naš enarođ tako pokvjarjene? -;--j-n.Mj.ęSjt0 hvaljenog demjokrajtizmja.
Íııastan u. eđje1ima,j njihovimaí pukif birjokratizamjjebezj svake i‹1ea,1I;ıOSti,ìi jnarođjnog
znžxčz-›„ja,.ż Bíjaše to elíterafciıra. pornografie, tI“11I0Sti,_ nervøznøsti ehisteričnosíti, jkoję.
enij_je~,ăma„e1a„ Svrha, već je Sama Sebi bila._jjeđinQm„Svı`h0m, Ejorązıgí Smjerefýjove
Stfujee Ostavij jizaf sebe čita.vO číslo mląđjihjj fantesta, jkejojij ie da;na,s_ još đižu ,Se
iznade Svoga, naroda, i domačihçprilika, jjlijeću na, tudjneke poljane, jkupej cvijeće
što pOra,S±e~,u mlakamaxi _kaljuža„mą. ij[kı'_te jnjimjkđomaćij. jPa,Ifna.S. kakqjejy/są.
tuđeiensekag biljka »ne možejeni uspjevjati ıjıja, našem tlu, već jsamjjoj bolesn_i_ iistrošejnìí
dusí naslađuju se njezinim mirisom Í plodomy K0pija._tı1đjeda,j žjvQjta,„ §:l1ę,đj„i.h
;p1“iliIša,,mračni ie neraızumljivi jmisticijzjam i jesìmbolìzam „nije mogąq jzađıovoljitjí

Ý jZđı:a,vi_ ei nepokýareni Orga,niZam_hrvatSkOga naroda. eNa,jprije bijahu 'okupljejnli
økOz,,ŽivOta;,'“_, Onđa Oko „Vijencaff uz; jpotporu ı,,MątijOe_HrvjatSkej“V, ,ja dlanasjżse
eokupljajbl ^0k0 llltramodernog „LOvOjra,“,j rasadníka. jne_ćudOra.đą jizfljıbezvjeretfýaj.
eżKa,d pjoče izlaziti e1,,HIfvatSka, .Stràžafl _(na- Kıfku jnamjenjena. filozofiiji kııjižjevnojestıj)
_Sv0j;prOnica,vi pogled esvrati eenajprijejna. ,,eVijena(;j“,, aìjjonđa, aìkojmąleo ,crnim
ena0ča.jlima.` ezagleđa. eiseflju žeđicije ej,%,Ma,tičine“, pazzagrjmíľłoštrq, „bljesnu eabljom
svojihe logìčkih đokazaą, da., će ehryajtsjki fnarođf propasti, fla.kQ će se hıjaniti hranem
bolesnihjj ji nebulozànihj đujhOva,,±đa.j ćej mOđerna,efil0Z0fijaøe,ìkøja se pod lijjepimfáną-
pitkeom nuđja, našemu naflťođu, „u ;„Vijencu“ ei uf ,,'Matieci“jj posvej ísjkvąrifiijjnarođnu
dušıl? _i ,Srce..4 Ie zbjlja „Vi_jena„O“Š_ presta iZlaZiti,„a.QMatica jjHrjvÍa,tSka,± ujplivgm
ageilníh., i pøđuzetnih Svećenika, edjosljeđzııomj i_,iskrençmjjkritikomje„Hrvjatske
StraŽfe““,OđuZ;eta, modernoj Struji,>upłiĹvu vjerskizh i domovžnskih gI;ObaI`a„i, Ufplijkzo
je kıienuloee na eboljej, alignastaz jjoše evìeća. fstagnacija, jer mleadjiz narąštaje Odgojen
tuđjiıžıslšom knjigęm i bezvjerskomąjqmođernozm jfiIe0ZOfijjOmj,^ nije 11 Stanjuj đ;ałe`f;Za;ç1_Q“-
żvøljavea, bereme za danas „kršćanskoj“ „Matici“ kršćanskím Zdravim; šetjiv‹„J_ı:xı.jj-MNĎQ
naedamo se, da če 4Se_pOS-tići ij to ˇtijekom vręmenanjj Šteta je jvelika, ;ší;O,enemamO
nijedenOgaj.4veL(šegą pisca i jačeega e plojdovietijjegj talenta jsa, _íz1`aZitO1,:n _kršća„nSk(_›Ii,1
ťenđencfjom, koji .bi ıjnogao pøvući za Sobømľčitavu generacjju i đątijjjoj Sąmjjeì'
na, .princıšpue zvjere í čuđoredah _„-A Za, to će neko vjríjeme jj„MatičineÍ' jedićije“bítj
možda, Inalo Sljabije, kako se već ljetosjopazileo. - Na„đamOv_Se, daqće ijnajtqnı
polju .ˇøpet jzasjˇatìi j čisto esjunce Kristovog evąngjelją, eS_a,[jrjı0__e_n_a,_ın t_ręb;a„.f`ček;ąĹi
i rafldietí! Za, Sa,‹1a.;~dOSta,, 8, O svemu tome drugiput, a;k0j jujsjtreba i,Y1iše5 j _j

U2 břafisjkø pflzđravljeı z V  NIKOLA SKUKAN, bógosløv III. gođ.

IZ ZAeDeRA.ej A Bxflnćøjmžjınx      j
.4 _ z .A ›. › , _ _ ` u Ä.

z _MedjuSObnO eneam poznavanje mnogo jk0riStí,=„ja_ tjOr[_ıuĹjı1a,_jżvìifš;e, dopıřinìojgi
íeüľnjeničnó ,(]0p,iSi,va,_nje O radu ei Zauzimanju 11 jpojeđinim bQgOjS10vnjim;Za,yOđima„
eČeStO“SeQna, žalost radi malenog rađansustežejoçl etih zđ0pisAiv1a,I1_ja„,Íja,li_j ìt0„.11eb1i
i_malO biti“. I ako Smo? malo radili, a, Ĺono Smo ipakj nęštojjrąđilí, »aj fpjršąıjjer ,đıjuge
„b;1“.ać-e,.neek nas ,pobudie na,-eviši rad. I zna.„šjj;„DuhOvnei Zb€›rŠ° eenemjOžeda,} sej.bajš
podíčì veljkim ~Iàa,_đm,, alij Qpet nije ,nie Zimski esan SnivaO,„ fB,jadei_ se p01ja,ga,nO,ıjjí
pestøpeno se na,pređjı;ìje.j [Lázní Vas je, braćoe, đvaput Obaârjejstio »Q našjem»,;ra,dı1
jVígiIaneíje,jkOji je ;pOput genja, čuvaraø nad ,,ZbOI`Om4Š fbjđi0,,; Ian dan jgai Igikjo žení
Qpazio, nij„e.ÍeOv;e_gDdíne„Zamı1kaOf On,afl drugi jse j0Slanja,_nju na. njega;j_ pçaxk`ľjQe_Vš
Stoga, nema. ništa, Neđa se Vjerovat, đa, je Í On Zaspao; da, Se nije valjđa_,đa0
na. jđublja jproučavan-ja,ç? „Svakjakožemuneašaç hvąla, ;_šÍtO jeejjprvijeępıroíbio „led“ i _upç›Zna,O
Vas Sae našim Iˇađom ei. p1`iIika,ma„; Jja,vízI1Í;;jseQni Opet „bit»će„ mi j x_n1'lO,;jea_;međjutim
jaflćufl đajnaøstavim ?gđjee;je Onfiøaqostaù. Ä e Ă V e e e V je , 1

eeN„a.š xse je „,,Zb0r“n kako je i‹,eVigilą.-ncije na„pQme,Iı;.uOjebi0 jj--latio flvejilgıqg
izteškog pređuzeća, a, to je jprevođ„ÉEV8‹H`đjeIj~â„jijejlljelaìeìA<p0št_OlS.kih jSąj~ejk1`ąj:lši_m
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jeegrevìtìm temečem Ne tem peeìe; rade peeeeet edšeerì i već je geteee eeeefl
djelje ee Metejei ee Marku, e beze če biti i eee ee Leki., =-===== Prevedeee je
tekedješ* Š ee štempe prăpľeešjeee te već peeìeee Seľejevekej „Veheeeei“ gìeeefl
ešte dfjeìe Ives Le QeeZ“dee: fiíøettree düıe eure de eempegeeø“ řľedem ee de če
beze Zečeti ee evjetìe žzìezitiøe «===== Ješ ee ee prije evrhe teejeke gedieefl držeše
dve čšteeje: č„ e. Sitvăe Mìreeìev: „Petrebe vjere 21 evegdeejem živete“ Š č„ g.
Fešgeeìż „Kľšćeeeke vjeľe Š dedeľegje e hteetekim eeľedeim pjeememeft m
Nepemenut mi je? de se e „Priìege“ šeetžte „Hfveteke Stráže“ eejeíedeejeee
Ě 3 raduje eešeg „Zbere“ te če Č. gn g„ Speeeje Feeriee fišˇąeeeľ i Vetikae
preme De1maeíji“, Bežìdere šeìfššunăeež „Demevíeeke ìjebeve keteìškeë Š. V„ Fein
geee: geei epememıteø A  

S eevem škeìekem gedieem eapečee Ě eev živet. Gdmee e pečetke eee ee
eììe eeredetečiìe eke tege, de. se šte ìjepše pľiprevi ekedemije ee.. preeìeve Ju“
bileje Neeekvrnjeg Zečećan Uz kmene venjeke pľeeìeee došša. Ě ejejee ekedemìje.,
„Pjevečke Kelje“ ij„TemÍbex“eŠkì Zber“ esvjetìešeeprev eebi šiee finšm ievedenjem
više ìełireeik Škeýmadej. e Sveke čest Ž eehveìe zaeHežejeÍ fivìč, egęedmkeìe Feeteìe
ŽÍŤĚÍ teěejeìñikeji je eprev se mejeterekem vještìeem ădeetejeeetvenem ezbišjeešde
epreeìjee e jednim Š e drugim dreštvemø Dekeìše de. nit„Deehje_vei Zber“ nije
ieeełtee tem egedem Svejim redemø Njegeee eee, rednje: „Peeetev“ eeeteeie i“ ěătee
Äete Šeee, „Mefeššeee Zvšjezde,“ pjesme, ee eefedee“epjeve,e jez, Ý S; Fetíeie, e Ětreeeeefl
eševie Ljeee Eačić, Ě „Hymnee B, Mfl Ve“ epjevee ge, Free Găevevićę e prim
edešee jednem Peľeežjevu nepjeveø Redifiie ee ze alšedemìje Ž ení, keji eu ieeee
eeemeeetăe d“eešte„ve„ Zeeee je ete epćeeit É etežie sve eree. Ě ted eerevee mege
de, ee Š čedeee prave Ezetege edeševijeeje peìe, e neetupie ebíěeì žieet.;“=-=›
Kľez mieeìe je peìegedište „Dehevei Zeee“ eprišˇediee d čítanje eedejâ, Ě te S.
Feeriez „Prijeperne tečke izmedje ietečee Š eepedne crkveą, Redeìf Pieeż P10“
devì kelte ľeeume ze fıˇeneueke ľeveìuešjeę“ ~ Bieke Vteejiceez „Q redeìčkem
pitanje“ Í Even Breehler: ñfiezìežiteet ššeteìičke vjere“ Pri ečšteeju prve raduje
gø preejednik je reeìežie i prepemčíe Cšrilflňíetediješše ideje? ali? e keìiìše je
meni peeeetm mate je tej Zamešiti eethvet eešee edeiveø @ S evăm Sem Vee?
bľeće, e gìeenšm etveľžme eešeg rade ebevjeetieø Ste Spemena, neeeelužeje ,te
eem eremučeeø Ke veeeìiji ed mene ake Vee e bedeće ezmegeem e bešjem
eľedeeebevjeetžti? Dee Beg. De ete Zdšfeve Ř vesele ee eretektvhrveteki peedeev
ee žeìe Jedmnekeg mem! CLAN“ ĚĚZBORAÉŠQ

ˇ v*_=: '“_ż_ˇ_i_ _í;;1ż`_“ˇ__ ffí" “““'““'“"“ ._ ._'.~.i'“ _ .._;Tì' ,

HZ eeteveeg   
j Deìeveeje „SEev„ ekedemije“ ee je tudi V dľegem tečeje vesele eedeìjeveìefl
Ěmeìi eme desedej ? mx Íe Steer ee se vršiše pľedevenje V eìedečeeì ľedu:

1., Tev. Sekeìż Zgedevínej _ene1“hiema, ee Ruskem; 2., teen Lekneľš Ali
Sleveni eee eimeje eeeleg ze evrepeke kultem Ž) 3. teen, Benetek: Sìeveeeki duhevfl
niššì pieeteljig 4„ tee.,eŽeĚ: Ati ee de eìevę demeče eert rešitš eìi cele pevzdâfl
gešti? 5, predsø tev. Lečeveik: Ť Biskup Streeemejerg  de Eeivši prede ekedøę
g kepšen Fin Smedej-2 O naši eetìg 7. tev. Lâneei: Mielí e lečštvi eeekve ed
držeee; 8 tev. Strătefż Mej Sie, mej ete., kde mi Steră, de mi je megeše 'emľetă
ze Te? (Meľšj. prìdigejg 9„ tev., Setfliüer: Ljedevit Gej in iiíreke idejjeg IQ tev.
Möľtìz Áıˇieteteìev nauk e Begu in medereă; IL tem Režmee: Svebede, V lepe-5
eìevjefl “ e  

Pred ine pe veeki ekedemičei eri ee peje eìi tembu-re eli ee eeeje víme
Redi nešege pičìege števăìe (ZG čìenevj ne meľe ee eeše deìeveeje eee“

predeìitì V peeemezešh kľežkihj kakor se te gedi V dregíh hretekâh eeemeeiščiìı,
Ali kekee vidíte Z pedeeíh neslevev, eeveedaı“ naše. predevažeje, keìikereıežee
reenevretee. Beg dej vedeev Eepšieepredekì Š Ť  
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í v Zadnjič sem omenil, dav nìmamo vaj v Slovenskem pridigovaujuí ne=`slovens“ke
kateheze in da upamo v kratkem kaj dosečiz lv tem oZiru.i In“ res se nam je lzdaj
za trdno obljubilo od avtoritativnihzoseb, da se bodo drugo leto gotovo vpeljale
slov. pridigekot tudi slov. kateheza. S tem bi se tedaj vendaj enkrat odpomoglo
nujni potrebi in obenem vendarenkrat ugodilo naši opravečeni Zahtevi in prošuji.

_ lz°Kra=-ljevega Gradca Smo dobili od cenjenih gg. boboslovcev poziv, da
-bi se udieležili shoda na „Sveti“ Gori“, ki se bo vršil ev svrhozrazširjanja“ cirilo-
metodijskefideje.“Za trdnosše Zdaj ne vemo,„se li udeležiłno ali ne“. s « _

z~Drugi_tečaj se ‹~nagi.blje, h koncu, in naša. akademijase pripravljav na za-
ključno slavnost, ski seboż letos vršila javno. Na vsporedu 'so pevske in vtam-_;
buraške fltočketer predavanja. _ e e z f _ l e

e _Krepekslovensko-korofški pozdrav“ vsem bratom v drugzih' bogoslovnicah!
' l ” _› " JANKO DoLIN'ARˇ,,t. č;fitajnikˇ}
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“ Xaveìr;ÖDvořák: lSo1iì<Deo.4 BaSně.~Vydal „Nov-' ot“ 1905- 1 “
N§ovázz_kniha; drahého fmně ľbásník_a“«èmcá;J přednost, se nemoh_lyflflhonositifl

všechnyi“i_př,edešlé:i jest ucıelena, ideovězvsoužse-tředěna.v Oznacuje :to již 1.-titul, komu-
_výhra;dně věnoval básník všechny ,písně svést duše, když }p«roešla__ stezkami srdce
liđS*kéh“0e;› .Nę,ní_nijakým rozhodným novým krokem. v celém jeho 5d‹íile,.jehož“;s‹ílu
,bylchı flhlefdal spíše ve lsbírkách předcházejících. Duchovní jeho poesie na;l_ezla.zde
je“dno“tnýˇ, slitý výraz. Stál vždy přede námi jako‹'sčlověk,ıhledající, bojující_»llrsv?é
Zápas-Y va pokušení, e,~jaký_siflt?ichlý,fibolestný“ smutek; ,hořkost nad ztráetouflaflžzase
vědomí _ma“rnostil a vyšší ztouhyenprochvívaly jehofsusmělecky ěistéflvverše 1z;de““Za-
znívá ijiržflvítězné Alleluja svatéhovš“Sabathu,1 ~ radostně -Gloria“ duše evvznášející e se
nad .tímto světem* 'a peotopieiné “v mysterium linejìvyšší _lá~sk~yv. “ Jsou to ,Zase ıdvě
centra celézjeho poesie,-jehlo lmystického“světaflzf kříž vzykoupení, erozepeínajícíflnefl-
konečnem ruce, Z něhož tryská proud milosti, a Eucharistie, to taj»ern`stvèífèe"svkry-_
tého života božské lásky, slunce, jehož žár pokoušeli se vyzpívati všickni velicí
básníci katoličtí a jemuž věnoval ,Dvořák nejkrásnější ze svých sbírek. ˇ  
~ i ,,*Přes všec'kˇý'i'}ívzněty- profanní já, miluji tě“ p›o_sud“Š,; praví prostěnv úvodní
básní lawohleas těch slov v nejrůznějších_va.ria.cích“ as gradacícihflee zlazníveáflżz icelě
knihy, atlas věčná touha láskyz: vzdát' se,nehasne, stoupá, rozlévázzse jako ,moře a
volá nenasycenea naˇeekonci: e ,Kdy pì'ˇí“blíž~íš se Tajemný .__ _ z_?nRozkoší „se jednou
chvím aessladˇkou“ trýzní, zde -pod tvým Vsrpem ohnívým být tvojí-na _sk_liZn_íà}“ř_“
(,,Vi_lftou-ze»“;)_f Sklizní. i Ví, že přišel nyní čas, aby vyrazila jižesetba.~ Milostí Boží
obrozen .posvěcuje mu očištěný* chrám své duše, kde ještě ve Zpovědiijznředž
obrazem Panny Zaznívají Z dálky Zahořklá echa. minulých bojů a zšuzmění `,ži<vo_ta;Ĺ›.
„Ze číše rozkoší jsem píval, v duši splýval pochyb příval? az já,Ť`“poZnal :nii to
klaml“ e(,,Nehřeš víc lt). S kříže volá~Láska: P_ojd'te ke mně,-obtížení
Přimyká se ke kříži, kde v objetí Spasitelově, hlavu na Jeho srdci, nalézáiżfitioulž
žený sladký mír, Ívzše Zaplavující pokoj, který tak hřeje, zapomínářna. vše ostatní,
zamykášza sebou“ svět; kde~„,,je dušiechladno pod Země klim“atem,~ j,ez“`cizí-zpfrostřed
tvorů, je těla Za.jatcem,“ıjen milosti Božíž otevírá sžvěef- srd~ce~,z~jes#le,v ˇz.a`«h_řá›télžˇláskoeuf;
očekávajícífl jen flJeho“ćPfťíši;í,_i V tom.. očekávání, zvflitév touze ~plamennê,"“~ ovdšníž rty
již ohořely, jen Jemu samému znějí všechny melodíve,  jež Zpívá›srdceťhořící-,ežlásko;u',
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jež spaluje >vš“ecÍhny viny, v popel Ztraflvnjel pýehun; .dává klíčítí novémufsemenì,
Talšj prostělévyslovují tov vyrovnánnívšech rozporů verše ,*,PíSně“: Í “ O l

'  sV Tobě jsem položil č   
vrch žití směly, l `
všecko ti podnožll, v

p v můj Spasìtelíl í t v l O Í
o Ä »Zde plyne“j° pduvše loánsníkova, ve svych visích, ve esvémo opojení, zpívá,

jen hymny Nejvyššímu, slast lolaženého klidu, vítězství duše zanícenéz jen „tím
Svatým milování plamenem.“ věčnou, lneuhasitelnou touhu po Něm, v jedinémo Dobru
en největším Tajemství, touhu oddáníra spočinutí v Něm, Zeloarvenou ještě pol
kornou lítostí při vzpomínce na minulost. í in „  „ fl]5‹3_.ì„\vI, (Bin)

 v H;CefívrJIon'eI›:l GTnpoénnťroJrnueeI›čìííl nonpoom snu, „ąvxonnortì neunfrııf
se 1904 1“. Re, Bonpêooy o coejrnneníu rrepnneít n nez yueníro oč.íĹep“x‹ênní„
íšoíf. Bfíšcfrnıınfrfl.. llìoonnn 1905; ~ A e » l e

e Láskou až mírnmílovností třeba proniknoutì ooho'Sloví.rDos`e,vadní symbolika
všímala si jen »rozdílů mezi oírkverni; pomíjejíc pravdy Společné Zveličovaılu
rozdíly dogmatické lv loezeednou propast, vynel«éZa.lav rozdíly, jichž -ve skutečností
nebylo, Učení církve katolické o výhradněesamospasitelnosti přijela Í církev vy;
ohodní; v učení tomto vidí Světlov; hlavní překážku pro Sjednocenígj Všechny
křesťanské církve mají mnoho pralvdivého v soběynejúplnčějí ovšem zachovalá,
učení obecné církve církev východní, proto však dle Světlove nemůže loýtí same
osobě ještě povežováznaz Za. církev obveenou. Í Jednotu třeba. líšíti od mrtvé unie
formnosti,l odtud yvdůr-až na životní princip, oI`ga,nícké jednoty-- lásku,or proto
Světlov co nejoStř»ej~il odsuzuje počínání těch, kteří otrevují mladé duše .kněžskélíe
dorostu Záštím. k~ církví římské, V novější době; jest lpatrny vliv ideí lslavjaíníofijle
ských nelruské loolıoslovíy Pro sjednocení šrpatná.. vyhlídka; Západovoseoovvrprohlašuje
Za. organícky nesonopný přijati 8, osvojitil si pravé 8; úplné křestenstvví pravoslalvíg
*  Již po 33 lětaévyjednávalir staroketolíci sýřeeko-ruskou oírkvíoossjveídnocoeníì
Vyčítâ,“ seš, jíme Filíoque, nesprávnéé pojetí vtejemství Eíucharistie, lnedostatečnoé
loııoìtívání svatých, obrazů i ostatků, nedostatečné uctívání Bonorodičky O O

j Propagetoři Sjednocení se starokatolíky na Rusi, Iíìrějev a Světlovglesnežżí
se robhájíti sterokatolíky proti těmto výtká„m.r Pravoslavní doposud se většinou
'dívaliena sterokatolíky jalkolnaé haeretiékyl, kteří nemají co činiti S oírkví obecnou,
jak-. tudíž mohou býti dle staré církevní praxe do církve přijati jen po_vopíˇ?e“dehoZím
pokání. Starokatolíkům naopak vadíly »některé směry rv p.r`avosla,ví, jíelíž v dřevní
neroždělené církvi nebylo (dle Světlova, nepochrybné rsledy latinské g-ie) 8.
proto,- sami mejíce příčiny k voýtkflám, sotval by se podrobíli“t8„kovým podmínkám,

4O orthodoxíi Starokatolíků nemá, Světlov lžádnýoh loností. Odvoláfiván se
círl-ševl_ uznázváxozu

dogma, jen tu pra.vdu,› flže Duch sv. vychází od Oteeì t jedné podstaty
Sl Otcem Í Synem,_ lnepřidávejíc aniíolojesňujícího doplňku „skrze Syna,““,o ani
neomezujíc „od jediného Otce“ ;, 'ŤEK novou too ÍŤcá“:;:zóg náleží mezi f8“eo)\.ovoÓzJ„e\/Oć
a. nemůže se' prohlašovati Za. učení obecné církve. ‹-›=- Vla,d.xSolovjev„ż j„DuelíSv,..
vychází od Otce, než Zároveň ls tím zspoluúčínkující příčinou ve vycháženívlìuche
svatého odxOtce jest Syn, takže Zároveň s tím Duchrsv. jvyohází i od .Syna„, čili
evychází od Otce Skrze Syna“. V l l o e O v - O

í Tra,nSsuloSta,ntìa„tio _-- vtom slově vidí pravoslevní snahu poclıopitio uø
rozumem obsáhnouti tajemství, rhříšnou »snahu.l Světlov neeházínovou shodu
pravoslevných-se starokatolízky, třebas se omezuje jen na společnou výtksuořímskov~
katolické církvi Ze snahy po přílišné mateerìulisacì tajemství.  í  

Náleží-li církev římská. k církvi obecné, pak tím více k ní náležejí stero‹
katolíci, lepší tčást oírkve římské. éAo církev říímská, jedne. Z více dcer jediné
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m,afl§ky;;żízd,řevní“církve,“být z hrdosti “sel~odloučil;a, nepřestává býti ještě dcerou 'a
Šesü-0u,zf,,,Když mně ; řeknou ofkatolících“, zpíše Vlad. Solovjev, ,,že jsou haeretiky
Vjy10nčęnými`í›~z dogmatických ,příčin iz církve obecné, jen v tom případě jim
uvěřímjkdyž mně ukáží, na kterém obecném sněmu jsou rkatolícı vyloučení. Dejme,
±0mu,“lže“ bloudí ; ale abychom prohlásili jejich pobllouzení za nepochybnou haeresi,
jest onrevyhnlutelné přímé dogmatické prohlášení obecné církveą.. ---= âvětlov se
diví, proč? vyslovil se Solovjievctak jen o katolících, nerozšířiv" svou zásadu ii na
protestantysľoněvadž sipředstavuje,sjednocenına jiných zakladech daleko pevnějších.,

; Agitace: pro starokatolicismus vyvolala na Rusi ostrou vpolemiku mezi zá-
stupci rstıianf, Konservativní ruská theologie v nauce ov jediné, viditelné, neomylné
církvi shoduje ~se*s círk'vífvkatolickou; strana liberálnější, snažíc se setřásti se
sebe všechny sledy 'latinské theololgie, Í zašla možná příliš daleko, émůžeme-li jí
připisovati“ názoryfprof, bohosloví,“ na kijevské universitě, Světlova. , Budoucnost
ukáže, jak pevné jsou základy ,sjednocení českých starokatolíků; církev římsko-
katolickámve svých zmodlitbách ,i řecko-ruská ve veliké eektenii představuje si
jinou jednotu.“ p .  v o Ý j ~ Ě _f je j

Slíbeııý.1,,sbor .Všeıf.uskéŤCírkve pro kanonickié "posouzení předmět
Víryya církevní Správy“ stal se předmětem ostré diskussei_; Jak poznamenáva
moskevský BˇoI`oc;.7LoBcIeiI'/Í z~B'l3cTH1/I]čt'I›, l“ netřeba se ęsvoláními sboruepříliš spěchati;
chýbylz vukvapenosti mflohlyí, by býti osudnými., Máë-li míti reforma úspěch, musí
ýti provedena v plné síle a“ š  .é Ocírkevní samosprávě a ;svobodě~možno jen

t mluviti," bude-li patriarcha si metropolita zvolenjsborem. fí Jak patrno ze
staršígruské historie, instituce patriarchátu sama O sobě ještě nezaručuje církvi
nezávislost..Ĺ Obnova kanonickéhoflzřízení může býti provedena jen kjanonickou
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eestouìr Tím se vša, Ťvzel laický, nezbavuje, naprosto svého vlivu. Spoluúčinnost
,

V V IučeIıých'“laiìků v otázkách, jako na pr. vvoprave slavjanske, bible, ,jest
žádoucí. Anejen, to; ivmezieduchovenstvem“ Samyfmžhájíjseˇ`myšlÍenka,~že mfělajby
s“e;3dáti vlfarníkům, úča,st*,nej.enom. při volbě vlastních kněží,  nýbrž ”i biskupů., ,vliv
nafl.,živ.otcírkevní ;_y ząioecesi,' poradní slovo na veparchisalních sjezdech.fl ,DopoSa›vad
duchovenstvo mluvíc io církvi, ` myslilo tím většinou samo sebe, zaměňovalo
svobodu církve se svobodouvlastní, Ť j  _ ' r í

, Instituce sboru, má-li přinésti užitek, předpok1á`dá,nejživější ao nejjúčinněj
spolupůsobení všech členů 'mystického~těla[Kristova,na církevním životě; Církevnı
hierarchie musí netoliko vzdělávati,ale i sama vzdělávati se duchovním životem
laiků.“ Doposud bylaoruská církev pod nekanonickým a neevangelickýmjvlivem
Ilrčitých osob nebflosoby jedné; Nebudeflli přiznán llaikům vliv lnaocírkevní život

ľlJ‹
\I-I\

vůbec a na volbu“ kněží zvlzášť, pakpstane se biskup Carem v dioecese, eau navrátí,
seidosavadní“:meGhanismus«, pak jest obava, že i shromáždění všech ıbiskupů,
bude-li se cítiti"nezávisly'm, jak zdola tak shora, převrátí se v dřívější loyrokratifi.

ž »Kněžstvujest se připraviti na oběť. Církevní fondy, Závody, církevní ,školy
musí se ,navrátiti ,účelům čistě církevním; místo synůa dcer duchovenstva musí
ústavyrcírkevní, ovšem důkladně zreformovány, vychovávati a vzdělávati výhradně
jenpříští pastýře Kristova stádce. Vyšší klerus musí podstoupiti další skutek
Odříkání, na výsost důležitý: l Principlásky žádá svobodu slova, psaného ilmlu-
veného, aby nedostatky společným úsilím' mohly býti vymýtěny. A při tom před-
stavitelé církevní, moci nesmí zapomínati v čem záleží její podstata. Zakladatel
církve takto rozřešil spor, ,kdo větší jest mezi apoštoly: Králové národů panují
nad nimi. . . alevy ne tak; nýbrž, kdo větší jest mezi vámi, budiž jako menší,
o kdo předchází jakoslouž (Lukı 22, 26). V r Sdlčk' (Br.)
* Vladimir S0l0vìev: Lva Rusvsìe el 1'Eglise unìverselle. Paris. Nej-o
lépe nás zajisté ,dovedou poučiti církevnímživotě na Rusi pravoslavní sami,
kteří patří nepředpojatě na ztrnulost ná.b.ož“enského života svých souvěrců. K těmto
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náleží též bývalý professor petrohradské duchovní akademie, Vladimír Soloviev,
klonící Se k unii, jenž ve jmenovaném díle rozbírá všeobecnou (offıcielní).církev
V Rusku. -- V první části Svého díla, jež rozdělil na Ĺtři. části, ,chce j ukázati,
co vlastně Schází Rusku, by vyplnilo Své theokratické poslání. Poukázavtna
příčinu existence Ruska a na jeho domnělou pravověrnost,podává nám praktický
výsledek oné pravověrnosti -- rozkolníky. Zamítá optimism ruských Slavofilův a
přechází k nutnosti náboženské a církevní Svobody, jíž Setprotiví Sami hodnostáři
církevní, pachtíce se pouze za vyznamenáním Státním. Ieho Slova jsou tím pád-z
nější, poněvadž je dotvrzuje výroky protivníkův unie, Aksakova a dějepisce
Pogodina, kteří se lsnaží, však spravedlivě, obhájiti církev státní. Přitom ne-
opomíná velikého činitele církve ruské, caropapismu, a jeho zámyslů.  

Tím přechází k onomu Spornému bodu církve římské a ruské, k primátu
papežovu. Rusko theoreticky neuznáváprimátu a vzpírá jse mu, prakticky ,však
ho Snášeti musí, uznávajíc cara zaehlavuýcírkve. Ale caropapism “ jest institucí
čistělílidskou, kdežto primát papežův má původ božský, To dokazuje Svýmíkraz
janům Z Písma sv. i Z oekumenických koncilů, tedy Z dějin. Argumentujehlavně
zÍ ideí papeže Lva Velikého o mociiì papežské, ,jež lbyly il istvrzeny i otci řeckými
(loupežnálsynoda efeská 9- koncilıChalced^onský). V z í t š

ř Konečně si vytkl Soloviev Zafˇúkole spojiti ideu“theokracie (la Trinité sociale)
S ideou theosofickou (la Trinité í divine),,flcoz1doSti Zrucne provedl V tretí cásti-e
Svého díla; se vším však přece Souh'laSitifnemůžeme.í - í Í í i

Důležitý jsou pro nás hlavněľprvé dvě části jeho díla,“v nichž se dovídáme
od hodnověrných svědků mnohofzajímavých věcí Q církevních poměrech na Rusi
a O Sporném článku obou církví. Pro knihu, Íjižl nám doporučuje již jméno
autorovo, mluvítéž to, že jest résumé iivětšíhop' díla' S'epSa'ného~`v řeči ruské, jež
bylo Státní censurou Zakázánoflf v ' " . ”  _i # š If K. O. (01.)
í Venkovské kı“ıìhovnyÍv místech kulturně aa náboíženskyà ohrožených po
čtvrt Století zakládá*,*Růže Sušilova“brněnškýchíbohosloivců; Založeno 79 knihoven
Si počtem 5078 knih al, Šoknihovnáıln ıudě1e»na,zpodpora„IÍ74;91knih. Na důst.
duchovních Správcích a IoStatních,* íkteřílo ” založené f“knihovnyĹ pečují, jest, aby
udržovali tato Seménka rozsetápo luzích milé Moravy ;zeŤslabých flsil, ale upřím-
ných Srdcí, a byli ná,m`vltétoi dnes bez odporu ŤlvelmiÍzávzažnéìíiíčinnosti podporou
hmotnou i moralní, starajíceëseľ oudržení Jazirozhojnění ìkníih 'išˇol použití jich ku

" Velehľađský Sjezd projektován ina I. a,2i.z srplen.ž(Určité datum i program
bude ustanoven V příštím čísle; ,,MusealŠ;)i 'Slíbilijsme asi, ze Velehrad jest ai
zůstane nám ohniskem zvláště nyní, kdy otázky 'vlduchu Cyrillomethodějskérn
dospělý V nové Slibné stadium, ne však, aby Se zastavily a Strnuly, nýbrž spěly
dáleíurčitější dráhou. ,Vtom má Velehrad Svůj význam: místo, kde každý kámen
mluví, kde každý pohled mocně vyvoláváv duši nadšení a minulost k nám odtud
hovoří oflúkolech dneška oi budoucích dnů, -- -- ono místojest nevhodnější;
í;a;`bypsi Stiskli Zde dlaň všichni, kdož mají účast na otázkách“ těch vážných, jedni
abylučili nás a radili, druzí aby Slyšeli a chápali a jednalil a Sjezd zajisté bude
dostaveníčkem všech ,horlitelů o ideu Cyrillo-meithodějskou.
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LADISLAV ZAMYKAL “(Ol.) c c

  P. lgnátWurm.
.ø ~ j M 12./71825~›~ı2/7.19o5.~ c

"Tys v-'ještě z»nicl'i, těch kněžských vlasti synů, Tys -ještě z těch, co znali se Sušilem, p
. 4“ jež v1__lásce,Svê` jí vzbudil, dobrý Bůh, své srdce s církví, vlasti děliti, 'i ˇ i

kdyžjjaro přišlo v naši domovinu, p a znova u zápasu práce čilêm ` ' .
kdy puka1'led”a'7'zelenalse luhi je láskou k oběma ízas celiti, ., i “
a nad Moravou píseň skřivánkova í jež provázela jediná jen SI1a›l1aI_--

~~tëžÍh›1áSa1a, že přišla 'vesna nová. _l_zid_, vésti k zdrojům odvěčnêho blahaf
" ˇ' › i zz 'V

f Í ' - ` '_ _ ` c 4 , cVlad“imír Stìı8tıný'._
It Poslední z družiny »Sušilovyljjjp -t z i j i j R j í _ i
 ,Poslední -- j í L   j

f Go tklivého smutku a zároveň tajemné radosti spočívá, vi j'ediném tom
slově . Pro nás as zvýšenou měrou pro toho, jenž posliednímpjetst. Ý

í i Smutek aftesknota vkrádá se plíživě pv srdce jeho, když obrací ,sea
hledí za sebe, na cestu, kterou do; chvíle .přítomné uirazill. i Sám ˇ-“Í,-c-“-_ sám
+- è-- sám. A tam v“ dáli po obou stranách dráhy jehonroztroušenyr
rovy, jen rovy, mnohé již úplně eísejzemí srovnané, rovyjldrahých aj milých
duší, které si ním současněfvytrhly do boje . . .   R v '

ř Radost však žrozhání chmurné myšlenky, když vidí, ženebyljejich
boj a zápas marný, že iz jejich  krve, „z rjjejich těla, vzešla žatva netušená.
Nevystavělo jim potomstvo žádných mramorových pomníků, baspíše na_„niě
zapomnělo nevd-ěčně, než po tom ani netoužili; jim" «dostač,ilo, R když Bůh
dopřáljim té, milosti, aby až do posledního okamžiku na svém stanovišti
setrvali. . as z ˇ j  a Í i '

A on Íbyl 'mezi í nimi, bojoyal, pracoval a bděl s nimi afdosud jde
toutéž cestou jako Oni.“ Již přes století . . . Vytrvale, ,neohjrožeııěl

;“ ˇ - - z. „„

ł `

s Jsem přesvědčen, že netřeba na tomto místě široce dovozovati a do-~
kazovati nesmírně hluboký, a obsáhlý  kulturní význam družiny Sušilovy,
nebot zajisté každý z nás je s ním dokonale obeznámen a chápe Opak
si představiti nedovedu a nechci, nebot pak bychom, jen bezprávně akrjadmo
sluli jejich íná.sledovníky"“anástupci, na nelišižli zflbychomfse, v ničem odnynější
pseudoaristokratické, dekadentní generace, která flnadjj našimi ,jzbrklými a
v>la~stenecké odrhovačky zpřežvykujícími“v buditeli velkopansky ohrnuje .nos
`aì"pohrdavě`krčí rarníjjenoina. Až budoucí nestrannýj historik ,moravský at
literární nebo kulturní --» kteréhomjsme dosud; neměli 8 .ještě nemáme,Ť_j,istě
podá spravedlivou ocenu tiché, ale záslužné činnosti členů družiny. Nežto
jen tak mimochodem. i t ; p a e R

 iZde chci nejdříve upozorniti na systematické, dle povahya vloh toho
kterého se řídící rozdělení práce v ideálním spolku, jakýdružina Sušilova
representov-alla. At spočinemezrakem» na poesii nebo vědě,na poli otázky
sociafłníianebo charitativlní, všude zříme. jednoho nebo více zSušilovců. t Cíl
společný, meta společná, rovněž směr acesta, jen způsob chůze různý.iAni
politika nebyla zanedbana li sem si měly apröraziti idealni myšlenky a ná-
zory Sušilovy sa\ jeho druhů přístup. Ukol ten připadl našemu oslavenci,
P; Ign. Wurmovi. Nepochybím, když jeji nazvu' Stojanem let ,šedesátých a
sedmdesátých. Zvolen byl naprogram národně,-tkOan~ser_vativní jakdo sněmu
zemského (od 121861 za městskou skupinu přerovskou) tak do říšské rady.
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A v poslanecké funkci tví těžiště jeho celého života, v ní vykonal pro
církev i národ nesmírně mnoho. Bylt P. Wurm Z poslanců, kteří dokonale
znají těžkou zodpovědnost svého úřadu a vykonávají jej až s úžkostlivou
svědomitostí. „Po jeho mínění má býti každý poslanec Schopným politikem,
má býti do jisté míry diplomatem. Jeho rozhled má býtico nejširší, daleko
přes hranice sahající, poněvadž jen tak může své místo platně zaujímati.“ 1)
° Osobně P. Wˇurm požadavkům, jež všeobecně na poslance kladl, nejen
dostačoval, nýbrž dalekoˇje převyšoval. Vlastnostiřádnému poslanci potřebné
byly mu vrozeny, výchovou a studiemi, pak stykem se Sušilem sesíleny a
stupňovány, životními zkušenostmi před nastoupením poslanecké dráhy ko-
nečně utvrzeny a přesně vyhranoleny.

“Z rodiny pochází P. Wurm (nar. 12. července 1825) dosti zámožné,
takže nebylo mu léta studijní nuzně přetloukati. Rod Wurmů vyznamenával
se nezdolnou energií, pevností charakteru a obdivuhodnou přímostí, která
nehledá oklik a tajných chodníčků. V Kloboucích u Brna byl starousedlým.
Národu našemu dalněkolik zdatných, vlasteneckých mužů. I náš oslavenec
zdědil vlastnosti svrchu zmíněné, k nimž se přidružila ještě skromnost a
rozvážnost. Studia jeho, nejdříve* u Piaristů v Kroměříži, pakxv Brně
uplynula klidně. Ne bez účinku však byly prázdniny po seXtě, kdy seznámil
se S novým klobouckým kaplanem hr. Bedřichem Sylva Taroucou. Okolo
čeho“ asi hovory jejich se točily a kam směřovaly, netřeba mi nějak »vylí-
čovati; stačí, když řeknu, že Sylva Tarouca už tehdy patřil ke kruhu .dů-
věrných přátel Sušilových. Taroucovi také jest děkovati, že mladý Wurm,
rozhodnuv se po filosofii ke stavu kněžskému, volil seminář brn.ěnský,iač
již dovídeňského byl zapsán.  ~ p' r A í  ~ „ .
Í, Na podzim roku 1846 Odjížděl do Brna již jako theolog. Prvé setkání
se Sušilern 2) učinilo z něho naprostého vlastence. Byl jím dříve také, ale
neuvědomělým, náhodným. Brzy se zxněho stala vůdčí hlava bohoslovců
brněnských, čím byl od r. 184l--- 45 tehdejším bohoslovcům B. M. Kulda.
„Poměryˇ a potřeby veřejného života vůbec, ale českého národa zvlášť 'byly
mu velice dobře známy. Touže dobou totiž zvolen jeho starší bratr Josef
zemským poslancem a po dobu sněmovního zasedání bydlil u Ignáce, který
jako spolehlivý a lepší student přebývati mohl mimo seminář. Zvláště udá-
losti tr. 1848 a 1849 mocněz se mladistvých a nadšených alumnů dotekly.
Wurm. často po dobu bohoísloveckých studií poléhával, ale v práci pozadu
přecelnezůstával. Zajímal se horlivě O Slováky, agitoval. pro list „Cyrill a
Mřethodějlf, na Slovensku vycházející, 3) vrhl se na otázku cyrillo-metho-
dějskou .Stulcem tehdy propagovanou a seznamoval se ls předáky českého
života na Moravě. Jsa v semináři ještě, byl zván i k poradám politicko-
národním, jichž účastnili se Sušil, hr. Tarouca, Klácel, Pražák, Procházka,
Ohérala ve jiní národovci as předáci vlastenečtí“.4) Důkaz pro jeho politickou
vyspělost zajisté více než výmluvný; I O jeho působení vniřním, čistě do-
mácím mezi kolegy dalo by se všelicos zajímavého pověděti. V annálech
nebo archivu »brněnské Růže Sušilovy bude bezpochybymnohýzajímavý
dokument o tom. . i ' r Í. . í Ĺ  í j

' Za takových okolností nebude nám s podivem, že když r. 1850, na
den sv; Jakuba vysvěcen jsa, prvou svoji štaci Mutěnice (v kraji slováckém,

1) vlzliloslava Procházková: P. -Ignát Wurm ve svém životě. Str., 83. a 84. Dílko, jehož
Výnos věnovánj“ na vystavění musejní budovy, doporučujeme! _ _

_. 2) Viz o tom. loňské >>MuSeum‹< či 4. Í Q " o
Ť _ _ 3) V'Báňskê Bystřici za redakce P“. Jiřího“ Sloty. " Ă “

Z 4) M. "Procházková,' 1. c. str. 26. .: ..“. , o .
'j17*
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severozápadně od Hodonína) nastoupil tak rázně, uvědoměle a energicky
siˇpočínal. Stal se z něho pravý apoštol lidu, který dovedl získati .svému
jazyku a svým snahám všude vážnosti. Stanice byla vůbec velmi obtížná.
P. Wujrm se však dovedl za krátko uplatniti jak .v kostele na kazatelně
tak ve škole iu dítek, všude poučuje,povzbuzuje, probouzeje a uvědomuje.
Ba i k soudu jednou byl obeslán, poněvadž kyjovským židům vydřidušství
ve své farnosti překazil. s t c

Prázdné chvíle' a' volné okamžiky věnoval horlivý kaplan pozorováním
národopisným, jsa tu žákem Sušilovým. „ .

Po roce byl přesazen do Dědic u Vyškova. Poněvadž místo nynější
nebylo tak obtížné' jak pastorace v Mutěnicích, mohlse P. Wurm více
věnovati kulturnímu poslání. Nejdříve staral se o to, aby farníkům jeho
dostalo se řádné a bezvadně. četby. Ponoukal je, aby přistupovali za členy
různých dědictví, založil pro ně knihovnu a odbíral časopisy na předním
místě hospodářské. Lid pak byl mu za to vděčentím, že k němuopravdově
lnul a jej miloval.  Těžké bylo proto loučení, když P. Wurm pro neustáloú
nemoc odešel na dočasný odpočinek, a to do Valašských Klobouk, nebot
lékaři mu bylo naporučeno píti žinčici. Vykonav tu hodný kus. vlastenecké
práce přijal po roce pohostinnou nabídku vyškovského děkana Friebena a
usadilˇse tu až do r. 1859. p t l  

Stědrou nadací hr. Bedřicha Sylva-Taroucy zřízeno r. 18,-50 při ochra-
novně .místo duchovního správce. Stal se jím přítel jeho Beneš M. Kulda.
Dne 13. března r. 1859 stal se však Kulda farářem na Chlumu tu Sedlčan
v Cechách, .i vyzván~P. `Wurm, aby nastoupil po něm. Přijal a přesídlil
téhož roku na jaře do Brna. Zde byl konečně Wurm na pravém místě, ve
svém živlu -- ocitá se ve vodách politických. t . a , t P , ť

V Svou kariéru politickou začal P. Wurm' sice hned v Dědicíclı, kde za
příležitosti zasnoubení císařských manželů řečnil O pojmu a úkolech .Ra-
kouska; to byl však nepatrný krůček. Mnohem důležitějším avýznamnějším
je“ diplomatické rokování a vyjednávání s djakovským proíessorem dr. To-
pálovičem, který›“`“ provázel Ť Strossmayera z jara 1860 na širší radu říšskou
ai do Brna si zajel, aby mohl Strossmayera pak O poměrech moravských
poučiti jak po stránce církevní tak národní a politické. Poradyi měly za
následek, že Wurm byl kněžstvem delegován do Vídně, aby s biskupem
Strossmayeremo dotyčných věcech osobně promluvil. ~ r

Téhož roku na podzim velkou účast bral na svatováclavském Sjezdě
katolickýchjednot v Praze, na němž sám řečnil ap jiné řečníky české získal,
čímž se velice zavděčil kardinálovi Schwarzenbergovi. A nyní jde čestná
funkce za funkcí. Místodržitelským radou Petrem Chlumeckým požádán,
pracuje o plánu na reformusstředních škol, dle něhož jsou Němci as Češi
rOvnoprávni;“koná dalekosáhlé přípravy ku jubilejnímu roku 1863 azískává
pro myšlenku cyrillo-imethodějskou hr. Belcrediho, knížete Salma a~C'hlu-
meckého, kteří v ní shledávají oporu pro jejich program zhistoricko~~konser-
vativní. I arcibiskup Fürstenberg byl s myšlenkou apodnikem obeznámen,
takže se mu postavil V čelo. Založena Matice Velehradská a jejím jednatelem
stal se P. Wurtm.  z

n - _

„Wurm byl tedy tou dobou mimo své povolání zaměstnán dvojím
směrem: péčí O Velehrad i jeho slavnostia politikou“. Ze byl
tehdy na základě kompromisu strany kněžské a národní zvolen za městskou
skupinu přerovskou poslancem, už zmíněno. Přerov, Tovačov, Hulín, Ko-
jetín mnoho .mají P."WurmOvi_co děkovati. Zvláště od Přerov se staral
pečlivě: na jeho radu založena zde záložna, jeho přičiněním přijelo -do
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Přerova z. Olomouce vojsko na pomoci při ohromnémpožáru, afl vynesly
uspořádané sbírky přes 30.000 zl., zreformována učební 'a výchovná osnova
v nklášteře sester Františkánek, zvelebena chlapecká škola a zřízeno gymna-
Sium, při jehožsvěcení“ pronesl Wurm skvělou řeč.  0  .

Jako řečník' byl P. Wurm velice oblíbeným a proto často zváván nejen
na četné tábory lidu, kde se jednalo o politiku, ale i při installacích, pri-
micích, pohřbech, svěceních atd. Mívaly tyjřeči obyčejně ráz buditelský,
blìalykse směrem praktickým aj vždy měly v zápětí nějaký dobrý kulturní
S ute . 0 í  0  «

O rovnoprávnost obou národností na Moravě nejen ve sněmovně, ale
i mimo ni“ zasazoval se od první chvíIe,kdy do sněmu vkročil. Jeho úsilí
a odvaze podařilose, že úřady -- hlavně zemský výbor -- počaly výnosy
a protokoly i v českémi jazyku vyhotovovati. Rubrika „Strážce národnostiíí,
kterou V „Mori Orlici“ zavedl a Sám řídil, osvědčila se znamenitě. .  „

ˇ a Vbřeznu roku 1866 jmenován P. Wurm na přímluvu svého přítele
generálního vikáře bar.~Königsbruna vikářem přidómě v Olomouci.. Cekalaho
zde -nová starost - starost o projektované české gymnasium. Povolené
gvmnasium bylo Z počátku pouze nižší a to ještě třetí  třídy; tomu se P.
Wurm všemožně opřel a dosáhl, že bylo císařem vřazeno do třídy první.
I v letech“ pozdějších nezapomínal poslanec Wurm na gymnasium a mnohou
výhodu pro ně vymohl. z Í   0

1 y iLéta příštího rozhodně potíral P. Wurm dualistické myšlenky, ovšem
marně, mluvil proti porušení skonkordátu ai obmezovánísvobody církve a
pomáhal ustaviti konservativní stranu právaproti liberálůmˇ. Též na oslavě
1000letép\památky úmrtí sv. Cyrilla měl podíl lví.  . r

Ĺ V`ří““š«ském parlamentě“flpo,.prvnikráte promluvil r. 1874 v lednu, velmi
účinně proti předloze O imezinl`áiboženském  zákoně a upravení školství. ve
smyslu liberálním. Současně konferoval se Strossmayerem, který jej svým
radou jmenoval, a sj nuntiem Jakobinim, pozdějším tajemníkem sněmu
vatikáflnského. Otázka cyrillo-methodějská samozřejmě byla osou rozhovorů.
„Nuntius Jakobini, který výklady Wurmovy si zaznamenával, sděloval se
o to, co O svatých těch byl zvěděl, s kardioálemi Bartolinim“.1) Na základě
těchto informací vydal pak  Bartolini k pouti Slovanů v roku. 1881i spis
o sv. Cyrillua Methodějovi. A    s 0

Ý V hodnosti své poslanecké setrval P. Wiurmcažo do roku 1887. Co za
těch 26 let poslancování na zernském a 13, let na říšském sněmu dobrého
pro národ náš vykonal, t nedá se popsati tak snadno na těchto řádcích.
Procházková,“ charakterisujícl činnost jeho politickou, praví :S „Wurm ne-
obmezoval se na -pouhé hájení práv jazykových a národních, nýbrž. jeho
řeči-byly také věcné obsahu sociálního, V nichž obrážejí se hluboké studie
a úvahy O socialni otázce, vynikajíce ioriginálností náhledův atpraktičností
poky‹nů,svědčící'ch o jasném názoru nejen pokud se týče .potřeb živnosten-
ských~asděln'ických,ˇ nýbrž také pokud se týčeisoustavy socialni a poměru
řemesla i dělnictvak `vel_kokapitalistickému průmyslu.“ „Wurm pronesltak
mnohou řeč na říšské raděa na zemském sněmu moravském, jež v proto-
kolech zaznamenány jsouce, vzorem budou vždy parlamentárního řečnictví,
ale jako nejpamátnější ze všech dlužno přec vyznačiti, kterou jako poslední
toho druhu na sněmu moravském pronesl na rozloučenou se životem sně-
movním,»a »v níž vřele za to se přimlouvá, by se toho pilně dbalo, aby se
lid -neodnárodňoval pouzepo stránce  jazykové, nýbrž také co do způsobu
.._7 “ ___ “ - :_ „_ - ˇ
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života, aby se nevzdával in svých obyčejů, svých zvyků a písní, své ornamen-
tiky a své po otcích zděděné zbožnosti.“   ‹ V  „

i “Vzdav_ se dráhy politické, v-věnoval se P. Wurm s tělem a .duší pracem
národopisným. Zájem pro ně probudil v něm v theologii Sušil. Ethno-
grafií zabýval se pak také na svých štacích kaplanských a později, když
jej zaneprázdňovaly jiné starosti, alespoňpokrok její sledoval. Oda ir. 1883
však opět činně v ni vystoupil. 'Tehdy totiž usídlilse v Olomouci tchán
prof. Jana Havelky učenec“ evropského jména Dr. Jindřich Wankel. Oba
ˇmužové byli dobrými přátely P. Wurma a s ním také společně ,podnikli
založení musejního spolku olomuckého sa“ časopisu téhož musea. Wurm
pak tak s musejním spolkemv a časopisem srostl, že mu výzjıačnou měrou
udával ráz a ukazoval směr; ,,On to byl“ --- tak čteme v Oasopise vlast.
spolku musejního v Olomouci č. 81. -z- „který na důležitost studia mnohého
oboru vlastivědného první upozornil. Jeho neunavné, vytrvalé snaze đěkovati
jest prohloubení studia národopisného u nás vůbec a .lidového vyšívání
zvláště. A zejména též ukázal, kterak těžiti z výsledků studia o .staro-
slovanskép kultuře, aby sebevědomí našeho lidu se tim povzneslo.“p O ne-
obyčejném rozhledu a důkladných vědomostech P. Wurm-ových v archeologii
svědčí nejen četné odborné kritické články v musejním časopise, ale i před-
náška před několika lety v Moravsko slezské besedě v Praze uspořádaná a
četné úvodníky a feuilletony iv dřívějších ročnících „Našince“ uveřejněné.

z Oinnost Wurmovas je všestranná a nelze ji tuto několika slovy í skizz0_
vati_ V každém .ohledu je však stavěna na vznešeném. hesle Sušilově, „Církev-
a vlast“, z něhož všechny cestičky, po nichž kdy zkráčel, -vybíhají ak němuž
zpět se vracejí. ˇ _  _ .f i á ' e

_ . Bůh zachovej vznešenélıo a dobrého „staříčka“ našeho J ještě! dlouhá
za dlouhá léta k radosti na chloubě církve a ,národa našeho li) Ĺ ' í `

/'l _

__ ' D
_'ì‹ ' , _

/ '“" , _ 7?
, _ _'/, › _

- _í_`_ I, O /,z/
./

- nr'

KAREL HÁŇAVKA. (sx.)z  ě  
Í'I (='Q`‹„ěł5)/

   Öd lJL_ıti|-ązra až po l'~Dćır5<e.  
v Socìčologìcká úvaha. L _

_ Počátek nové doby se v historii datujeodobjevení Ameriky.sNepr'ávem.
Ve množství .převratů dějinných, které měly vliv na národy starého fsivěta,
není tento nejepochálnější. Význam jeho více vnější; kultura evropská pře-
nesená v kraje nové a teprve po čase reagovala v místa, kde stávalo druhdy
jèjíˇ`ohn1sko. 'Sociální vliv "měla ovšem tato událost značný. Ale vsouhrnu
všech momentů, které udávají direktivu a tvářnost zjevům sociálním, není
tak mocnou, aby na ni bylo možno zcentralisoìvati ostatni a nemůže- být
hlediskem, s něhož bychom pochopili a rozuměli převratům daleko bouřnějším,
jež tehdy tajily se ještězrakům lidstva. t i - * ú - ` _ I,

S „ - . .

Í) Výslovně tu poldotýkám, že jseın ve svém nepatrnêm článečku“ zachoval týž. postup
Í3›k0 PI'00háZk0vá vbiografii, která mi byla mi--mo některá ústníìsdělení hlavním pramenem.
Pro krátkost vykázaného času- nebylo: mi lze, prostudovati biografie _. Halouzkovy .0 Kuldovi,
Sylva-Taroucovi, Dědkovi a jin_ých,__.ani životopisy H-avelkův a Wanklův. Také protokoly sněmu
§€mSkêh0 a říšské rady, jakož i časopisy Z let šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých nemohl
jsem pročísti. Tolik na omluvu! 1>0zn_ pisatejova,
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Dle soudu jiných zažehnuta pochodeň doby nové velikou revolucí
francouzskou. Hledíme-li pragmaticky na dějiny jako na konnex událostí
vnitrně souvisejících a směrodatných, které ne_ tak Z nahodilostí jako spíše
z vnitrného, duševního ruchu a života vyplývají a od historiků jako patníky
velikého in klimax nebo antiklimax vdějinách národů považovány jsou, při-
kloníme se spíše. ke mínění těchto. “  . _ _ , O
' `Leč opět s výhradou." Žádná _ událost veliká, která by“ měla V zápětí
hluboké převraty, není jakou-si'improvisací_ Srovnává se sice dějinný postup
se hrouna jevišti, na němž hraje každý národ svou úlohu, tragédii či
komoedii - dle úsudku loží a křesel povolaných kritiků -století následujících,
i galerií nezasvěcenců tendenčně si přistřihujícíchľ události aaosobnostihistorie
-- ale tertium comparationis' ' je poněkud vzdálené. Na vážném, neúprosném
repertoiru osudů; lidstva není smyšlenek, kombinací fantasie -- tam je nutná
resultanta složek, které předcházely, důsledek ideji, které jako kvas pronikly
vrstvy společenské." V i " 5 í i  _ _

 i Proto stojíce vi době nové a pozorujíce jejízápasy as rány, nemů-
žeme, ohlédajíceiseizpět, shrnouti pouze události a ideje, které vidíme vokruhu
poslednich“ sto let, 'abychom mohli rozuměti ranám těm a rozvratu.,Jdeme
dálfl Jako rudá krvavá nit Ariadnina se vine_--- tu zračitěji vystupujíc, tu
zanikajíc ve vlnách bouří a zmatků, stopa, která-Vnás dovede až tam, kde
zavznělo poprvé: „Pryč slidskou autoritou l“ i › t P in t _ j L

i Je nesporno, žeLuth er stojí na rozhraní dvou světů: Světa autority,
která majíc]důvod v' Bohu, vtiskla toto cbarakterjstikon veškeré ústavě
Střcdověkui a světa individualismu, lneodvislosti. Ut o k in a. a ut o_rit u
cí r k e V ní  vzhledem z ke  statkům ˇnejvzácnějším' a č dosud" _ netknutýmn --
Písmu sv., na autoritu, která po půldruhého tisíciletí platila u víře národů
křesťanských za nejvyšší Bohem stanovenou instanci, nutně otřásl v základech
i vědou ia řády společenskými, které stály V těsném spojení is církvi, které
S principem autority žily nebo padaly zároveň. _

j Není nejhroznější revoluce, která káci trůny a boři oltáře, která vraždí
a loupí Nikoliv! Daleko ,ihroznějtšíi je revoluce duší, zkázonosné myšlenky,
jež přioděny v klidné, chladné roucho vědeckosti pronikají nejvnitřnější
nitro rodiny, národa, státu, když“ za Zdánlivého pokroku materielniho, ve
vývoji kultury a blaha se podkopávají základy budovy víry a sesouvají
pilíře mravních ideji a-místo nich sobeckost a hřích ,docházejí apotheosy.

Ovšem že Luther býval by byl nemožný, kdyby nebyl už vymizel
značně duch církevní, kdybyrenaisance a druhá perioda humanismu nebyla
uchystala půdu převratům. Byly tu hořlaviny, které čekaly na jiskru, -aby
vzplanuly a ničily. A Luther řekl to, co jiní říci nedovedli nebo si netrouiali.

Protestantismus proklamoval zásadu, že člověk je odkázán 'sv oboru
poznání náboženského na sebesama. Každý je vůči slovu Božímu autonomní,
nepotřebuje neomylnécirkevní autority a spoléhá na, „testimonium internum
Spiritus Sancti.“ Tento princip autonomie sevšeobecněn a 'formulován v růz-
ných. zemích, vv různých v dobách a poměrech různě. Ale všude vyznívá týž
refrain: Vzpoura a boj proti. církvi, která byla konkrétním" představitelem
ideji odvěkých. Byl-li princip reformačni na poli duševním vzpruhou, byl
jím proto, aby urval posice církvi katolické, která zůstala jako repraesentant
ideje autority a supranaturalismu. Kdežto protestantismus dospěl tam, kam
subjektivismus a.“ negace vésti. musí --ı- ve zmatek, když um lidský povrhnuv
samým původcem autority, Bohem, jal se stavěti .babylonskou věž své pýchy
a v titanské slabotě snášcl hory domýšlivosti, aby ,dosáhl trůnu Nejvyššího.
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_ Jen nepatrný krok a negace autority jiným způsobem vyjádřena v zásadě
o hegemonii rozumu, o úplné, absolutní svobodě svědomí a jednání.
Tkvi tudíž to, co později přijalo název liberalismu (ač neznají dějiny větší
ironie nad toto pojmenování) svými kořeny ve věku 16. v reformaci.

Aby vynikla patrněji genese zásad liberalních a dosah bouře jimi
způsobené, jest potřebí narýsovati kontury středověku a jeho kulturní výše.

_ I. Stalo se jaksi okřídleným nazývati středověk „temným“. Výrazem
nevědeckým však hodně politikářským chce se tak jedním rázem ospravedlniti
všechno, co středověk pohrobilo. Při posuzování středověku jest nejlépe ne-
zabíhatido dvou extremůz Viděti v něm obdobu největšího rozkvětu, která
povždy může býti idealem, a druhý extrém -- větřiti všude kutnu zpáteč-
nického a panovačného mnicha, dobu duševního mrzáctví i hmotné, ubohosti.
Každá doba má své přednosti a má své deíekty. O to jdevšak, která doba
vede cestou jistější lidstvo po cestě k cíli časnému i věčnému. a

Stoho-li hlediska posuzujeme středověk, vyzní náš soud jinak. Bylo
by zaslepenosti více než hříšnou neviděti, jak imposantně vznesl se duch
lidský na perutích smělého orla vf azurné výšiny Věčných pravd, aby napájel
a sytil sena nivách svěžích Boží moudrosti. Tomáš a Bernard, doctor
Angelicus a doctor mellifiuus, scholastika a mystika! Duch lidský nejen
vynášel z hlubokých studnic spekulace a kontemplace poklady svatých -pravd,
on dovedl i těžiti z pokladů těch v životě praktickém., Vizme jen zřízení
hospodářské! Tři zásady docházejí tu své realisace:

l. Oílemˇ národního hospodářství středověkého jest blahobyt veřejný.
S tím nutně souvisí, aby tedy i jednotlivce nebyl ohrožen trvalou bídou.
Není potřebí, ,aby byli všichni boháči a majetek stejně rozdělen; postačí,
když zabráněno je tomu, aby celé třídy nebyly vydány na pospas nouze a
zoufalství. a _

2. Blaho veřejné žádá, aby meze byly ,kladeny sobětným choutkám.
Egoismus musí býti mírněn vědomím křesťanským, které považuje jednotlivce
nejen za individuum, ale též za člena společnosti lidské a úd společnosti
krví Krista koupené. J J

3. Aby oba řečené požadavky se uskutečnily, aby totiž i právo jednot
livce bylo chráněno i blaho veřejné podporováno, k tomu jsou veřejnoprávní
činitelé: stát, obec a zájmová sdružení -~ cechy. Jest patrno, že provedeni
těchto křesťanských zásad vedlo k účelnému omezení libovůle a bezuzdnosti.
Každý potud je svoboden, pokud nezasahuje přímo či nepřímo v práva
druhého. Každému zaručuje úplnou rovnost, a zásada lásky žádá: Unus
subveniat alteri tamquam f ratri suo in utili et honesto. Tedy: voln ost,
rovnost, bratrství. f

Bůh je původem a“ důvodem veškerého práva, sankce to nejvyšší,
absolutní, od vůle a zvůle lidské naprosto neodvislá. Vlastnictví právně
nabyté jest posvátné ai nedotknutelné. Práce jest právem, povinností a ctí
každého tvora k obrazu Božímu učiněného. _

Tyto principy byly sloupy, na nichž vybudoval středověk budovu spole-
čenských řádů. Násilný rozvrat byl nemožný, kde jednotlivci i společnosti
byly úzce spoutány -- pouty křesťanské spravedlnosti a lásky.

Dobře a jasně precisované pojmy theologické se vžily v život, aby
lidstvo zp nich ssálo mízu blahobytu a pokroku. Aristotelsko-scholastický
dualismus rozlišuje zračitě mezi Bohem a světem, mezi látkou a formou,
tělem a duší, zákony fysickými a mravními, dává jedině uspokojivě řešení
problému štěstí a odpověd na otázky, jimiž je zmítáno „inquietum cor
hominisíí, Clovek středověku má .svůj ucelený názor světový. '



J É Útok zna hradby přesvědčení náboženského, konfuse a íalšování pojmů
filosofickýchzviklalo základy socialni. Vztýčen prapor nové osvětyainaň

ř ýepsáno heslo naprosté svobody, heslo emancipace ze všech starých myšlenek
jsa institucí. t p J , l J

Jiní byli důslednější Luthera. Šli dál po cestě, na které OI1 HČÍIIÍI
první rozhodný krok, Luther popřel autoritu církevní, doba následující se
ojpvymanila od autority vůbec, lpopřela autoritu --Boha, zažehla pochodeň

Ý ,,eůvang`elia přirozeného a vydala zákoníkpřirozené morálky.
B Náboženství zajisté, o které - jak volalireformatoři --- Bůh sotva je založil,se
nestará a porušiti je nechává, až po více než tisíci let přijíti musejí mužové,

iabyřevangelickou neporušenost restaurovali, -_ a hned sami jsou původem
nnesčetných bludů a protichůdných sekt, -- takové náboženství musilo se
jevitifmnohým jako smyšlenka a padělek lidský. A tak se stalo, že týmıž

Ĺ zbraněmi jala se nevěra bojovati proti positivnímu náboženství vůbec,
„ jakými vystoupiliProtestanté Z prvu proti katolicismu. p

J i S „Není Boharealně existujícího. Quidquid est, materia est.“ - Bakon
Verulamský ponechává sice ještě Boha, ale světčinísod něho neodvislým.

původcem deismu. Herbert Cherbury zakládápřirozené náboženství. Není
Boha, nenízjevení, není vůbec nadpřirozeného,  

ëì i Na trůn svrženého Boha Staví Spinosa veškerenstvoflř Jest otcem pan-
theismu. David Hume proti tomu dospívá k indiíˇľerentìemu' a skepticismu,

John Locke staví na rationalismu Cartesiově svůj system sensualismu. W
V otčině liberalismu vlastního, už přesně differencçovaného iv oboru
ím - v Anglii zavrcholil filosoíii mravní Adam[Smith a odvodil ze
ů filosofických; theroii pro život národohtosrpodářský. Již c není eklektikem,

samostatně spracovává problemy národní ekonomie a upravuje na vlákno
ého principu. Svou analysou člověka dochází závěru, že jediným

motoremčinnostíi lidských jsou pudy a v ekonomii že rozhodujícím je pud
u. Mravné pak jest, co; je slušné a záslužné. Soud co mravnémzávisí

yúplně Ilanašem subjektivním úsudku, třebas bychom se postavili .na
stanovisko nestranného diváka ia posuzovatele cizích konů. Tento subjekti-

us na egoismus jest prvním a základním článkem v credu smithianismu,
Riccardem, Millem a byl dále propracován ve strohý liberalismus.

Usıluj veivšem o svůj prospěch a ostatním neškod_',pokud to spravedlnost
á.“ Spravedlnost jeto, k čemu násilím můžeš býti donucen a čeho pře-

ní tě činí trestuhodným. s “ S t
 Atomisace, rozpadání společnosti je s touto zásadou v absolutně nutném
ení, ě poněvadž společnost přestává býti celkemorganickým a není než

atomů, individuí, Z nichž jednokaždé spěje za Svým cílem, svým
prospěchem aiblahobytem. s c r v

v Ve Francii bujely novémyšlenky daleko eruptivnější sílou. V obratné
øø _ _ c .V V V ˇ ø ~ 7 'lopedıı mohou atheısté francouzstí pretrhatı poslednı zbytky tkanıva,

je poutaly ke starým tradicím. 7. listopadu 1793`~kácí smělá ruka ve
vním chrámu pařížskémsochu Boží a bohopocta se vzdáváinevěstce jako

symbolu lidského genia. Přes noc vykonáno, k čemu v myslích a přesvědčeních
byla uchystána půda a liberalismus slavil ůtriumíalní vjezd do zákonodárství
státního vie stanov cechovních, na křesla J parlamentů í do krbů rodinných.
Jakooheň, se protìví vodě, tak nenáviděl liberalismus každý stín omezení.

É;(3lověk« je dle Rouseaua odpřirozenosti dobrý. Jen výchova ho zkazila.
Nuže, dopřejte mu úplné volnosti, aby mohl rozvinouti vlohy až schopnosti
a uvi`díte,; jak harmonicky se utváří všechny vztahy soukromého i veřejného

vota; ,,Ušlechtilý“ boj ›o vlastní blaho bude míti vz zápětí rozmach blahobýtu
ø
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obecného. .Jen s v o b o d ná o n k u r e n c e může mocnou pružinou výrobě
i- obchodu. Vždyť jako ,vp přírodě vůbec, tak platí ij v životě lidském přirozené,
.nutné zákony, které dovolí přežíti nejlepšímu, hospodářsky Ilejzdaťflějšímü-
Zrušeny tudíž všechny instituce středověké, které vycházely od .křesťanské
zásady, že člozvěkpo hříchu více ke zlému nakloněný, snadno se dává strhovati
sebeláskou nedbajei ani í práv druhého, a které rozumné mezekladly bez-
uzdnosti lidské, t. j. cechy, zamítnut každý koercitivní vliv zákonodárství na
regulaci Spořádaného života hospodářského. B l í ů ' í

Nežtoto převrácení `samé"přirozenosti lidské se děsnou`měrou“f"vymstilo.
Ý Jediný výsledek liberalních nauk o .bezuzdné soutěži bylo zbohatnutí

třetího stavu, buržoasie, vznik ka pi talism u. Neupíráme, že heslem svobody
a volnosti vlil se rušný proudagilnosti a vynalézavosti vrůzné oborytechniky
a průmyslu. Ale to zas na druhé straně nemůženikdo popřít, že totéž heslo
to bylo, . které vtisklofp kapitalismu tuto novou, zdrcující zbraň, abyuspíšila
proletarisaci slabých. Nebylo, co by mírnilo rozpínavost a pohlcujíc1í..vliv;__
moderních vymožeností. Na papíře a iv pěkných J frasíchl dal liberalismus
svobodu. všem, ve skutečnosti velké části lidí z toho zbyla jedna svoboda
-- umřít hlady.ů 1 ˇ . í p. . e ,  

j , .Náboženství přestává mítixž* objektivní význam alnení než' výronem
okamžitého„citu a nálady. Kdežto V náboženských názorech lměla dříve i
morálka“ svůj základ, nyní platilo za jeídinoujmaxíímu, co `,,`mo'rální smysl“
uzná dobrým, tedy ij vášně .ar prospěchářství I systémy, které tento hrubý
utilitarismus Í hleděly idealisovati J ve způsobu ispolečenského  eudaimonismu., se
zvrhly,nemajíce opory v pevné, objektivnínoıfmě, V eudaimonismus indivi-
duální; Comteovo Vivre pour autrui je sice zvučným ,kovem, íale”prosˇSpole-
čenskýfživot je padělanou mincí. Ve vážných chvílích; kdy se jedná očin,
se každý vdispensuje od takové maximy altruistickémorálky. s e ~ v S

 Sobectví,“ podvod, útisky, nedůvěra nasto'I1”pily` na místo staré spravedl-
nosti. P_ráce přestává =ctí.fPracovníkvíc nežív antickémípohanstvu se
stává bídným otrokem, když všude kolem svět plnými ústy' se chvástá O
svobodě.. Svíjí se pod knutou ,moderního tyrana: zákona nabídkya poptávky
na světovém trhu. Jeho izbídačení a enervace neznají mezí; 'í . “ "

A přišli Ífilosofové s pánskou morálkou a důkazy, že vlastně `toj'vše je
správné.. A někteřív úžasné Slepotě, ve které jsou schopnipřijatřnejvětší
nerozumy, jen když jim hoví ,a křesťanství 'házejí na“ Smetiště přežilostí,
koří. se inkarnacím sveřepostí a zplozencům šílenýchfmozků; J Ĺ “  o J
„ si iMožno snad učiniti výtku hyperpessimismu slovy, která uvádí „Hlídka“
v 3. čísle l.~ r.í z orgánu ˇLvovy společnosti „Die Kultur“»:" „Není třeba
v,reforII1aci Lutherovpěv. spatřovati hrozný krok k rationalisaci všech fnábo-
ženství, Ne, je to nkroík ku skvělé opravě církve. Negativní proudy jsou
vdějinách vědjenpomíjejícími zjevem.“ 'Zajisté,`že ony dva proudy dobra
a zla, které odyěkůìse kříží v tuhém zápasu' šly vždycky pospolu a dobru
vždy je dáno zvítězit." Ale ty hekatombyř lidské' bídy na vzdechů ,pa slzí a
prokletí, f které ona negace si vyžádá, se musejí vzít také v rozpočet.“ A o
skutečnost se nám jedná. í  A o ř " 'B › . g í

Praxe všakı staví všechny ty z dobré či zlé 'vůle vysněné pokusy“ dáti
lidstvu něco lepšího za to, co mu vzali, v krvavé světlo neudržitelnosti. Co
vntjheorii krásnými slovy 'slibovalo svobodu, veskuˇtečnosti, v ipřísnéa chladné
skutečnosti se ukázalo velikým popravčím, který vodí "celé massy najatky
lidského bídáctví.  f J ř ' ~ ” I Ť . f j

. II. A právě ta fpralxe, holá. a neumlčitelná skutečnost to ` byla,“`která
vzbudila půrotitlak. `pV-íýkřikem" děsnýnı, který“ duseni po “celé století, ohlušilo
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svět s spitý ideou ,svobodářstvíi zdeptané čl_ověče_nství Na zaburácelo příšerně
,,veto“. V lůně ,samého-liberalismu se zrodil otcovrah,tˇaby, vražednou dýku
stopil v ňadrech svého roditele a `ztrestal za“ tozlé, které iˇípřivodil 1 na svět.
At se hrdí liberalismus, ať protestuje, vždy pravdou v 'dějiná`ch*zů"staˇne,“ že
zplozencem jeho jest --. socialismus., ,Tentoipůvod je dějinně si myšlenkové
liegitiII10V.Š~.n- . v „ D „ ' Í - .D i

V dějinách krok za krokem se dá stopovat,,~kterak hnutí druhé polovice
minulého , století , vyvoláno protikladem proti íjsliberalismu. MŤyšlenkový t důkaz
čili ,vývinideový se dá, zredukovati na 3, bodyjzj ,Socialismuslsi říká, že je
fvědou. Základ. této vědy t týž jako u liberalismu,  totiz ,zatheisticky a
materialistický, názor světový.- ' ` 'p np j M A

` “ „ Za druhé: ,Socialistický Svět, je ` z'fanatí[Sován J týmž íanatismemříůplpné
rovpnpostíja volnosti, kterou“ se opíjelfliberalismus.' Třetí' bod: Hlavníjzbraň
socialismu ukul liberalismuspjtvrdě, že hodnota sménná má důvod jen v práci.
e iA tak ,tři úhelné kameny uzmul iSOQialismiuS z hrdého kdysi“ 'paláce
liberálního, aby na nichůpostavil budovuvlastni., Ovšem' že Wv jednomfse
uchýliti musil: Snažil se vyrvati otěže vlády "zůirukouotřetího stavuÍ>"a"d`al je
vąrnce stavu čtvrtého: fproletariatu, ,Tím dal se v boj . proti všem, kteří byli
,,beati._posSidentes“ p a zásady libferalismuí důsledně prováděl dokonsenquencí.

A f Pomineme-,li utopiejpodružiného'významu, musíme se zastavitì'ˇ,i'u,nesvaté
trojice: Marxe, Eng.else..asLasSal.l'a,, z nich p“rvn,í_“dva~“ísé jpokusilioiijłvyvolafnoé
hnıłtípy,-postaviti na vědeckou ,basi,a~posl`ední vynikl jako o`rganiisat_or.r Ovšem

s0hv0mnëv1Hy.infiernafliaflály iıšłv/mikly Pöjn@đni0Hflů  
_Jmë„I13› jako Saint#Simon, ıľoíurier, Louis Blanc, Rodbertus "nás vedou

opět. k onomu, milníku, který .koncem l8. století t se stal"u'kazatelem;Ťidlejí
nových. Už tehdy, j když__lib'eralismusislavil triumíy,zjákeřnýv bacil kromfuni-
stickýzch snah jako zárodekiırozné rakoviny ,společenskéí se objevil." 'A čím
více as čím důsledneji se liberalismus utvrzovˇalj a jeho ˇvýplod, ikapitalismus,
mohutněl do závratné, výše, tím hrozivější mraky se nad ním stahovaly. V

ı » Saint-Simon t vychází od zásadyi liberalismu, že volná ` ineobmezofvaná
práce je zdrojem ceny ámajetkiu, že tedy třída pracujícířůknemá, míti ,ve
společnosti místo poslední, nýbrž, musí kladena býti na místo prvé., Sioˇučasně
s.. ním vystupuje Fourier, který dízí „Co obyčejně' se jmenuje vůlí boží,
není než všeobecná abstrakce, která jj svět pojí a' ve věcech se jeví jako pud.
Pudy se nemohou potlačovati, nýbrž ukájeti, a to“ lze dosíci jedině organisací
práce.“ K témuž, závěru dospívá Louis' Blanca Rodbertus sám se přiznává,
že jeho theorie .socialismu je zdiůslefdně ajvědřeckyprovedená větaÍSmithova
oráci. s v v. " od V

 PITQ bylyrsnahy více méně ,přípravné za průkopné.“ V Karlu tMa_r`,Xovi
našla idea socialismu svého. interpreta. A u Marxe se jeví spojitost S minulostí
nejvíce. „Vstřebal názory atheistické "a .zo theorii hospodářských zdů`raznil to,
co bylo znaprospěch. zdeptanému prolétariatupz theorii ,o hodnotě, a řnad“hodn`o.tě,
či vlastně theorii o hmotné práci hodnoty tvořící. ` t ` M  f_ do

D u š evně vychází Marx od Hegela a Feuerbacha. Feuerbach, z'Heg“elova
panfltheismu j krok za krokem přešel v ma,terialismu`s“. .Jestliže ípˇHegel svým
absolutním idealismem v absolutním rozumu ˇsloučil 'Fichteův subjektivism

çaf .Schellingovu naturfilosofii, Eeueirbach ,toto sloučení přijal, ale dal”“ľmu
smysl .~m_a~terialistický., Heglův ,,nepol10,dlný_' idualeismus f ducha tra hmoty í ” 'od-
straněn i se svým „prásente Gott“ a i`uvítán"a*íXiom tFeuerbachův iiSv`ět“”I1BDí
productem ducha,. ,nýbrž .duch . nejvyšším výplodem ”hmoty.ů Marx "pak
nejkrásnější resultáty, -této Ímonistickép nauky přijímá" ,Ízain své ve ,formě
materialistického názoru na dějiny: Není nic než hmnota. Ale *`už to není
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hmota, jak si staří myslívali, materia iners. Její podstatou je pohyb, pohyb
v před, postup, pokrok, evoluce. Co Darvin hlásal v přírodovědě, to tak zvaná
věda sociální přenesla ne pouze na člověka, nýbrž na společnost vůbec jako
na conglomerat hmoty, který týmiž zákony evoluce, bojem o život, přírodním
výběrem a dědičnosti se řídí. A pod tíhou tohoto fakta, této evoluce vše
tíhne v před. Nic není trvalého, nie absolutního. Vše relativní, pouhým
přechodním tvarem k formám budoucnosti, dokonalým a ideálním. A tážeme li
se: ,,'Od čeho že všechno závisí?“ odpovídá Marx a S ním zdvihají se miliony
pracujících rukou: „Od naší práce.“ To je trest materialistického názoru
na dějiny. Všechny íormy státní, kolik jich známo Z dějin, všechna ná-
boženství od praíorem vždy se měnila dle toho, jak se pracovalo, jaké byly
poměry v nabídce a poptávce zboží. Tedy i náboženství křesťanské je do~
časné. Je prý ho nyní potřebí,poněvadž dnešní poměry výrobní ho vyžadují,
boháči aby mohli udržovat v porobě řady poddajných otroků, a chudáci --
aby se měli čím těšit. Ale jednou prý nastanou jiné poměry a lidstvo od-
hodí náboženství jako věc nepotřebnou. Uvědomělý člověk už ted ponechá
nebe andělům a vrabcům. A _  

Socialismus tedy opírá se o obecnou ideu evoluce. Ale akkomodoval
ji dle základní zásady, že materielní práce je jediným divotvorným prvkem
v životě společenském. A tak se stalo, že liberalismus nechtěl dlouho uvěřiti
svým zrakům, že by to měl býti jeho potomek a dědic,, který učí, že
každý člověk má právo na život, lmá právo na práci. Zestedy vše, co
jiným titulem získáno než prací, musí padnout, všechny tituly a privileje,
všechny miliony nakupené v jedněch rukou, všechno vlastnictví soukromé.
Neboť to nejsou produkty vlastní práce, jsouto spekulace s kapitály,na
nichž není práce jiné než starost, aby je někdo neukradl a jak by více
vynesl. A vlastně soukromé vlastnictví je krádež, řekli nejupřímnější znich.
A jiní neváhali dodati, že tedy nutno odstraniti vlastnictví Soukrométřebas
mocía násilím (až k anarchismu dospěl liberalismusl) a vybudovati ráj
budoucnosti. Ten bude formou v evolučním pokroku sociálním nejdokonalejší
a poslední. „Nechceme býti sansculoty, bodrými občany, lacinými presidenty,“
zvolal Jindř. Heine, „založíme demokracii rovnocenných a Stejně štastných
bohů. Vychcete jednoduchý kroj, zdrželivý mrav a nekořeněné požitky:
my však žádáme nektaru a ambrosie, Purpuru va drahocenných vůní, lesk
a nádheru, smavé tance pnymf, hudbu a komedie. Zádáme to však pro všeckyl“

.Blouznění a sny o boudoucích štastných dobách, které vzejdou nad
rozvalinami časů bývalých, byly vyvolánv reakcí proti stávajícím řádům,
pod nimiž úpělo devět desetin lidu. Nehájíme naprostého determinismu,
nýbrž jen přísný zákon příčinnosti jak v processu smýšlení lidského, tak
ve velikém processu historie: Zásady j Marxovy částečně do praxe uvedené
a z části slibované, nejsou ničím více a ničím méně než konklusi z praemis,
které řadou věků pyšně hlásal liberalismus, když vychodil školu u pro-
testantismu. ,,Barbara“, známá formulka z logiky, se zde uplatnila barbarským
způsobem. p  

Vliv Marxův byl velký a směrodatný pro sozialismus, ale nebyl takový,
aby socialni demokracie, která je pyšna, že pochází od Kanta, Fichteho a
Hegela,i po něm nehleděla se vědecky opřít o četné z filosoíů potomních.
Zásady různých systémů filosofických mocnější nebo slabší ozvěnou působily
na formaci socialismu podle toho, jak ten neb onen myslitel akcentoval
demokratické prvky. Zvláště v posledních dobách, když se rozbíjí rudá
internacionála O úskalí ideje národnostní, J vývoj ten více se partikularisuje
dle charakteru a typu národnostního.
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s in III. Bylo by nerozumno odsouditi a priori všechny pokusy, se dály
během posledních tří století, aby lidstvu ,byly raženy. volné. dráhy, po
kterých by mohutně se vzepjal lidský duchů; a ukázal, olbřímí sílu svou.
Většina jich povstala Z diagnosy chorobné společnosti; a vnesla mnoho prvků
zdravých a silných. V tom se srovnávali všichni, že poměry velké části tříd
'společenských jsou zlé. Ale rozešli se". ve volbě léků. -› A přece. choroby
nezhojili. Proč? Poněvadž neviděli inebo “ nechtěli vidět grandiosního fakta
vdějinách p- církve katolické. in Socialníˇčinnost církve do l6.z věku jest nej-
výmluvnějším dokladem, odkud nutno vycházeti ve ,snahách reformních.
Činnost tato v úžas a šílenství uváděla" myslící duchy, když chtěli jí rozuměti
a přezírali“ při tom její nadpřirozený ráz. skutečně má být jen pro vrabce,
zač mřely miliony _a krví svou úrodnily. půdu ideám novým,„ před čím
v prachu nice kořili se igeniové lidstva? ,Ale vidět, co vykonaly zásady
Kristem hlásané *a církvi Jeho ik obrození lidstva v odkaz do' konce věků
zůstavené a zřít; kam na druhé straně dospěly principylžisvobodářské Ťa
neústupně jen pro ty horovat až kydat přitom hanu na církev. katolickou
aevpalovat všem  jejím snahám Odiosní znamení zpá'tečnictví a zìštného
klerikalismu, ó, zda není toto známkou zaslepenosti, či máme říci_- zlo-
volnosti? Vždyť dosud zákonodárství jest prosyceno duchem liberalismu,
třebas ve formách změněných nebo si ostřím pečlivě ukrytým vwobal jiných
frásí a slov. Ai neznamená tedy 'ani stavěti, si větrné mlýny a bojovati proti
nim statečností Don Kijotů, vysloví-li se ještě jméno liberalismu a ukáže-li
se na jeho dílo. n A  by t p › i

t i Kdo_ú1tok učinil na autoritu církve Bohem danou a o Boha se opírající,
tén byl nepřítelema zrádcem člověčenstva. Jeho vinou se- stalo, že jméno
samého Boha- pošlapáno v prach. “ ˇ  t y  V j i ;

A na té basi, na tom základě se potom stavěly tlıe‹›ric, jež. jsme
stručně naskizovalii'-í-i bez Boha, bez autority, bez morálky objektivní, bez
práva, beznáboženství. Lačnící duše krmilip místo s náboženstvíın surrogáty
jeho. Vědu jim dali, tu vědu plnou hypothes a velikých tajemství. A oněın
iıııassám, kterými v zápasech o skývu chleba jsou nepřístupný náhražky
vědy ia krásných umění, nedali, nemohli dát nic, jen kletbu a zášt proti
svaté matce Církvi. ~ ˇ' i V i v . b v 5 .

„Chce-liináboženství míti vyhlídky do budoucna, musí se zříci nároků,
aby podávalo světový názor člověku,“ vitom smyslu podává prof. Drtina
V „Myšlenkovém vývoji evropského lidstva“ konečný úsudek O náboženství.
Tím také stylisována veliká propast mezi názorem naší době tak vlastním
a názorem katolickým. i ,B í B 2 í “ . .

p Ovšem pochopíme pak, co Vytýká Dr. MaSaryk(,,V boji O náboženství“)
katolické církvi, že nejen pozbyla socialního vlivu nasintellígentní. vrstvy,
aležeztrácí půdu i u nižších tříd. -p Ano ×-- když má spoutány ruce k volné
činnosti, když živel jedině směrodatný pro socialni život, dávající uspokojivou
odpověď na věčné problémy života i smrti -.- náboženství se musí. zříkat nároků
pođávatì životní názor, pak nemůže být jinak. Vždyť zásady pro prak-
tickou realfisaci světovéhovnázoru nevyhnutelně, jinými slovy:
Klíč k řešení socialni otázky, to jest zásady spravedlnożsti a
lásky mají jedině objektivnía neochvějný důvod v nábiožienstvíf.

L “ Ažityto zásady se vlejí jako míza omlazujícíjvorganismus pčlověčenstva,
jitřenka lepších dnů se zastkví nadtěžkou, dusìvouatmosferou. - -a
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, Rodˇímei se jen psmožıiostí svo b ody; ve skutečnosti však ľvůle naše
(vůle přˇirozenéjho' člověka) jest opanována' a spoutána těmi určitými a

vnějšími předměty, kterépřirozeinost nás .nutí chtíti. _V ^tom chtění jsme
_zÍpůso'hemi n_esvobpodni`:l ipřednně, _poněvad`ž nechceme sami sebou,l ný“brž`

nutí ná”s" cizí bsílaipiřirozenosti; ž,a.druhé,i předměty :přirozeného chtění samy
určité, věci aipodimííněnéystjavy ipoiutají ia omezují naši, vůli. Skutečné

svobody, _1dosa.hujenie,.jepn,tehdy, "když -iınjìmoç přirozené chtění vz avěí n m e
chtíti ito,”ć.oˇichce”Bůh,í ti. sami oddávámei vůli.,svouviBf)hu. B Tím stávámei
se dvojím způsobem svóbod_nýmiż předně, poněvadž, oddávajíce-vůliv svou
Bohu, jtednáme 'sami“,_ to' není čin námi ódnarození daný, nucený ap pro
nás bpoviníný, Ťvnitřní kon neboli s pohybů naší duše, v němži*-my sami
tvoıˇ:í`me_začátekí pohybu; za druhé, to, co chce Bůh (předmět naší“ nové
vůle), jestlpřede' všimli mravní blaho, vnitřní až zároveň nekonečné a -doko-
na“_lé_,”v, něnıžpitinemůžepibýti nievylučujícíhoi, nijakých' vnějších hranic, pouta-
jících,_.a dusících našil tak jfakojestp u předmětůiichtě-ní přirozeného

nici,tak`ovéhoi_,v Boih'uízŤneníˇ ajnemůže býti, tedy, sisjednocuj-ice Ťsvoulvůli
svůlí iBoží, dostáváine 'sdokontalou “svoˇboidí“u'-- dokonalou. ~vi začátku,-›ˇ ale

_l f by „ Projev vůle Ĺna,ší,í` se "vyv*yfš,uje vůle Ínad -sebe, 't. j-.snad Svůj
skutečný, .přisøżoøný nebøıi 'najdi øızvøctvf hříchu ný øđđává' se ,Bóhn~, røz-
hodnjíc se,pc'htítiÍpodl'e vůle Boží, tentovpirojev jest jen prvuíi~ začátek f nového
života,aleneipjehíofkonec. ,v*`toin“to začátku Ě jestnvůle Í naše skutečně
svobodná, ale -dřívější oitroctví ihříchu"l“zůstává7pro ni ještě možností. Dříve
(před ,duchovním żrozeníın) bylo skı_ıtečnéjotroctví~,' `sv`oboda B byla jen mož-
ností B-ˇ-+,ínyní,naopak., Člpověkuiduchíovně“ znovuzrozenému hřích ~není7již
iskujtkenfí nevyhnutelně tížícím ”jeho"vů“li, nýbrž t jen možnost pro iehotvůli.
rAÍby“hříšný Íˇprincip ,zn této pmožnostiˇpřešel ve skutečnost a. znovu; flopanoval
čl_ov'ě“ka, potřebujeivzbuizení. ˇClověk rduchovně”zr'ozenýi, "t.; věrou uznav-ší
Boha a,p,o,drob`ivší se vůlifi Boží, nemůže již sám, přímou svou činností po-
vzbudiitìi žìv_el^ své l duše ke skutečnému Íhř.íchu.ì, Takovˇému člověku
jest` příˇčincu k hříchu, .v_y`zývajĹící něco zevnìěj”š,í`hoŤ'Í_--Éto, ˇco, slujei po-ok u šení.

Okušení,,_p.ři,hází_v'á“- se jen lidem duchovnípmpčili lidem. Božím.“ Člověk
bìezbožný, má-li-.konati zlo, nepotřebuje tomu pokušení: koná zlo již
p.ouł3,9u,Sil.0«H fl5Yë.~.2lŠ%ˇŽ@fië přiÉóZfižI1Ĺ0§ti, po, 'Zák,0nI1.łı.ří“ohu; který již nad niem
vládne. Alei,.člověk;ž.,Boží ncpQ”SlQluchá `přím_o" zákona-t hříchu. Hřích, jakotíta-
„kový nemá na n,ěj m,ociia,`. neı,i,činkuje~zna,iI1,ěho: může' býtigk hříchu stržen
jìenswptehdy,„když hřích jse jevíněčíbpmj nehříšným ap zlojdostává podobu dobra,
V;.“Č@IHŽzs.?51.0ŽÍ Sila PUĚQŠBHÍ-...B B - f B z od j B  či  
_ l.Z,IJiá,i_f.I,ıe,ìptři .ĎIÁYHÍ druhfy ,hříçhuą jyhříchi-smyslové“ duše ,čili žádiostivost

tě.,1a).; .,~,žádo"sti,vost, počaivši rodí ”h',říclı_,, ale .hřích dokonán byv, rodí
Smrjìf' hiffípch _.r0ZuII111, -É-=iđ0Iný»šliv0st čili vypínavost, jež vede k bludu,
zat.vıfz_e,lo,St vi b.lIı‹ì“.u,,.,1.ioÍdí..pak`.lež`a;klam_ia,,konečně,hříchu duchu vlastní“--
,vládyç,htivost,_-j.ež Ĺvede násilí bainásilí ikon,č'í_,`vraždou._Tedy činnost poku-
šenítspočíváj ,vi,t_om,, že_i;představujŤe pduchovnímučlovfěkpu ,tyto hříchyuie jako

jeví.se ospravedlnění žádostivostí, a t. pudu smyslové
žpřirlozenosti,snjenž, idostápl ˇp”ře,vah'u nad rokiuimempajjvůlí, Pokoušející ,hlas praví:

,člověk”,Bož'í, ičlovpěki duchovní není seti báti* žádostivosti těla; 'ty
vv ~ ,._4~v - ' .. „



ífl

‹ø

4;,“

Ť.ì_. ˇ3... :L z.

A4

nn,

~,×.<v, -_

 239 

jsi přemohl v sobě hříšnou přirozenost a proto jsou tilhostejny vše-
liké její vnější projevy. Duchovn~ímu_člověku' jest vše dovoleno: ty jsi po-
vznešen. nad rozdíl mezi dobrým ai zlým; a může-li pak býti zlo v čistě
vnějších úkonech těla, tvořících přirozené projevy jeho hmotné přirozenosti?“

Tžakové jest prvnípokušení. Bývá zvláště silné na začátku duchovního
života, kdypudy těla ještě se nepodrobily znovuzrozenému duchu a chtějí,
jako- hadic Herkula, zadusiti-jej hned vkolébce; Do. tohoto pokušení upadají
obyčejně- přívrženci domněle duchovnícsb, mystických. sekt, ve ˇ kterých upří-
lzíšenáflasebevědomátı duchovnost měnívá se v bujné,-veselí.smyslnosti a
svoboda ducha měnícse ve svobodu těla, .nkončívá otroctvím těla. j

f Máme-li přemoci to_to pokušení, -potřebujeme k tomu duchovní síly,
které ve sobě nemáme, nýbrž „musíme-i ji dostati od pramene všeliké, síly la.
k němuse ,obracímei s modlitbou.: neuvod' násvpokušení., Přivolána
touto modlitbou 1 pomoc Boží síly, chrání duši naši ,od zatemněnía svůdnosti
ihájí nášvtrozum a. svědomíproti svůdným sofismatům touto úvahou: Od-
ppověď-. [,đu›c»hvov-níhflo č I o v ěk ap n a pr viní  po k uš e n í: pravíš,”že
žádostivostčtěla není mi strašná, poněvadž jsem přemohl smyslovou přiro-
zenost čilitělo silouăduchaa-;.. než kdybych skutečně. již přemohl tělo, nebylo
by ve mně žżádostivostivtěla, nebylo by vůbec pokušení. Jeví-li se však,
cítím-li=žádostivost fltˇěla, jest zjevno,,že jsem smyslové přirozenosti  ještě ne-
-pokoři_l,"-žei jest ; mi ještě strašná ,a.inebezpečná„, a že js ní musímlzápasiti.
Pak pravíš, že jsem povznešen nad rozdíl mezi dobrým a zlým. Jak tomu
však mohu uvěřiti,_když ještě zakouším .rozdíl mezi .t utrpením a pohodlím,
odvıiaceje se od przvního jako.od.t‹:~ho.,í co jest mně zlem a ihledajedruhého,
jako toho, co jestflmi doblffilll? í nA. kdybych skutečně již dosáhl ~takovéf do-
ko*-nalosti, že bych nerozliš_oval ,utrpení od pohodlí, tedý při takovém nejdo-
statku vášní ve mně neınohlo by ani ,býtitělesné žádostivostí, která jest
p.rá,věsz.snaboui po. nějakémjfipohodlí, -A- tehdy nebylo by místa nynějšímu
pokušení.“ Pokoušíš-li mne_.nyní tělesnou žádostivostí, značí to, že jsemještě
nedosáhl- bezvášnivosti a že jsem úpl.ně podroben rozdílu mezi dobrýmla
.zlými »,Konečně„prav-íš:,v,à;ukojení „smyslových pudů není zla ani hříchu,
poně~vadž,je to pouze zevnější.. skutek, .úkon provedený pouze tělem bez
účasti duše, ale kdyby tomu tak bylo, pak by toho duše lnechtěla, než ona,
dopouštějíc v sobě žádostivost, to„ho'skutku žádá zaprávě. tato žádost tvoří
účastduše, ve smyslovém skutku, a tedy- onnení pouze vnějším skutkem
v životě těla,[nýbrž-vi vnitřním-úkonu duše, jejím hříchem. l J J B  
y Zamítnuvntakto pokušení těla, duchovní člověk setkává ses pokuše-
nim rozunıu. _ ,,Poznal jsi"p"ravídsu,_[_v ,tobě se objevil í"pravý život. Tofnení
všem dáno. Vidíš, že drufzíìneznajíi pravdy a cizí jsofu opravdového života.
Ačkoliv pravda nepochází od . tebe, jest přece tv patří, tobě vý tl učn ě
před druhými, li_dmi.- l Jim to neníidáno,. ale tobě ano, tedy ty sám ol. sobě
již jsi byl lepší avyššíin-ež jiní lidé' a proto jsi dostal to, co .s je“stj.imskryto.
.Duchovní život, jenž se v tobě objevil, je tvá výsada-ˇ před jinými, “a“-tato
výsada dokazuje tvou osobní přednost před nimi. Gpravdový život ˇvyvyšuje
tebe ia- 'zlepšuje tě, ale ty ˇdostáváš s život“ onen proto, :že již,-.};dřív~e jsivbyl
lepší, a. vyšší fnežøjìní. Ty sám osobě jsi již vyvoleníafmášs právo na vý-
hradný, význam. ż7Stala-li 'se pravda tvým osobním majetkem a výsadou,“`to
znamená, že“tvé.mín.ění, p r 0”t O žej e s t t vé, jest pravé' aiímusí* býti
jinými za pravé uznáno. Vládinai pravdou, nemůžeš upadnoutiv blud,
nejsi schopen., hříchu.“ to Rozufm náš podrobiv si'ei`tak`oi_věmi1ıvnukání, iupadá
v domýzšlivost až domýšlivost vede v blud a lež. Neboť kochz-aje se vivmysli
o své výbornosti, rozum .náš počíná si-vážiti pravdy, ne proto, že jest' pravda,

1, _ .
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nýbržziproto, že jest jeh o, ale tím již pozbýváělveškeréhoí,IÍOZÖÍIII; amfizf
pravdou a bludem, neboť i blud a všeliká lež může býti jeho. Ale 1 kdyz
se; uchováme tohoto konečného nesmyslu, přijímati a vydávati každé své
domněnı' a představu proto, 'žejestl nasše, za naprostou pravduł, spoléhajíoô
na svou domnělou bezhříšnost, přece hřích domýšlivosti neboli duchovní
hrdosti, jejžjjžsmefspáchali, nutně se rozmnožuje av našíduši“ ajjplodív ní
druhé sobě příbuzné hříchy -- marnivosti a závišti. Nebo mínění .o své
domněle přednosti potřebuje stále cizího uznání. p Poněvadž domýšlivost
nemá na zřetelinaše bytí podle pravdy, nýbrž jen náš význam, není uko-
jeno, neznačímeéli pro jiné tolik, co pro sebe.. Snaha pak značıˇti ,něcoclproi
jiné, čilimíti v cizím mínění výsadu, jest marnivost. Není-litato snaha
ukojena, upírá-li nám 'cizímíněníz výhradou é uznání a 'staví druhé nám
na roveň nebo výš, stála jsou vzbuzovány Ivi marnivémf člověku nepÉřátel“ské~
pocity soupeření, řevnivosti na závisti.  4  ~ ji

. Toto pokušení rozumu. domýšlivostí jest zvláště ,Silno uprostřed
duchovní dráhy, když rozum ıná převahu nad city. Poblouznění do-
mýšlivosti podléhají obyčejně lidé, kteří sedomohli nějakého významu
as zásluh. "Takoví stávají Se dopuštěn,í*mBo'žím zakladateli sekt nebo heresi-
archami a vůdcilidových hnutí, ale nezřídka upadají též v pomatení rozumu
ažalostně hynou. Ale nespoléhá-li duchovní člověk na začlátkeu tohoto pokušení
na silu svého c rozumu agobrátí se ik Bohu, s modlitbouľz `,,`Neuvod' »nás
v pokušení,“ dostává Sílu rozumu a umí odstraniti sofism domýšlivosti.

Odpověď ducihoivníhìo člověka na”Ť=dr»uhé ppok-ujšeíní: pravda
jest sama v Sobě -věčná- neomezená ahdokonalá. Nemůže“ býti nijakým
Soukromýmmajetkem, Vlastnictvímnebo výsadou. Rozum náš může poznávati
pravdu jen tehdy; když se stává júičasptnýmee pravdy, it. ěúčaestným nekonečné
dokonalosti ;[ pakinusí Se však odřícifll a odycvrátitiž odvsvéosobní iomezenosti,
od hledání sve-éćho a ipomyšlení ,oi svém. lV pjravdě není ani svéani cizí,
V mohou míti všichnivejenc-jed.nu'ˇčást, V ní jsou všilchni _je”dnotnií í(soli‹lárnií)í;
proto, protivím-li sezjíným pro své domněléfovláídánaí pravdya vypínáim se
nad ně Ĺsvou výsadou V pravdě, dokazují tím jen, ˇžef nejsem ještě vi.pravd,ě
a že se nemám čím evypínati. Pravda. .jest naprostá, «»neztáviS;lá=_a sama Sobě
stačí; proto,.hledám li marnfivě cizíhoěecuznání aľzpachtím~li se po lidském
uzšnání,. dokazují, r že jsem-pravdě cizí jar“ že se nemám před lidmi čím chllubitij.
Koniečněl pouhápravda jakožto plnostííblahaínepřipouští závisti a já, protože
vládnu pravdou, .soupeřím S Í jinými ia Závidím jim, doik_az”uji,z že nemám
pravdy a že. nemám 'oč ,řevniti a Soupeřiti. V pravdě nemůže býti hranic;
pokud tedy; ,rozum náš . hledá své“. a _zstojí., na svém, .t.» ' rozeznává mezi
seboua niej sebou, jest `O_gnezeII7a vzdálen pravdy, pravdy neníflvněm a on
ji.nemůž“e;rozeznati odž-.Sébe.c Ale on může a má poznati ,tu svou omezenost
aŤ pokořitiise fpřed eneomezeným rozumem Božím .až od- sebe se obrátiti
kflpouhé vpravdě aj przohlédnouľti pro2BOží svět. iNal`éZáme×tedy pravdu ne
svym rozumem,. nýbrž, bez ohledu na svůj Ěrozum, vBožím rozumu. Ale
takové poznání pravdy, založené na pokoření ai odřeknutí našeho rozumu,
nemůže už býti pramenem hrdosti, marnivosti a závisti; a třebas by tyto
neřesti nemohly býti rázem zničeny, odřekneme-li se vnitřně clžiìvé jdomýšli-
vosti ve› .prospěch pouhé pravdy, podrýváme kořen těchto duchovních
hříchůž a chráníce se ,poblouzení rozumu, Sílíme av rosteme v*'duchovním
životě. . Ť Í i e “ = i í i  i

,_Než, čeká nás ještě- třetí a nejnebezpečnější pokušení. Když' žádostivost
těla byla přemožena čistotoua klam.rozumufpıokorou, když nepokládám již
hříchu“ za něco. sobě dcovoleného a nepoddávám se jemu, . flnevydávám-li
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\' _ _švèhø ,xninšni za tpflvan a ínøúpflđám vrih1na,l tøháyjøflfl` đnćhøvflin,~vůıi*tpfø.

fsˇtátijvelikou svůdnost. Í . í * Ť Í s ” po s = [I
,Ť e ,,,'0[svobodil jsiˇse z otroctví těla a odřeknutím rozumu iìosvojil' si pravdu
Boží ai, poznal, že ona,jest'jedinýmŤ pravým 'blahëm; AÍleˇsvě_t Zamítá* tuto
pravdu, zbavuje setohoto blaha aileží ve izle. 'Jsar “veĹzle,i n"emÍůž_e“přijati
pravdu icestoui rozumového přesvědčení“ -- jej nutno především prakticky
podrobitiinejvyššímıi principu. Ty íjsiopředistavitel tohìotonnej-vyššího principu
ne _svou_ vlastní důstojnosti a silou (nebot , se odřeklišádomýšlivosti),
nýbrž imilostí. Boží, 'která těÍučinila ”účastným“poi1hé Ípravdy; Nej pro sebe,
nýbrž pro slávu 'Boží' a pro blaho světa, z lásky Bohu a'"b“ližnpímuo musíš
[chtíti ia› všemožnělo to dbáti, abys až ipokořil' ” ”sívětˇ,nŤej“vyÍšší“pravdě a přivedl
lidi do Jřiše Boží., Proč to` však vimˇusíš 'míti ve* rukou“nutnéíprostře'dky`,
abysfmohl_,iúspěšně* ěpůsobiti na svět afveÍ světě; především musíš; dostati
„vládu ai nejvyšší autoritu nad ostatními'“lidIui, prodrobitíjeřjsoběfabysf je
,vedl ,kt jedíné,'”s`paĹsitelné pravdě. Musíš ”tedy všemožně hledati vládýtaimtoci

i c j Tomuto ,velikému avsìlnému p_okušení^i byjlipodrobeni fvelcí aësilní lidé,
:a Onoipřivedlo je jk' mlnohým špatným skutkům. B ˇ  *  ” l
, l J Ĺ 1 Chcejliı však duchovní ,človÍěki,Í štastněQpřekonajv'ší ľdvě první T pokušení,
obstáti. i v' tonitoznovu se ochrániv modlitboui Í,,Ne`uvod nás vjěpokušení,“
řekne takto: . 55,; p p ž „ = od p

_i ()`dp`ově*ďidiuchíovníítho” člověka [na třetí“p[o“ikuš`en,íů: ',,Jest
,priavÍda, že 'musím pečovatiojfľsipaseiıíí' světa, praktickým podi`o'beníın"_ světa
biožskému `principu';'íˇ,nenífÍvšak, fpravda, ížeijjřmusímf proto ŤhledatiÝmoci na
světě. Í Přeji-liQsì,sku.tečnŤě ,moci ne protbsebo, aniíve .jménu ěsvémjoanif ot své
újmě, ve fjmíépnuj Božím,”pr,o dílo, Boží a' dle vůle Boží, pak"”nemÍusím
ja nemohu hle dati '_síámˇiÍtutio* moc, [nemusím fat neinohuì inic Idělatiffsáıiıcríod
sebe, abych jí dosáhly.. Věřími-iv Boha; apřeji siřdokonáníídíjla Jeho,;douÍám
pv příchodříše Jeho apokud na mně jestfsmııžení jí, ale více "neh"ledám=;
nebot nemohu znáti ptajnýchi ůradků`Božích, scestí, Jeho ProzřetelŤno'sti af
líměrů Jeho všemouidrostijjjivždyt 'ani““se'be“ jeíštětíůplněiíneznám. /Nemohu
věděti, bude.-li dobře pro ,mnie apro fos*taĹtní,Ťpdostanu-ilit nyní ,vlˇáduj a' moc.
Ačkoliv jsem,se čstali účastnýmppravdy Boží ,aj duchovní život' se mi zjevil,
nenásleduje, iz toho ještě, žetjsem j schopen vládnoutiiiliderm., býit_itˇ,"ž'e
dostanu-li,'ivládu,í ,nejeıiˇukáiži.sefiıeschopnýmííì,říditi jiné v- duchu Ňíožím,
ııýbrž ii sám ztratím vlastní duchovníi důstojnost, hledám však vládu,“již
jsem (důstojnost)Í ztratil; nebot J spáchal hřích v'l»ádycht'ivˇosti. c .Ne-
čekám-li až ři'mu své určení od Boha" n"brž sám hledám vládu  musím9 7
se utéci ,vi díle tom k lidským" prostředkům. Avšak lidské prostředky ok do-
býváníivlády jsou "dobře známy; í jšsouit-oi: 'na začátku potměšiloıt a klam,
na konci ,násilí a vražda. Taikto ř_`ne`přivedeš”_jiných do“říšoiBo,ží,^ˇ nýbržisám
se od ní ivzdálíš. ;Mus'ím,tedy_ sloužiti slávěBožíí a spasení světaiv tom, co
jjëSt_mým_údělem, trpěliěˇčekaje ,dokonání 'rozhodnutí Božího nad Sebou
ii nad světem," snažezľse mírností ae pblahiovůlí zmírniti cizí {zlo,"fnezvětšuj”e

i í Qłjeønà pf.o.v ěąd. nia.ì'pjo,k úše n"í.”UvěřivšeĹupříinně vv Boha pafpøí-
cítivše v,, sobě 'účìneki Boží`_,milosti,”, máme afčátekínového duchovního
životaf Klam ipoku«šeÍıÍ_ Ěízäàleží [tom,”'ž,e”začátek ,tento Ťëpokládáľ se za "do-
stižený konec a zrození duchovníhoi života' se vydává za dokonání jeho;
klam .jeçv tom, žeduchvovnípiživot považuje. se za něco rázem ,úplně daného,
co inępotřebuje i,vžr”ů,stuĹ,l'ani1"ponenáhléhoš postupu zdokonalovánjí uvnitř a
doplňování zevněi; iìžmyslí ii se; že iˇ‹l`uohovní” člověk jest í bytost* sjeidıioduchá,
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celistvá a“ ukončená. Avšak* ve skutečnosti v iduchovním _, člověku dále trvají
a působí dvě živé síly: počátek nového milostneho života as ostatek
předešlého hříšného s života, cíl pak pokušení je v tom, upotřebiti slabý 'ještě
začátek nebo záruku ducha jako pěknou přikrývku nebo masku starých
hříšných snah, tím je uvnitř jposilovati,ospravedlňovati a celeho již člověka
bez vyjímky jim, předati. Avšak na začátku, pokušení, 'budeme-li “'hl,eda`ti
pomocitcne V silách svých, nýbrž V Božích modlitbou, lehce objevíme celý
klam a iřeknemejtaktojzf . ^ “ˇ s n i je í J n

p „Dejme tomu že jsme .lide Boží a žijeme iv Bohu, nemůžeme si však
mysliti, že podrˇobpenítpělesněs žádostivostí, pmarnivostnebo' vládychtivost, což
Ívše vsobě poZorujem`e,' pocházejí od Boha a že jsou něčímjdobrými. Ačkoliv
tedy. jsme v Bohu, jjjjiestłt přece v nás něco, jco není od”'Boha aníco není dobro;
proto, dolehají-li takove špatné touhy na nás, musíme je uznati za; neštěstí
ar neustupujíceˇ jim modliti se: ,Neuvoď nás v neštěstí“ a nikterak nesmíme
nøspravedlňovati,tělesnýchˇ neřestí svou vlastností duchovního člověka; Bez
pochyby, čistému jest vše čisto, ale jest otázka: ,Jsme-li pak úplně; čisti`?“
annactutootázku jasně odpovídá svědomí člověka zkoušeného ,Nežijemeľpod
zákonem, nýbrž zpod milosti, jsmelidei duchovní. Budíž! Ale iz toho nikterak
nenásleduje,f že vše, co děláme',,aneb co ses niámisfděje, bylo' tež milostno
at duchovní; tak na př; zakoušíme-li žízeň a hlad,"J1epochváZí to l od imilosti
a ne odtud, že jsme duchovní, nýbrž odtud, “ že vi' nás izůstalayještìě fhmotná
přirozenost; s ale právě tak, kdykoliv se u nás, jakkoliv duchovních lidí,
jeví nečisté myšlenky, neb touha po 1 cizíjchvále, neb touha po vládě, 'ne-
pocházív zjev ten odtud, že jsme duchovní, 'nýbrž sodtud, jsme ještě ne-
dosˇtìatenčíněns duchov'ní,',, ato tak nedostatečně, že na konci poku'fšeIiíi't°fn`eję
duchovnější naše vlastnosti stávají se," pouze 'záminkami ttiížebí niikterak
duchovních, nýbrž tělesných až hříflšných; tak na konci prvního pokušení
naše domnělá a duchovní svoboda ukazuje' se ` jen ˇzáminkouÁiískuteč-něhio
otlfoctví těla. í Na konci druhého“”pokušení; naše domnělá duchovní nıöurdrost
stává se jzáfiminkou hrdosti a marnivosti a“ třetí konečně pokuše~níŤ~pQřivŤádí
ks tomu, B žejduchovní horlivost ol slávu Boží až O blaho ě blìžních, ' jeví _`se
záminkou»vládychti'vOsti a"despotismu.' Vkaždém "tedy pokusu'sapojitifišlabosti
a zneřesti, jež vůbec čloıvěkpmá, s naší vlastností člověka Božjíh o`nebo
d„~uch,Ĺovníi[ho -- v každém takovem pokusu, jar v každém takovérnflvnuknutí
]IIí111S_ímQ viděti lstivý klam Í a n musíme i se modliti ,Z b a V “ n á S od zl ešhíoí.“

;LStivý duch samolxásky, otec to iivšelikeilži, klame,`rozüm náš Svými
sofismaty, as dosahuje .tím ,dvojího cíle", nejen oslabuje ,inaši vůliflv zápasu
S nynějšími spokušeními, nýbrž pro dáváiiiiíduši naši do ,moci všem
náruživosteĹm,i neřestem_,_a»hříchům. Clověk,`ovládaný` bezuzdnou ěsamoláskou
nepadá jen dopouštějie/se ,náhodou toho neb onoho hříchu, nýbrž ztratiljiž
stálost imravní B, rovnováhy a celý jeho život imění ise v souvislý hřích.
Clověk ovládaný psamoláskou nutně budenespravedlivý jak jiným“ a ve* svých
potřebách neomezený. Duše naše 'má v sobě sílu nekonečnosti ja jakmile
naše sobeckostovládla touto silou, nenalezá hranic a nezná nasycení. `Bez-
měfrné potřeby nemohou býti ukojeny; neukojení jich vzbuzuje roztrpčenost;
malomocnázlobjaspůsobí zkormoucenost, ale zkormoucenospt _vede k zoufalosti.
Nabývá-li' “S`č1molá*Ska j vý ıfaší t  duši, 1, Ínáslëdek toho bude
pomatení»nebojsebevraždajgi iN“íestíhá-“~l_i B-»pak ,konec ani zdaleka
všech mraffvinímn stiženef jest ;přijčíistti~,»zvláštní milosti
Boží a iz i

_ 's- ~. ˇ , ›~ ;„. . ,

 Zbavení nás od zlého jest dílo prave moudrosti, která odhaluje a
rozhání všecky klamy a sofismy, samolásky a vyzbrojuje nás ne našimi,
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nýbrž Božími silami. Takto dostává duch náš nepřemožitelnou síluvpokušeních.
Duchovní síla v pokušeních dodává nám spravedlnosti" ve Šskutcích a umír-
něnosti v citech. A při takové mravní rovnováze čím dále tím více zakořeňuje
se v duši čistá láska, stálá naděje apevná víra v Boha a ve věčný život.

i Dvě jsou hlavní vlastnosti B pravé modlitby“. nezištnost a účinnost.
Mpdílitba, které Kristus naučil své učenníky, má tyto vlastnosti plnou měrou.
Modlitba ta jest úplně nezištná; nebot nemodlímeiise v ní za žádné blaho
výlučně své ani za takové blaho, které by“ nás oddělovalood jiných. Přímý
cíl té .modlitby jest, aby Bůh byl vše ve všem. Cíl ten přímose vyjadřuje
v prvních třech prosbách: „Posvěť se jméno Tvé, přijď. království Tvé, buď
vůle Tvá jako na nebi tak i na zemi.“ Předměty ostatních. proseb vyjadřují
pouze prostředky nebo podmínky uskutečnění onoho nejvyššího cíle, pokud
.on ij nás se týká. Nebot »Bůh nemůže býti vše ve všem, nebude-li i
vnašem osobním životě. iAi proto především odevzdáváme Bohu svůj hmotný
život. .Modlíce se za chléb vezdejší, nepokládáme se za pány svého
hmotnéhoživota, nýbrž podrobujeme jej, životu Božímu. hlodlíce se za od-
puštění .hříchův aj odpouštějíce pro Boha vinníkům svým, nehledáme své
pravdy, nýbrž uznáváme pravdu Boží, která jediná jest pravdivá, konečně
modlíce se za neuvedení v pokušení a zbavení od zlého nemyslíme, že svou
vlastní cestou unikˇneme, zjevnýmja tajným působením zlého principu, nýbrž
volíme jedinoulspolehlivou .cestu vedení Božího, j B

, Jsouc úplně_nezištná,. modlitba Páně j jest zároveň a právě proto úplně
účinná.  j ,_ .B  i

n n„Každá její prosba, pronášená s věrou, obsahuje V sobě již počátek
svého splnění. Mluvíme-li s věrou: „Posvěť se jméno Tvé,“ jméno Boží či již
se světí v. nás; přivolávajíce říši Boží, tím již vyznáváme, že patříme k této
ří”ši,í. t. j. podrobujíce vůli .svou Bohu, tím plníme Jeho vůli v sobě.
Potom, pokud snižujeme své hmotné potřeby na nejmenší míru (v modlitbě
zajchléb vezdější), potud víc, a více umožňujeme jejich ukojení. Pak, od-
pouštějíce svým vinníkům, tím se ospravedlňujeme před Bohem a konečně
modlíce se za Boží pomoc v zápase ps pokušeními a .útoky lstivých sil, tím
již dostáváme nejúčinnější pomoc, nebo rod ten nevypuzuje se leč postem
a modlitbou. f s P, P . '

s Otče náš V nebeský, původe nového blahého života v nás! Posvět se
jméno Tvé, t. pravda, naší věrou. Přijď království Tvé, veškera naděje
naše. Buď vůle Tvá, jedinou láskou všech avše sjednocuj, buď nejen ve
světě duchů Tebe poslušných, nýbrž i v naší přirozenosti, která se O své
újmě. od Tebe odloučila. A proto vezmi si náš tělesný život až očisti jej
svým oživujícím Duchem., Vezmi si naše práva až ospravedlni nás svou
pravdou. ...Vezmi si veškery naše síly a veškeru naši moudrost, nebot nestačí
.nám v zápàsö Proti neviditelné lsti; Ty sám Svou věrnou cestou přiveď nás
ks dokonalosti, neboť Tvé jest království i síla i sláva na věky věkův.
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šı-yamęrąámgšlznlza uýpojz Spzı'>,c‹zroı)êı novou stať
. má Dzífilogofii? B  P P P

Dle vlašského pojednání: „La novissima filosoíia del divenire da Parmenide
a Spencer“,f .jež uveřejnil Mons. C. Laurenti, vprof.»-na ústavě de Propaganda i

_ op B fide, v časopise ,,Miscellanea“,podává J. ; .1

. „Nel mezzo ' del' cammin Pjdi nostra vita“ ocitl se pěvec Inferna ve
hlubokém lese. Mrákoty obestřely ho v tom labyrintu, zá něhož sám pro
různé překážky nemohl sobě proklestiti východu“. Do podobného Pfbludiště"
--tentokráte myšlenkového -- zabočí ten, kdo unesen byl vírem moderní
filosofie. Sleduje rozrušen jednu stezku, mní, že nahlédne do tajů a záhad
světa, spěje dál a dále, až . _ .P proximujs ardet lUcalegon. Krok jeho šine
se pak na luhy jiné, leč P'po krátké době zazní opět mrazivén „quo vadis ?Š'
A tak moderní člověk,“ když utrhne zlaté jablko se stromu některé soustavy,
pod obalem lepým hořké najde jádro sklamání -- filosofie moderní zjeví
Se mu ve Své tváři Medusině. P A P  S  "

V době nejnovější filosofie Spencerova rozvířila valné kruhy mnohé
zněly O ní chvály, jichž echo trvá dosud. Chceme ukázati několika myšlenkami,
že úsudek o této soustavě podati možno slovy, Dantovými: „Lasciate ogni
speranza voi, ch'entrate;“ zsoustava tato jest palimpsest obnovující sešlé
runy a vybledlé freskyprvní filosofie řecké již překonané. “K závěru tomu
dospějeme, rozebíráme-li nedpředpojatě základ této soustavy.

 Vývoj podán jest od Spenceratímto výměrem: Zmlěna nezměrné, ne-
soudružné stejnorodosti v určitou, spojitou různorodost stálým rozlišováním
an Scelováním.1) Tři podstatnérysy zahrnuje Pv sobě vývoj Spencerův: přechod
ze stavu rozptýlenostike zhušťování (z jednoduchosti ke složitosti), změnu
jedríorodosti v různorodost, třídění.  n “

Při vývinu všehomíra předpokládá Spencer látku stejnorodou vestavu
rozptýlenosti ,beze vší úpravy, jež podléhajíc přítažlivostia odpudivostippřiv-
jímá“ různé. tvary: především se smršťuje a zhušťuje -- postup ze" stavu
rozptýlenosti ke jzhuštování, jenž jest prvním rysem vývoje. V. biologii
živočichí povstal nakupením buněk s rostoucí spletí ve tkanivech. I ve
pPsychologii jeví se vývoj :ÍPˇ z s prvotního stavu vědomí povlovně j vznikají
skupiny stále spojitějši počitků, jež rodí představy, soudy, úsudky, tužby a
projevy Pnejmocnější“ lidského Smýšlení Také ve vývoji .společenském sto-.
pujeme scelování a seskupování: Z bludně tlupy těkající pustinou vzchází
první tábor, pak dědina, město -P--l dále mohutná střediska a mocné společ-
nosti národů. B í , t i P je

Druhou stránkugvýivoje tvoří přechod ze stejnorodého k různorodému
rozlišování. Spolu sezhušťováním a seskupováním postupuje různění předmětů
pro rozmanitost sestav,z-akteré přijímají jednotky prvotní. Z látky mlhovité,
jednolité, vzrůstají různými skupeninami tisíce světů; 'při vývoji životním
rozlišují se tkaniya, ústroje, výkony, které u nižších živočichů mají ráz
stejnorodosti.j-- Zivočich první, jednobunečný, chová složení jednoduché,
u živočicha pozdějšího postihujeme ústroje složitější, obdivubodnější. Cim
více přibývá složitosti, roste i dokonalost.ÍZvíře není obdařeno schopnostmi
tak výbornými jako člověk, i mezi lidmi pak odstiňují se rozdíly: lidé
prostí netěší se takové bohatosti myšlenekÍ,, nevynikají, tak bystrostí úsudku

1) ,,A change from an indefinite, P incoherent homogeneity to a definite coherent
heterogeneity trough continous difířerentiations and integrations.“ P P
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jako muži vědy. 0 rozmanitosti úkazů. řduševních svědčí odštěpování ve
vědách, mnohonásobně .dráhy a směry .v umění. -A kolik úřadů, různých
výkonů, způsobů vlády zříme ve společnostech občanských pokročilých!
Ukaz tento nevyskytá se u nějaké kočovné tlupy, která je na nejnižším
stupni vývoje,. a jen se mnohými nedostatky zračí se u menších obcí.

Třetím znakem vývoje označuje Spencer třídění. Stejné útvary vy-
hraněné předešlým zhušťováním hromadí se voddíly, kupy. Rostoucí různo-
rodost nepostačí ku postupu vývoje, schází-li rozlišovánía přesné oddělování
částic různorodých. Hniloba mrtvoly působí na počátku různorodost, lečnení
vývojem, jelikož pochod je protivný; j s různorodostí, rozkladem, povstává
neladná změt' -- chaos. Tato třetí stat' vývoje spěje až k rovnováze; výšinem
Z této uplatňuje se postup opačný -- rozluka se sklonem k rozptýlenosti a
jednotvárnosti; Pak klíči nový vývin, nové ustálení, úroveň, pak spád a nový
rozvrat. Tak vykonává se ve všemmíru práce Sisyfova. l P s j ~

Svůj . vývoj Spencer ,staví na nejvyšší zásadě, která je prvním po-
žadavkemP rozumu, překonávajíc všecku zkušenost. Tato nezvratná, prvá
zásada jest samobytnost síly. Přijímajíce samobytnost síly, praví, potvrzujeme
jsoucnost nepodmíněnou bez počátku a konce. Ze samobytnosti síly odvozuje
ve: _své soustavě zásady podružné, z nichž vyplývá zákon vývoje S rysy
uvedenými. Vývoj řízen jedle něho nezlomným vymezením,(determinismem):
každá poloha, každá stat vývoje nebo rozkladu je nevyhnutelnou výslednici
polohy předešlé, máme tu .sílu nemizející, stálou, kreslící j nezvratně své
kruhy. V tomto okruhu věci ve všem, co jest, cítímenáslednoíst nezbytnou
arovnomocnou minulého, ale zároveň símě, rovnomocné, z něhož nutně klíči
vše příští. .Síla ve všech projevech svých zůstává .nezměnná, ustavičně táž
v sobě a jest podkladem tajemným všech zjevů. s i P '

Tot krátký nástin soustavy Spencerovy.  " P
Nepopíráme hlavních rysů vývoje naprosto, s určitými výhradami můžeme

je přijati, leč vmyšlence základní soustava tato je sobě odporující a zastaralá.
V tomto vývoji máme řetěz členů předcházejich a následujících, které

vzájemně vyrovnávají se úplně; látka - nebo lépe síla -P- nechabne ani
neroste, všecky okamžikyjvývoje dokonale udržují rovnováhu. Pojem při-V.
činnosti je vyloučen a zaměněn následností nezbytnou a rovnomocnou; „vývoj“
stává se úrovní, trváním - tratí svůj pojem klesaje k totožnosti. Na plano
mluví; se żtu ospostupu, přeměně, pohybu - zaniká, nové, různé, mnoho-,
násobné: ztrnulost síly je výrazem zastavení, „vývojfí stává se .klideı:_n.
Jestliže nic neustává, jestliže nic se nerodí, zdaž slovo „nové“ není rčením.
lichým, zdaž není pohyb pouhým přeludem, vývoj matnou vidinou a lži?

ř Můžemesevříti tento pomysl,tímto„dilemmatemà Bud ve vývoji uplatňuje
se něco nového a padá nezlomnáf zásada nehynoucí síly, nebo ve vývoji
nevzchází nic nového ja mizí samotný pojem vývoje. j Incidit in Scyllam,
qui . . . Celá myšlenka metaíysická, prochvívající 7 tuto soustavu, zcela vymítá
vše různé a nové, je to myšlenka logicky ľ přikutá- ~k „nepohnutelnému“
Eleatiků. . j j ,_ _ _ ~ P

P Nad to bují sv soustavě. dvojí -směr nesdružitelný : P látka a pohyb -
předmět a podklad -i zevnější a vnitřní stránka zjevu; jsou to prvky ne-
zkrotné, zřídla rozmišky. ,Toto střetnu_tí_ jenjevyhnutelno při ,každém .jednotném
útvaru' myšlenkovém, což právě jest u Spencera. Pohyb, útvary vznikající
přimykaji myšlenku k nehybnému jako ku podmínce a' důvodu prvému
všeho, co se mění. -Jestliže toto. neochvějné, naprosté, ' stálé stotožňujeme
s měnivým a hybným, rozpor vykypí. Soustava tato přičí se tudíž zdravému soudu.. /
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Než hlavní věc jest, že ze trouchně staroby křísí myšlenky již pře-
konané, jež obestírá rouchem pozlátkovým. Anaximenes jako podmínku
vytváření všech věcí stanovil zhuštování a zřeďování - vtúxvtoocgja cžpoćícıoıg,
Demokritem označeny jsou . oúyxpıoıg a ôfloíxpıoıg (spojení a rozluka); tot
základní rys vývoje Spencerova. Anaximena všecko povstává oddělováním
prvotního pìvpoçz pochod ze splynulosti k rozlišování ut Spencera. Zřejmá
jest obměna s myšlenkou Empedoklovou. Empedoklovi zřidlem všech věcí
jsou cpılíoć a veìxog -J- láska a svár -- přitažlivost a odpudivost. Pířekoná-li
první druhou, předměty _ tvoří se jednocením -J- stat vývinu; trvají-li obě
síly v úrovni, nastupuje smír, uklidnění ‹- rovnováha Spencerova; nabývá-li
převahy odpudivost, nastává stat rozkladu. Tento rythmus je věčný jako u
Spencera. j  ._ p Ĺ í

Spencerovy zásady o nezměnitelnosti síly nesmíme stotožňovati se
zásadou zachování energie. Zásada O zachování energie omezena je toliko
na svět .hmotný a neznačí, že udržuje se táž činorodost úkonná, nýbrž že
zachovává se ve zjevech stálý souhrn síly živé, činorodosti možné, električ-
nosti a snad i jiných sil neznámých, které povstávají, mění-li se například
teplo v pohyb, zásada tato tvrdí, dále, že zachování děje se dle rovno-
mocnosti a nikoli dle totožnosti. Spencer, který buduje svůj vývoj na trvání
síly a stotožňuje silu S jejím podkladem, sobě odporuje a blíží se více
Parmenidovi, popírajícimuípohyb spíše než Herakleitovi. P

Tři P můžeme rozeznávati druhy filosofie: filosofii Eleatiků, jež klade
bytí a popírá vznik, Hegelovu, zamítající bytí a ,uznávající toliko vznik
(všecko povstává) a filosofii Aristotelovu, přijatou od Scholastiků: jest“Bytost
nekonečně dokonalá, která nemění se proto právě, poněvadž jest na nej-
vyšším stupni dokonalosti, jest svět s pohybem a změnou, který odvozuje
se od Bytosti nejdokonalejší, která jest Jednání samo a jež převyšuje a
jest mimo řadu toho, co se mění. - Spencer naproti tomu praví: něco
spolu vzniká a zároveň nevzniká. j . ˇ n J t J „

Z toho dostatečně vysvítá, kam dospěla moderní filosofie Sperncerovvaššà.
A moderní filosof, zíraje na ten soulad nepopíratelný, jenž P chví se ve
všemmíru jako tajemný pel až nemoha probádati stvořeným. důvtipem při
všem úsilí a znoji í ni podstaty a původu naši země -- pouhého zrnéčka
v koruně ívšehomíru, tim" méně pak schopen jsa čísti démantné „runy ve
světech,-hvězdných,_ jež „vznítily se prostorem jako strážné ohně na Jhranicich
věčna“ a ještě slaběji poznávaje Bytost, jíž jsoucnosti nelze se vzpírati, na
jejíž lehký pokyn rozezvučelo se varyto světa. velebným chorálem: musí
Vyznatifi  “ “ „Klečím ahledím v nebe líc, Ť P P ˇ“ Ť Í

Ă J „flmyšlenkal letí světům vstříc J “ J
›; vysoko - převysoko - ,

. a slza vhrkla V okoí“ j

p     ,aę n
;ıosEı= FOLTYHOVSKÝ (oı.)z    J

  še severosemitské cpigrêıfiz. 1
J PP P ' J (Dokončení), . ' ' ” J . PP

P Nápisy nzêarabské.1) I. S._inzirbana(`?), ,kněze Šahrova lv Nêrabu.
Zemřel. A tento, tobrazˇ a rakev jeho (jest). ,Kdož uloupíš obraz a rakev
s místa jejího, Sahr a Samaš a Nikal a Nušk Pvytrhnou jméno ,tvé Pa stopu

. 1) Text viz Liózhflxflızi JI. Th. ar. 445. P  J . “ .
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tvou ze života; a smrtí . . . zabíjí tebe a zničí símě tvé. Ale když ochráníš
obraz afrakev tuto, druhýochrání, Íco tvého. ˇ' ` PP i  i

P P II. Agbora, kněze Šahrova v Nerabu. Tento (jest), obraz jeho. Pro
spravedlnost mou před ním, učinil mi 'jméno dobré aprodloužil dnimé.
V densmrti ústa má nezdržela se slov: ,,A očima svýma co`“vidím`? -Pokolení
čtyři oplakávají mne; af hle! sto jich (jest).“ A nepoložili“ semnou nádob
stříbrných PaP měděných; S oděvem mým položili mne: Jznicwpro druhého.
Neolupuj rakve mel Kdož ublížíšˇ a oloupíš mne, Sahr .a Nikala Nušk
hrozným učiní způsob jeho smrti, a potomstvo jeho zahyne. P ` 7

,PP PPNápisy B nêrabské jsou nápisy náhrobní. Pocházeji ode i dvou kněží
Sahra, boha měsíce. V obou udává senapřed osobnost zemřelých. V prvém
nápise hrozí pak Sinzirban tresty těm, Pkdož by klid jeho v“ hrobě porušili.
Prvý trest jest, že bohové „vyhladí jméno“ jeho. Rčení toto připomíná nám
z Písma sv. řeč Mojžíšovu v Deut. 914. Připomínaje lidu modloslužbu jeho
u hory Sinaje, opakuje Mojžíš slova, jež promluvil kjněmu rozhněvaný
Jahve: „Pust mne, at potru jej (t. lid israelský) a vyhladím jméno jeho
pod nebem.“ Podobně mluví 'též “Ša°úl Davidovi; poznav totiž, že David
jistě bude poněm kralovati, prosí ho: „Přisáhni mi skrze Jahve, že ne-
zahladíš jména mého.“ (1. Sam. 2422.) A v žalmu 96'. vyznává David
0 J&hV0Vi= ohvøxniı jsi nái-øeay, thøzhøžniıza. jsi zničil, j i B

jejich jméno jsi na vždy a na věky vyhladil. _ P
__  PTýž trest vyjádřen je též dalšímieslovy Sinzirbanovými: bohové vy-

trhnou -,,JstopuP tvou ze života“. Jaká hrozba po té následuje, jest nejasno,
anoťslovo další jest nečitelné. Snad hrozí Sinzirban, že ,bohové ,,smrtí ne-
šlechetného zabíjí a zničí símě toho, kdo by hrob vyjoupil. Kdo by však
rakve ochránil, sám .též ochrany dojde.“ -- i . ˇ. .  Í J
~ í V druhém nápise hlásá Agbor, že udělil mubůh Sahr pro spravedlivost
jeho „dobré jméno aprodloužil jeho dni“. Bezděky připadají nám tu na
mysl slova knihy Přísloví, kdež iv kap. 221. sv. spisovatel praví :_ ,,Lepší
jest jméno dobré, nežli masti drahé.“ J J  e .

~ Poněvadž bohové Agborovi udělili dlouhého věku, uzřel sv po.Sl&dní den
svého života okolo sebe sto .shromážděných potomků až , do čtvrtého pokolení.

J J Dále poukazuje Agbor zna to, že marno jest pro :poklady otvírati jeho
hrob, ant nemá u sebe drahocenných nádob., Kdo by však přece poškodil
hrob, ten stižen bude od bPohůzh.roznou smrtí a .potomstvo jeho vyhyne. .--

r 1 Z nápisů těchto poznáváme, podobně J jako .z nápisu Ešmun°azarova,
jakou úctu k zemřelým tzělům chovali národové semitští, kdyžtě hrozbami
i sliby snaží se pohnouti potomstvo k tomu, by hrobu zemřelého neotvírali
a klidu jeho nerušili. Snad souvisí snaha tatéž sfflvěrou v nesmrtelnost duše.

Nápisy tyto pocházejí asi ze 7. stol. př. Kr. P. Psány jsou na dvou
sochách aramejštinou, písmem téměř totožným s písmem nápisu Mêša°ova.
Nalezeny byly r. 1891 v Nerabu, u. Aleppa v Jsev. Syrii. Uchovávaji se
nyni v Louvru. t ˇ “ " t

Již z několika těchto ukázek lze poznati, že nápisy semitské jsou ne-
malé důležitosti pro poznání názorů náboženských, dějepisných a zeměpisných,
i že jsou dobrou pomůckou k výkladu .Písem sv.. Mnoho však jest ještě
nápisů jiných, jež podávají daleko jasnější názory a důležitější zprávy,
kterých nemožno všech tuto, uváděti. A všemi těmi zprávami potvrzují se
zprávy Písma sv., ale zároveň ukazuje se ivysoká vznešenost názorů sv.
spisovatelů nad názory ftěchto názorů pohanských P '-- čili rozdíl mezi dílem
lidským -a dílem Božím, P ˇ ~ J J .
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(Jarní večer. Oddech dne. ; Tolik očí svítí tmou . . .
Hlcdım V more bezedné. ' .

vlny měkce rozhoupuné.  

 Ríd' tam, Bože, cestu mou!
Tıšc odtud větřík vune  L v S nımıvěčně, věčně plout,

srdcc tuk Ti Zcıžchnout.
O I 'v-~J Dlcıvcum, svıtit nu morı, B P

než se koráb ponoří. P
J I`lu Tvůj rozkaz tiše jít,  

V nczbloudit, ach, nczbloudit . . . je
.I _ _

J ‹_ . II-_ _ .
Ten pohled, Dune, zachytit, Dar slz by potom sladkým
jenž otřás' Flpoštolem!  _ l jenžchlebcm nebes chutná,
(Tak musil k Smrti Smutný být,
že plcıkal hořce bolem).  ,

  ~ Iıı-
-7 P .›,J , .J .- .,_ p

Tvou vůliąeučiniti vůlí

átcbe bych jím nusytıl,
má duše smutná, smutná _

zv „

svou,.
 "aj milovut ji láskou pokornou, j  

jež Zlíbc kříž svůj a v' žár krvuvýi `_
ve výhni bolcstıl mé rozžhcıví.   

n _

Svou vůli ci vš_c,gco Z nj bylo tu,
_, _ jak svícı spálıtľv oběť Zıvotu,  

P by nepřítel, jenž brzy
ncnalcz' místa ks plá

i àlêàkříí-_àl<`

RUDOLF ıš. LIHHARTJ (oı;),;z  J  J
_J I _ , ' _

J  l:J>o“F\áöíša O

Kolébám duše bolesti, J j"  J  
uspávám bolesti tělˇcız“ - ; _
kdyby .tá pohádkáo štěstí JJ '
do žil jen přclít se “chtělcı! ` f J

_. 9

Koupá se v noci 'měsíčhé, J J ~
' 'ˇ. _, 0 . I , rosou se nuinıvy ronı; J

svítí se V sluncepaprscích., J J
, usmčvů démcmtyJZvoní.,

 ujářiy ıøøıćsii

přijde, vím, p
num _ nezncımym.

' 2

- Z

\ › _ _

<Š'(ě5'(ı'.' _ ; P  

Notí si ptačí písničku, .
Z pramcnu, pupenu vonı;
do snůfmé dušcndívá se,
a mi je tcsknotcık poní.

Chytám ji --Puvlétnc, v dáluvě
sedne si nciratolcst;
v Zbouřcnou duši mi posílá
snyjen Ju touhu cı bolest.
uspávám, ' í Í

P bolesti duše CI tělá: ”-- '  
Pkéž“ by etcıpohádkaj oštěstí Á Ť

P " do Žil 'mých'“pÍřcl,ítP.sct chtělo !`P

,‰

›lľżii1.34

L__
Š
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Il
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i
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E. MASÁK (Br.):  i
r Š öruhého břehu.

êám nabřehu stojím a dívám se V dál.
Kdos odtudž lehce zavolal . . .

Hlas tichý, jenž fvlněním oblaků zněl,
  kraj snivou hudbou rozechvěl  

a Zkvetlýmì lukdmi dlouho se třás',
kde naděje ,mě touhou pás'.

To doznělých jiter mých nesmělý smích
se v Sešeřených stezkách Zdvih'

a tisíce ve Slunci proteplých ech
v stříbrných, vlnil akkordech.

« ;

'ľoizaznění zvonů, jež ve vodách sní
 vítěznou píseň polední.

Pl vzkřiknutí nadějí, které šly pít
d k zeleným břehům věčný klid.

fi modlitba tonoucích, jichž duše mdlá
k oltářům míru nedošla.

jen S nesmělým flsevřením vybledlých rtů
Zahrané tichě impromptu.

, i

PRIHC R.(č. 8.); d b A   
. floölitůa.

cOZbud oheň. Tvůj, jenž vesmír plní celý,
mou duši chudou, hříšnou, ubohou,

ať poznám Tě, v svém srdci rozechvělý,
Tvou Velebnost ,ja Dobrotivost Tvou. ě
Vzbucľ oheň Tvůj mou duši dlouho spící,

- jak slunce budí Z rána tvorů říš,
by červánek Tvé láskyvzňal se vi líci Ť

» a nehdıdˇfešit já mohl vždy, a spíš z

= s Dým dusný bídy zničit chce mou duši --
‹5 Zapal znova, co v ní vZplanout,můž',  
ať pro ,'l`e.be,,.ZaS čistá, píseň tuší`  
a nevidí kol sebe prázdnou hluš . . .Í -

K Tvé službě Zasvětiljsem žití Svoje j
a padám skoro, ač jsem teprv vstoup'
na cestu R Tobě. Zapal Srdce moje
a bud mě víry nevývratný sloup!



F. T; «(Pr.)i:íě r ” n . l   s
ø

. n líto 'ei O iustitž denni .J P 5 u
 Již. zmlkla* píseň divých promenádf

o a pestrých davůˇlpřitlumeııě spění, “ j
ě nakvěty vypráhlě třpyt bílěrosy pad* e

 a Zachytil.se na lupeni . . . zz k ~ s j
_ _ _ a 'v ~ _

tiše šuměl vážné noci dech - i
jak mysteriemi nadzemskěho blaha
já opojen, jsem v jiný kraj se v,znes . ..
Mně zdálose, že letímflv nadšení ` Ť
v hájbílých lilií, rozkvetlých růží Sady,  
až Za“ sebou jsem slyšel pláč a stesk,

na »rukoufzřel tam spínajících řady.  
_ v. , - . . ., .z

; Hflđn letěl ddárljsem; touhou neznámjou, Š .
j iiŽio51YŠ€1i21C!ÍÝCfi Šľľün ”€ìRrflSŠí2PëiVy 4,-ů s

jak ,nade mnouzbyd zvony Zvonily, Q A s
i tam nazemi 4- zas rozvášněně hněvýl  

Jak zpíval' by to dáslce lcizích pěvcůzsbor
*`v průvodu sharfjiiaf louteni vjěčnou' píseň --

r však přec j.Sem vfzadzse 'ohlědl azaslzel, _
“ když' zřel jsem na zemisftuš lidskou tíseňf  

Fly, vracel jsem se z pouti daleké,"  z
mně líto bylo opustittu Zemi,
svou lýru vzal jsem, spěchal donoci od

,.x .
S“ v. hvězdrrozžatýmiyjalejemi. są  ' „Í `

,ąjìęmì .. ›

Í/

FR. BoČovsKv(ısf.);l   r
' ' v _ . _    j lfidyžf kroky doznívaly . . .  

. \ _ /_Ť -V

d Věnujiiřfratriběus ad fsacros ordines promovendis. i
›_ V ' ` ˇ' '“ . _ Ť V » Motto: Ěorsaıi ct haec olim mcminissc iuvabíit. (Vcrgil.)

‹__.` " .

V., 1905; Vycházka na Spielberg. Den májový se rozvil jako
růže bohatá, Slunce nevynechá jedině skulinky mezi svěžím listím, kudy
šípůmjrsvýın' na tváře naše dává blýskatdiľ. Rád Ťchodím v tyto sady.
S nejvyššího chodníku lze obhlědnouti celě, město S .okolím dálným až
krzlëalavským kopcům, možno p~ovzněSti_oči~i mysl ku klenbě nebeské.
Dř;i,;papdá, mně, jakobych ,byl„ve Stejně výšijs hranicí,,;kterou_ se dělí nebe
CI Země azjá jeměl spojovati. u   j ; , i i o ,

Nedlouhýčas, a poslední dozní tujdygkroky «_moje.,Zrak můj pro-
`nsi,kár“pátravěriv. modravou dálku S jakousi ,bolnous apřece toužící otázkou:

domovflmůj?f' Kde „dáno mně bude,,,iaž pěsftounský důmjojrdinatus

š
5

,I;..ø8:s`.$$.ˇ‰

l
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opustím a s rodným se rozžehnám domkem, kde působiti? Droče jsi
smutná, duše máa proč kormoutíš mne? T o  

Od země obracím zrak svůjk Tobě, Dane můj lv jenž jsi poručil:
njdětel Učte! Křtětel“ Kamkoli povede mne, pravice Tvoje, dej, prosím,
tam abych na cestě pokoje .a spasení rv domově dočasném spěl k věč-.
němu ne životem smutným, těsným, všedním, aleldenněnovým, zářnějším,
Tvému podobnějším, smí-li hŤříšnost~'lìdskáÍ.od, Tebe toho žádati.
, 30. V. 1905 Drošedše Úřednickoučtvrtí, vystupujeme na Žlutý kopec.

O, tudy, tudy Boží přírodou rád se ubírám,když ezmlazená réva šelestí,
když ořechové listí vydychuje vůni, když vše v květu, vše v jásotu.
Drojdu bělostným hájeni břízovým: otvíráˇse mně rozhled na lány
obilíčka, větérkem se líbajícího- „Domoz Dán Bůh !`“"kynu dělníku kopa-
jícímu, jenž S ochotou odpovídá: „Dejž to l3ánhBůh!'.'-, 1

Kéž i mně Bůh vedekprcıvici moji, kterou ìmýtiti budu býlí a sázeti
nové sazenice na se vinici Dáně, kterou rozsévatifbuduy símě slova Božího.

V Volná příroda jest mně druhýmnchrámem, kde cítím se blízko
Tvůrci všemocnému. Nemám v nenávisti těžkých pracía orby, kterouž
stvořil Nejvyšší. Fi proto přál bych si k tomu dobrému lidu našich vesniček
přijíti, S ním se modliti za zdarúrody pozemtské ažně nebeské, jej
vésti atěšiti, hlásati jin'ı,Toho, jenžlstírá veškerouslzu a jehožto břímě
jest lehké. ` " V ˇ i T'  

Lásky kdybych. neměl, knicínejsem. Na cestě tvinicemi čtu na kříží:
„ñlso hat, (ìott.di»e.\X/elt geliebt“. Všemohoucí! , Miloval ty, kteří Bo
uráželi! O, Bože, dej mně jítija učiniti podobně...

Vejdu k oltáři Tvému, k Tobě, jenžobveseluješfl mladost mou. .
V6. VI. 1905. Nedovedu skekubrániti dojmu stísněnosti, vstoupím-li

na Cerná pole, jichž prst' jakoby promíchána byla sazemi vychrlenými
„z té blízké bolestné čtvrtikomínůva lidí utýraných,“ zčernalých popelem
prací továrních, ldoíkrvava mozolnatýchí“.jjakobych nemohl kroku učiniti
v černé hmotě, a přece nechci dojíti toliko do Dělnické Ctvrti, moderně
zřízené (to pro naddělníkyl), dolů chci ik chudévmu dělníku, stisknouti
mu upřímně tvrdou pravici, .setříti pot se skráně. Ci snad vojín s povzdálí
se dívá naútrapy?  j  

Vložím pracujícím do rukou nástroje sv. víry, V srdcích roznítím
oheň sv. lásky, aby konali díla ceny nesmrtelné. r

Hesla dám dělníkům: „Svoboda evangelická,“ pánům jejich: „Láska
křesťanská,“ a všechny povedu k,Bohu Otci a Matce Marii do rodiny
Církve, v níž Z Boha největší svoboda a nejjasnější lásky plamen.

Dobré mi pak bude, ponížíš.-li mne, Dane, abych se naučil spravedl-
nostem Tvým. ,Uchýlím se tam do údolí ke sv. Fintoníčku.V samotě
s Bohem se.. poradím, proč stavba moje se káci, proč jsem služebník
neužitečný ?ˇ Tam chci bojovati sám seseboua nechci záviděti zlostníkům,
aniž horliti nad činícíminepravost.   9 - 9 T

T' Dotěchy skytne mně Dísmosv., jímž jako d'alefkohlfede~m .dív“ati,i.;.se
budu, kudy jest mně se bráti. 9 í  ~ ` ˇ

15. VI. 1905., Dřede mnou rozkládá se půvabná kotlinałírâvarcavy,
kol' dokola vroubena jsouc hornatými a vinnýmiístráněmi. ]deme~*tudy
procházkou „kolem Světa“. V pozadí bujného stromoví vynořujífvzz se
zrakům pohádkové stavby“ vill v Disárkách obepjaté zahradamì,..Zahalené
zelení mohutných stromů. ldyllický život! H aby bylvfic,lyl1ický, skryty
jsou villyv této kotlině, na opačné straně města, daleko (Zerných Dolí.z..



" ' ' " "" : '_ _ _

Kolem“-Světa! Co jest svět? Všecko,Ĺ co“ jestna. světě, jestžádost
těla, žádost očí a pýcha života. Fi bohatství, moudrost, marnost a trápení
ducha ! Ctu :e l„Ssadil' mocné se stolice, bohaté pustil prázdné (kteříprosby
ponížených zamítli a odvrátili tváře své od nuzného), ja Počátek moudrosti
jest bázeň Boží.“    ` . “

Ci mocný a bohatý nepotřebuje varovného hlasu, aby důstojnost
svou a dobrotupodržel, aby vLsrd§c'i-c“hudého hledal, čeho ve své ,moci
a peněžence nenajde? 9 . '_e _ r

Fi moudrý tohoto světa nepotřebujie též výstražné výzvy, aby pa-
matoval na Toho, jenž 'jest zdroj všíimoudrosti, jenž jest Nejmoudřejší?

Obracím se, Kriste, k Tvému chudému a opuštěnémukříži s prosbou:
„Dej, at pečování tohoto světa a klamné bohatství neudusí slova Tvého !“

„Dej, abychom. neviditelné vlastnosti Tvé ze stvoření světa,  skrze
Íy VčCì, kteréž učiněny jsou, rozumem pochopenéktstpatřili,,totiž Tvoji
věčnou moc a Božstvíl“ S K i 1  9 '

27. VI. 1905. Hle! já dnes vcházím nacestu veškeré země - jestit
uloženo všem lidem jednou umříti - na cestu ke hřbitovu. . j  ~

“ Vstupuji na jpole, V němž uložena těla v naději "na vzkříšení.
Smuteční stromy tklivě spouštějí haluze své k zemi, "i ptactvo, jakoby
cítilo vládu Smrti, nepěje - ticho! Jenom slyším padati dunivě hroudy
na rakve ve velké šachtě.. .. Budjž jim země lehká! 9

. Kdy nad duše. mé bývalým příbytkem, z Dane můj, zavzní ,píseň
Církve? Dobře vím, že létajnaše jako.„p,avu.činaí počtena_~bu.d.ou;ıOJ dej,
v bázlivém pláči prosí ,duše moje,,Q aby smrtzmně byla slastným roka-`
mžikem, ve kterém .bych viděl blaženýma, očima veškerenzdar mladistvých
snů svých, lid Tvůj vsílea míru, dobré svoje vzpomínky (hříchů mladosti
mé' a tjnevědomostí »mých nevzpomínej, I3ane!~),*e! tichou lítost ajblahou
nad"ějiv«Tebe, Lásko ;moje._s _   j. . t ˇ 9 1 ˇ “ “

Í j 1.130. VI. 1905. Spielberg. „Rád M vracím se opět sa opět tvé tyto sady.“
Zrakemsobthlížím ona místa, jež. jsem prošel nedávno. Vábí mne rkaıžfldé;
máť svoje krásy, k sodpočinku vábí sady a lesy, sk imodlitběeˇZve kříž;
Miluji pažit,,miluji pusté skály, ba milujipiibudoucí“ kolébku svou.

""Od "země obracím zrak svůj ik Tobě, Dane můj! eDu~“še má e.Tobě
jestjživa. Ty, jenž jsi slyšelsliby moje, dej mně tak_působiti,Ť aby všichni
okusilia viděli, jak libý jsi Ty, Dane, dej mně ve účinnosti hlásati

1 ~ nemocnému: Modlitba víry uzdraví nemocného, t
'  "zdravémuż Bázejňllöáněkdává dlouhost dnů, „ v i

chudému Trpělivost chudých nezahyneedo konce, M
bohatému: Lçıkómý nenasytí se penězi,  . ..

` ~stí“sněnému: Vjezmìí kříž svůj afňásledujj Krista, i S  k
'tomu,j.enž“se,domnívá,jže“stoj.íì .IŤIle,ď,abysąnepadl.,. t . .

Ď .rø všćmíji sóhč ćhći či hıć5á±i,í  Ťçhøi vůáøęxh í›hý±i.j.øá  rxøıćıžhy až ke
I`O U-  - t  ;`“ z. S »Tx J › 9“

9 _ „Fi utvrzovati budu. po láscek .církvi nejisvětějšíf cit slidskéhpysrdce,
lCISku k vlasti, jež jest naší dočasnou -církví, jako církev naší -jest
vecnou- vlastí. » fl - _ 1  f “ 0;;.- ; „ , -_ .;. ,.-._- _. A , _ .. .».. ›. ~-

SYCICCITIpI11ý~m“~rÓZl0L1.Čení,.„a ì.i.d;ealův, ale připraven ›j~sa!t"éžs a
rozhodnut, přijati, cožko.l,i na;.mne!„xsl.oženo .bud,.e, -a trpěti. v ,bolesti a
v ponížení svém Ťmíti trpělivost, - a běda, kdybych jen snil O budoucím
zdaru za úspěchu prací svých, kdybych“ čekal, fže růže mně`,pokvetou_.b„CZ.
trní, jež už nyní cítím zabodávatise do srdce toužím tišinou .i vlno-
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bitím pracovatí pro duši lidskou, jejíž krásu a cenu ví nitru mém vždy
as vždy CÍCÍ mně náležitě ceniti, ó Soudce věčný! 0 . l

Nade mnouna hradě třepetá jasný signal trubky vojenské,›volající
C10 51užby.Nezdolnou milostí Tvých,fI3ane,9. zbrojífl budu vystrojen, a potom ?

tšllotıovo srdce mé, Bože, hotovosrdce mé! 9 _
u.

T 9 Ž _ “ z ˇ

=«';/ _‹ ' '_ _., .

\
_ ‹› .-

   5P"äUëI øscbůši 6' ökë'C!2"D'     
,_,. _

bohoslovcůčeskoslovenských dna pasu. l)zI!z|7rac|ě.
~n

„  , ?Dne2. a3. srpna,1904. _  l . . _
(Oslav-a. st.-ých. :cıa.±.oz=eIı.,_ì:ı:ı. 'Pr_aI1-11~ìŠlI&\› $í'L1-Šìlav)-

ınxáává BEDŘICHPÁTEK, ız. č. jøánzxıøı „Růže Snšiıøvy“ v Bx-ně.
V _ ˇ (Dokončení.) ,~ 9 _

.,,U ,Heroldů,“l při společném t oběděqproneseno několik zdravic a přípitků,
z nichž uvádíme:,iPoZdrav Miss Elisabeth=Maniq.ue“Z Chicaga, Slovenky to, jež
dlouhá léta v Americe je usedlá a nyní vlanst Svou navštívìvši, také na Velehrad
k slavnosti přišla. Nadšená zdravice prosnesena byla p. kanovníku Dru. Podlahovi.

V užší pak schiızizástupcové liter. jednot bohosloveckých měli poradu
O přednášce p.“ kanovníka- Dra. Podlahy ajeho návrhu, jak by totiž měl .býti
uveden v život. Debaty velmi čile se Súčastnil Slovinec ctih. p. Grivec. Stanoveny
body; Doporučuje se, aby časopis ústřední, bude-.li Založen, veden byl latinsky
a rusky. Nesjednocení nesmějí tříci, že je chceme polatinisovat, nýbrž mají po-
znati, že se chceme spojiti s nimi ve víře pravé. - Ruština budiž pěstována
v kroužcích, „Museum“ .hled'udrž"eti zájemmezi bohoslovci O myšlenky Dra. Podlahy.
Třeba čilé agitace, třeba hledati .pracovníků v tomto oboru, kteří by přispívali
do čelných existujících časopisů. slovanských. (,,Hlídky“,j ,,PrZegląnd“, ,,Vodit:elja“
a „Katoliškiho 0bZorniku“). s 9 ' '

Odpolední část akademie mělatéžr Zdařilý průběh. jNeuna.vn.ý pracovník
,školní rada p. Dr. Fr. ábělekproslovil řeč, plynoucí od Srdce k tsrdcím:
” „O důležitosti, výchovy, v duchu Sušilově.“ Podáváme obfl

ší obsah: L  9  _ _ľD‹ l-N ""3D '.1>‹
Ě-I4

„Již tolik řečníků mluvilo dnes zvláště o Sušilovi. Se všech stran bylo
naň pohlíženo jako na vlastence,ýbásníka,í vyøh0v3,±ęle,í kněze; mně toho tedy
Zbývá málo, jen drobty; a naty droíbty vás.zvu Usplokojím-li, nevím. l i

 Jednou Z nejkrásnějších řeckých .bájí Qjest báje o" Heraklovi. Jak známo,
octl se v životě na roZ,ces.tí,“měl voliti _mezi,roZkoší„a ctností, prací .neúmornou
na cestě, plnévstrádání za odříkání. Ave co učinil 9 Herakles? Zvolil práci, cestu
drsnou. Že tak vysokýlcíl _sivyv›olil,jzalíbil se bohům a došel Svého cíle. Kdo
umí čísti na mapě hvězdnatého nebe, nalezne vždy souhvězdí Herkulovo, jež po
věky budehlásati slávu heroa, Qđ něhož má jméno _- Takovým naším Herkulem
byl iırıáš .Fr.“_Suši.l~.,'I- On“ ,_se,'OCl.l“„na, rozcestí, když vybyv“ si studia., byl lákán

S" ') NYIIÍ“ đ0l`>ČüS01Ó'ÍS\1 1Š33«t01-jđ'fl0hÓ_V0I1SťÝ&«, kterýtse celé věcitujal a utěšeně dosud V ní
pokračuje. 9- 7 2 “ '_ 7 “ Z ' Š “ ˇ 9
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S.větem,9_rozkoš9í; aleísrdce jeho mladé, vratké dosud vyvolilo práci,`a.práce,.které
nadljdskými se zdály, opodařily se mu, poněvadž se zalíbil Bohu, který mu pak
poŤmáh,al.“* ì “ _ o .. S x ~ _! . s ii 9

 4. ,Sušil může sloužiti _ zavzor .zvláště nám,_kterým jest svěřeno, co .nej-
dražšího má národ,conejdražšího; mají rodiče, který_m,svěřeno.jest dítě, abychom
ho vychovali. Je to naděje národa, naděje vlasti. Mládež však jen taková xmůže
býti nadějí národa, jakou chtěl Sušil,-totiž„mládež, vychovaná »ideou ná!-
božensko-mravní‹‹. Nebude-li národ náš.vychováván na základě této idey,
neudrží se, Má tedy mládež naše býti vychovávána ›v._duzchu. Sx_ušilov`č‹.
Na této výchově spočívá blaho celého národa. _ [ _ j ' 1 v

Máme továrny, pivovary, cu_krov;ary, peněžní _ ústavy -__-_ 9a podívejme se,
jak to ,S nimi vypadá v naší vlasti! Záložna za .záloŽII,0l1 padá, ba kteří. králi
byli celého kraje,k nesvědomitě okradli chudinu jo groš, .mozolně„uhospodařený.
Lid v ně důvěřoval, lmyslil, že takový intelligent ho ,>›spaSí‹‹; ale joný místo
toho ›spásl‹ colsespásti dalo. Atakových ›spaSitelů‹ národa__jeSt za-posledních
dob mnoho- Kdyby naše intelligence. byla vychována na .základě nábožensko-
mravním, nikdy by se nedopustilaskutk-ů, jež; přivádějí rapidní _ ıípaflek; národ-
ního blahobytu. -_ Sılıšil byl vzorem intelligenta, vlastence na __základě nábožensko-
mjrřavníIn“.;_“_øIeho vlastenectví blylo _ docela jiné, než ;pouhé-~v›vl“astenč.ení_‹__. Vtom
shodoval se úplně is Palackým, jenž praví: »Ať ,nemyslí naši çmladí; páni, že
postačí vlastenčit . ._!_‹í _ _ 1  _ _ l fl __ ._ “ . z

_ čím byl Sušil sám, toho žádal také od jiných. By_l-dob_rým vychovatelem
a chtěl, aby ti, kdož vychovávají, vychovávali_ dobře. Věděl, včemspočívá kouzlo
dobrého a účinného vychovávání. Vychovateli jest si získati úcty. Bez ,níspranic
nespraví. A čím Ý nabudeté úcty? Musí blýtiıve svém oboru náležitě; vzdělánęa
musí se vzdělávati stále. Ustavičným studiem, prací, ,přijde zna._všelijaké“if9l,_věci,
kterých snad okamžitě sice užíti _n-emůže;, nabývá však většího, obsah-iu fvědění,
většího potenciálu. Pak působí zcela jinak, než kdyby chtěl zůstati _poı1zÍle při
tom, čemu se v ústavě naučil, pak' zcela jinak věc«podá, 9 žákysnadno vše 1 pro-
hlédne, zcelša jinak poslouchá; chutnáť,zajistéflépe voda Z čerstvého, jtekoucího
prraménkju, než ze zásoby staré. -~ Sušil chtěl, aby. vychovatel byl ıučsenýi a
pobožný‹:, takový si získá úcty. „Přijde-li na př. ku lmězi učitel, jenžise stále
vzděláváa nevidíli.v knězi muže vzdělanějšího, Snadnoifsin učiní na něho vtip;
ale kdyžkněz je vzdělaný,“ nedovolí si toho _ _ ` _, l  

lĹ[Yychovatel.' na škole nobecné může. dosti snadno dovbře, působiti, kdežto
působení _ na škole" střední .jest ; daleko., nesnadnější. ť Na mládež škol sstředních
způsobí mnohé nebezpečné živly.. Tolik jestlrůzných časopisů, .různic,;i`vš9e5 stojí
9pľ_oti sobě, všude jen štvaní a kromě toho veliký „bývá ,ltuvvlsiv ,universit° žáci7 -

střednínškoly ví,že. sętam ipřednáší, co vše náboženství ›n,eníl_‹,, že to a .ono
nepatří do víry. Na .střední škole připadátedy katechetovi velká uloha_ Má
hlavně věděti, coľžáci. čtou a pak při vhodné příležitosti je předzhoubou, již
mnohéknihy šíří, varovati, zvláště při exhortách. Když je pronásleduje, nicne-
pořídí; 'Ĺlż`ímrspí;še upozorní, tím více budou, žáci bažitiøpo takových knihách.
_Velmi9_9ámnohoidobrého může v9 tomto ohledulzpůsobiti katecheta svým životem.
Vidí-li_-žáci,9 že zjinak žije a jinak, učí, nevšimnou si jeho slov. _  4

9 Má ii především Š poukázatif na básníky, kteří _jsŠou ui mladé generace tak
oblíbení a lmezitěmi hlavně na básníka, jehož básněmi vane duch materiali_stický,
má upozorniti na 9~mylný“jeho názor o* transformaci krve a mozku, ve ,slovo.
9Z_r`1ám bá_sI;ı9íka,._ jehož básněmi a spisy vanev duch protináøboženˇsk.ý. A co praví
Sušil o.“básníku? Básník. má býti Íiveleknězem .pravdy asctnostiš. Toho 9 však
_u9našeh_o_ básníka (Sc. u Machara) postrádáme, ba nalézáme pravý! opak. Kristus
mìuessestárnul, ctnost je mu ničím, v důstojnost a ctnost ženy i_I1o_věří,. nazývá ji
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vıženskou samii0í‹Í.l Jak zcelagíjínak'zopěvovali Votnofit a; "důstojnost 9 ženy slavní
naši básníci Kollár, _Celakovs'ký,“?Hálek..; Tiijsouopomíjentíl naší dobou, sevˇšledněli
a právě ti by měli býti čteni. Básnícinovodobého m3›Í6ľÍ8»lÍSfi($l<ëh0“ SIDěI`I1if1`Š3«_dÍ
S3bBV"ÍaŽđl1j› I 316 9 d0l0ř6 byvudělal-i, kdyby se dle“ své, nauky křídili“. Materialisté
lüýili" jÍŽ±~Z3› Sl534ľÝ0hclođl0b, ale okolí -jejich poznalřo, že 9 filosofie jejich je nejzdlravá;
proto .byli =z Athén vypovězeni, .ıpz0nëv3,`(,1ž,_3vá,đë1i__ kserbevraždě. Divíme se, že
právě mládež studující tak ěestoi sahá siÁ›na-_.život;ì`3›l0 ľ10ľI1\1,SÍII10ÄS09Ö-ÍVÍÉÍ;
vždyť.~ml.ádež<iř se hl9áSáfpožívav;ostlpřímoznestoudnáÉaìnásledkem toho jest mládež
přežilá, gvyžilá, jež nic jižfv. zivotě Ĺ_nęčęká,_ Proto bere do ruky nástroj
gębq-3vľ3,žędný_ _ _I __ ._ _ 4, _ ' 9- __ _ 9,. .

99 S Z Podívejme se na 9mladíky,_»-odcházející ze středních škol ! Studovati se
mnohým „„nechce, cílesvého tnedojdoI19._;gŠ(930 jim“ tedyz'bývá? Takový mladík jde
do: redakce strany jedné, a zítra opět" jiné, dnes jeSt,č“erný, zítravopět bílý. Kde
jest“ pevný charaktˇer, který jela xmá-9býti“ výsledkem idobré" výchovy?

“  V Katecheta“ i vjiných směrech“ může 911“ mládeže .dobře působiti. 9 Vědy pří-
rodní za našich dnů neznají Boha. Tuv katechetavelmi vhodně může při příležitosti

~ ,podotknouti-,žže největší učenci, ve vědách 9přír_odních 9vy.jnik,ající, byli muži zbož-
nýfmi, .věřili v Boha jako :r Newton,.Leibnitz,. ~Eu2ler,zG”ausse a jiní. ,-- AŠ nebývá
vždy nadarmo, co katecheta Jp0_dniká.l Jak ,odmsěněn jest,]9 když po letech .hlásí
se k ýněmustudent a vyzná, žeškola byla mu S9pasn*ým majákem, n že ho- za »za-
chránila od záplavy mravní nečistoty, hlásané' moderními spisy. 9 ˇ L v

“ .Chraraktery máme vychovávati,“_af to=j'e.rnejkrásnější úkol aine jen sucho-
“pár9n“ěvěd.uzotloukati anepůsobiti* přiiätomı !IÍ1a]srdce,_n“a cit! Takovým představoval
si“ Sušil působení kněze›vychovatele'.*; “JÍdešli~ 9jem"u " mládež vstříc, vychová z ní
poklìad“ národa, ya národ, jenž máitakovés občany, může 9bÍýti jist, ze byť i nej-
žkrutějifl „bYlPronásledÍov_áıı -9nezahYĹUe!4!_.o J n L _ i s 9

99 o Po9É“přednášce zahřálo 9kvartettoŤřfpřekrásnou skl“ad“bu E. Griega“ op; 9297.
(Bomancea Finále). ˇ » v r _  4 9 k Ĺ

 1 f,,O F=rflanot~i'šku =Sušilov[i jaľkolv-zoı`Í*u 'bohoslovců fa kÍně“ž9í“
promluvil nazkonec ctp. Karel Háňavka,“Ťbohoslo‹vec “a předseda Růže Sušilovy
z Brna, Pro níedostateľk místa podáváme' z řeči! obsah a? některé úryvky. l

P ,,Životem' nezkuišeni umínili jsme;si"zasv`ět“it se`9Kristıı. Tužby naše a cíle
byly nevyjasněny ještě, když rozhodovali jsme se na lrozcestí, života dáti se
cestou pravou. Ohlížíme se vůkol, hledajíce vůdce na 'vážné pouti. životní, vzor
námi' blízký, lv): němžzJ_bychom jako Ív centru.-viÍděli _shrnuty ,syté barvy vidma ve
světlo bílé, ve slunce idealni, žádámýe vtě9lení9 ideí,rx které mají- býti motivy našeho
života. Pochodeň Jnových dob f z9ažehl“ přfedisto :lety ,Settz,rodivš'í buditel Moravy
Fr. Sušil. Když prožij'emez.vduchuživotj tohoto když procítíme tento
život ve všech jeho vztazích, nemˇožnonáml  llñàłk,.jnežıpšřimknouti0 se v;šik' jeho
nás|edovnı"ků, šinouti kroky své ve lšlêpěje 'f.-ohzoto vzoru svého. _ l  - 9 _  

ZáSlìuhy9l.jehotím více vyniknou, 'představíme-li"si poŤìzadí.ubohých poměrů
na9*Morav'ě,~“od“ľ kterého se význiačněl liší ísvětlá postava Sušilova V uvědomění
vlasteneckfémi pojeném* s živou láskou k ľcírkvi.“ Nebyl' tolik mužem veřejnosti,
`nebylŤzrozen<×kf tomu, abyflza zvzuku_9hlíuč,ných9 hesel jako odvážný _ agitator droz-
ohřıoval massy. Povahoůi činností svou byl Ipoukázán více na ústranní, \a`;by
=ZđB tím jistěji I'ozptylovalchmury9 života neschopných pozůstatků z dob Josefinských.
Vědomí vlastenecké, záhy se probudivšíwv“~nitru9 Sušilovu, ineutlumilo se ani
vnnesympatickýchf síních l Starého.,zšlqrněnskéhtoo`alumnátu, naopak jiskrfanepatrná
vyšlehľav mocný plamen, _ aby? 1Š0Zfntěcovala ìsvél okolí .a odtud' budila“ dřímající
luhy cmoravské. Jako zl ol1IIiSkà›ľíSo:5ìŠÍřÍl P3iPľŠliy,ilrozlév_ajícei vůkolv život, tak
zš_n1k0n.z 9Snš_iI0vý“ęh_._vycházeli kněží,_; aby pracoval9i i tam, ,kam přímo nedosáhl,
duchfljeho. Símě _-jím v půdfurvlflžöllê v,, době bezprostředně potomní, nepadlo na
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,skáIu,,_aniž_ bylo udušeno trním nechápavosti. My už jeden lidský věk po jeho
smrti můžeme se kochati ve vonných květech jeho snah a plodechjeho práce,
,tiché, nehlučiné, ale účinné.- Zdaž i dnesz prsty srdcí našich dychtivě čeká, aby
zkypřena týmiž zásadami, nesla nové _ plody, pokračovala v dípl-ęìŤzač,atëm, vy-
pěstila duby charakterů, které neohnu-ty přívaly pochyb a=nicotnýchf,malichernocstií
by se pnuly v nebe, ssajíce mízu oživující z oněch ideálů, jež veliký; Sušil za-
nechal nám v odkaz, péči a ostraha? l ` i i

i  Zásluhy Sušilovy O vzkříšení Moravy jsou nesporně.. Ale jako lunavıvi, sou-
hvězdích se stkví ai svoji milou 'zář od jiného, daleko ,mocnějšíhoi světla ssaje,
tak idea vlasti proniknuta a prosycena byla v ňadrech Sušilíovýehs ideou
vznešenější, ideou církve, Z ní čerpajíc svoji účinnost a teplo. Sušil byl
knězem!ŤA jako kněz jest a bude nám vezdy nehasnoucím ~vzoremv ,Otíme
v Sušilovi kněze osvíceného, který pochopil as ukázal, že duševní fifonizd, míra
intelligence Ýa, nejvíce svátost života jsou zbraněmi nej.,vyd`atnějším=i. Základem
budiž pilné studium Písma sv. Sušil tolik kladl důraz na zběhlost'asdůkladnost
v tomto směru! ,Neboť kněz a ignorant ve svatých pravdách je lìcontradictlio in
adjecto. ,Stejně však musí sotevřeným hledím sledovvatii moderní proudy,
které hýbou ja Ézmítají, duchyrlidstva, aby stoje na «nezdeÝlncé postati nez=měriný`chs
Pravd, dovedl vyšinouti se ik pevnémeu bodu a odtud slesjdovatisproudy kolem se
řítící, činiti si "onich ůsllđôk, osvojovati si, co dobréfiro, a slfli“bného, bojovat
proti zrůdám a výstřelkůmç; Zájem to otázky lnáboženskés jse jeví dnes měrou větsi
než jindy. Bytf secisměry rozcházely, přece je to povt.ěšit;ěln0. Ale to jest jisto,
že jen ten vikritických obratech bude moci se “pos~taviti ivi čelo, kdoebudei státi
na výši doby, a to nejvýše, muž, který bude Obrněn úfpjl ÉÍıou z“n“al“ost;í sorných
poměrůi až otázek, který bude imponovati s intelligentům cfiìntellisgencí. Ovšem, že
boj, ku kterému se chystáme, nikterak 'není boj šeovijnìistů a aprioristiického
kaceřování, nýbrž boj lásky, boj S mečem v ruce, o němž rml1uvíi;Krisˇtus ,---
tedy Láska vtělená. i v j L  l _

Největší váhu kladl Sušil na zdobu kněze služebníka Nejčistšího --

na' čıstotué Svatá hodnost kuěžská ~ Božíikijnebì stezka, Í e i V
i lásky Páně budova A- spásy věčné osnova. '

_ ` Však jen čisté ı`ámě__- hodno,-sloužit vchrámě V
' ' ˇ serafa, hoř plápoly -ikdo stav'ˇkněžSk_ý vyvolí. _ ' j

Životem svým, přísným a Ťzdrženlivým, dosvědčoval, jak ,velice mu záleží, aby
uchoval, květ čistoty neporušený; A zemřel dle svědectví vrstevníků cvz pověsti světce.
Mluvě of slovech sv; ,Pavlas „qui Sine uxore est, ,sollicitus est, qiuaeeipsuntř,1)omini,
qfuomodo placeat Deof“'i představoval svým posluchačům, vznešený* cíl kněze, který
žádá, aby bral v~ ruce neposkvrněné Nejčistšího, který chce míti" kněze eanˇžrllělem
před tváří Boží, vzor se,bezáporu, když jiným bude lhlásaft, že ikrálovství Bciží
trpí násilí." Má nerozdvojeni sloužiti jen a jen Pánu, cpřinéstiÉ"obět', kteráipoisoudu
světa jest nejtěžší, Dominus pars haereditatis meae et“ cašlicis meiˇ ˇ--. Vtištěno
nám bude stigma, stigma- ukřižovaných světu. Než odkud máme, brátis'/síly,
abychom rnalomyslně senedali naıítěk “a neklesli, když vezmem břímě Kristovo,
kde najdem náhrady za odříkání, kde osvěty a čerstvých sil? ,Či  skutečně epůijdem
po celý život sami a sami? j ~ É ' c F, ›

Í ' Ó k nou nám v náhradu květy jiné, nadzemské, které námì jnabízíaivecnái Y s ,  
Láska, celeflse dáme v oběť Kristus chce nám bľýtiìnáhradou .enekone,ěnou,
když v Qżbëlýi nejsvětější fstane se poslušen zázračných slov, když mannou ,žievota
posílí křehké útroby, když v tiché imodlitbě a tajemných meditacích dá ııám
,vnikati,,vžédyi hlouběji ve chrám svých tajemství, j í ' - »
 e  Ani pozemských radostí nebuideme “po_strádati. Chceme, býti~Ĺapoštoly,plid.uv
svéinu, který“ čeká ajpotřebuje našich služeb, *zde Íjhledatìi náhrady ivz.jeho§,i>po›á
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I-lvvenesení, pumravněníˇ. To v řešení otázky.. is ocialní 2. vychovávat
lid, vzdělávat ho, povzná  y, v níž tone, duševní i hmotné; Kdo“ jiný
Šk 'tomu má býti povolán než knez? Odłkud se »plní řadysckněžstva, ne-li“ největším
lpżřocentemjpíiz těch, kteří měli ˇ příležitost poznati *t`yi strasti, ` ve nicliž úpí, iljiđloa
jeho nejbídnějšíc část »›=-~ lid dělný ---4 ,kteří sami s bídou se propracovalijživotem.,
flkteřžl, znají, jak chutná chléb z milcsti dávaný,jak čpí. plíseň podzemních pkobeek,
živých hrobů, sloužících za obydlí dělníku, kteří .slzou zkrápěli krvavépýmozioly
otců a matek. Ati všichni by měli býti nepřáteli, ba škůdci jehroąp? snad
,bližší má ,emu být člověk iv přepçychure a p pohodlí vychovaný, člověk, bez víry,
útrpnosti, a soucitu, člověk prospěchář? Nechceme se dát ,zastrašit zneuznápním
'a pohrdáním, nebot' pravda byt' stokrát zapřena musí zvítězit. Kéž, tak vyzní
,celý životpviharmoniie velebně mo,dliŽtby,která by se vznesla k trůnu Níejvjyššípho,
dcprovázena žehnáÍním§,námiljpozvednutých„k životu důstojnému lidí., L p p je p je
, ľ Chcemelvejít v žisvolt s íd§eály..iA` třebas. by jim, hrozilo nebezpečí iScyl..a
ıCha;rybd, nechecemle míti fl..nitro~~“ vypráhlou pouští._ Nuže vezměme .s-selI›oi1 V život
,tu dvojí., lásku, které nás učil“ ctecnáš Sušil a .odhodlaně půjdempjak, .kam
Prozř;etelĹnost nás postaví,lkdy“že vf duši se' bude snoubit dvé krásek, Spanilýčh,
`sdr„uženýżch jednou páskou, páskou. oçbětivé lásky, rozdělené k ejmiljovaným ---
církvi ayÍI1ái';0du, ale nerozýdílnéěv hriıfdíchl našich.“ Q či Ĺ ; 1. Ý l j

'j  iDlr.i Stojan ukoněnje pak akademii, děkuje všem pp. ,řečníkům iıiičastnikům
vůbec' Ža pronáší; přání, by, co :żvžácn.éhc jsme slyšeli, nebylopnadarmo sBožím
ovšem požehnánjím «--4.. Peak vykxonána společná prohlídka nového musea velehradskéhoì.

trWk Ť j' 'clBěhem lQlçl«.psol.eldni schůze., došla odpověd' J nejdp. biskupa brÍněn`“ Yého,
Dra., Pavlathrab.ěteellnyna: _' V' . i  e A .

. i Q nVšÍem účastnikům na pvelehi“ dík vzdává za  projevený hold ai zasílá
Z celého srdcevšeni ,pĹolž.ehnání'l i   s  Pavelpbiskup. v`}

  do Slova ta' přijzata`; se srdeěnonirados ..  l i i N ^ “ j
W í Přievečerní,.ujžši' poifadìě bolioslov“c,=Ši, debattováno o tom,,jak“ by čil styky
mezi bratrskýrní ”"aliimnát.y.stále ın“ohiy by pěstovány a~,ustanoveno,› jména
členův příslušných jednot, na něž by v té přirčšně každý mohl obrátiti, oznámena
byla v ,,MuSeu“. _ e j. m  N , ie

l c Dne 4. srpna pąolmši .sv'.zÍi“oajcli jsme se do .svých domovů. Někteří p však
puztovali ještě na Hostýži, kdež' bohoslovec Z Qlomouce ctiln p. Boh. ,Vařák podal

ŠŠ if;‹

WEvě.
P*r-Is. Lun!ø

CD“ D

iniástin, ,,Dějinˇ a významu posv.liostýn<a'“. . . l . e z ` V'
p - 2 kte, j N le, která nás navzájem k osobě, připoutaly, Jnás, dítky

Suši,lovy„.,eodiny, jež;.^byl on adcptoval aadědice svých. ideálů. =Tu poznali jsme
gta C2 U Cfis E3.ü*-74 !==”*e

.své flvade Émecnm“. na cestu zsvatým l{něž.slšfýme životem,.rbyclivom sv. ucelených
O

77 . .
řad1áchf,p;evněeiaetiˇíatidovedli prapor Kgristův a vjústrcty páditi ldnum boje za
ideály. lidstva nejčistší, jež planou v Sušilově erbu: za „církev a-vlast“Š. iI)obř"e

“ .v

jsme isi”,i'vštiepili lneocenitelny' odkaz  jeho ve zanícená. ,mladistvým žáreno srdce\.„
Kéž orlím spějeme letem k vyplnění velikého' snu světlého Sušilova zjevu!

, .

e  čľlřmii „
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ZBRNA, ~    
V " 0d'°1d4. května konány schůzef S Z  'I í Ý

ii ŤXVIIL21. května. 1. Ouvertura' k „Čarostřelci“ Webra i(deeett”o).
i2.cJednatel (III. r.): ',,Jak se jevíprincip teleologický v říši rostlinné“. 3.
Směs Z Verdiho. ,,Rigoleftad“((decetto). p V p ii  i  S"

' XIX. 28. května. 1. Ant. Novak (II. r.): ,,() osudechdliíturgíe (slovanské
na Moravě“. 2.”Jindřich ._Kubad(lI. r.): „Jsou-li katolické spolky Sto, abiyipiři-
spělý kàľozkvětu církve ?“'dl Sbor pěvecký zapěl' sbory: P; ”Křížk'ovsÍkého“_ ,,Qdveę_-
denêho prosba“, K. Slavíka ,,Ó vlasti mal“ «ai“,,Urn”lklo stromů ˇšuměˇniíi-.".ˇ.“
(Quartetto: Fr. Dempí~r~ (IV. r.), S. Kulhánek (IV. r.), V. Strmiska (IV. r.) pa
B. Pátek (III. r.). í p I p   

XX. 4. (června. 1. Ant. Novák (II. r.): „Osudy liturgie slovanské v Če-
øháøh“. 2. Jináž. Kuhn (II. xx): #„Pxz.ı‹±iøıxê pøkyny ø znkıáđáni zz vøaøni kn-
tolických spolků“. I S i I I a  X

XXI. 18. června. 1.zFr.Musil, ,,B.omance“., Solo pro trombu (přednesl
Fr. Aegidius Pyftlíček O. C.) sprůvoldein harmonia (S. Kulhánek, IV. r.).
2. 'Ant. Št ursa “(IV.ñr.): ,`,\Něco“ Z theologie protestantské“. X3. R. Eilenberg:
„Pošta cv lese“ (decetto). I “
ˇ VXXII“. a .,,Zaverecní schuze Růže z Sušilovy“. “1. .Škoda, „Pozdrav ze
Sumavy“. (Hudební idylka - decetto), 2?.=ˇ.I;esdnatel: „Výroční Zpráva“. 3; Sbor
zpěváků; ,,Tatry“. Na slova L. Štura napsal Bradský. 4. Volìba předsedy.
Zvolen předsedouza spolu pořadatelem ,,Musea“, Bedřich P ato k (III. r.), jednatelem
Em. M íasak (II. 5. Sbor pěvecký“. J. L. Zvonař: “,,SuIní Labe“. 6ˇ.“ Doslov
odstupnficíhěo předsedy. Srdečnými slovy naposled se rozhovořil ocváıžné činfl-
Iıosti naší, (která, jedním směrem se jeví. v Růži Sušilově. Mějme ustavičněřna
mysli c vznešený cíl, grande mysterium sacerdotii, a budeme odtud čerpati sílu
a vytrvalost ve svých pracích. Svítí-li v nás idea kněžství jasným plamenem,
proniká.-li nás jako krev organiismus, i život ná.š?je pln síly a jarosti; uhasne-li,
fublývá-li té krve duchovní, bledne a stydne život duše- Běda, ikdyž Zoslnivého,
řjiskrného slunce gůzstane bledá, chladná luna, bezìživotná, třebas světu milá. a Ia-
hođná. pro oko! Zivmev v sobě isnahyppušlechtilé, Iposvěcujícö se modlitbou a oži-
“vu.i,íce meditaci své. práce! 7. Auber: Ouvertura k opeře: ` ,,Němvá.z Portici“
(decetto). .  ' I

Na shledanou na Velehradském sjezdu! V V V V _ VÝBOR.
-Q ,,\ '

Ve kroužkutsociologiokéın přednášel předseda každý týden dvakráte.
Probtrána soustavně .otázka (agrární, řemeslnická. a dělnická. se stanoviska sociální
demokracie i křesťanského 'socialismu a Za ipříležitostidoplněna exkursy: O dě-
dickçém právu, všeobecném rovném právu hlasovacím, otázce. ženské, systému
koëđsukačnim, o antisemitismu,“ rakouìském ˇparlamentarismu,“ po Raiffeisenkách,
o encyklìoie V „Rerum novarum“. Jako Rukojeti použito Biederlacka „Otázka
sociální“, Kathreina ,,Soeia`lismus“, spisů R.:Varby,Í Sociologie Dra. R. Neusćhla,
PV'aul!yhos,,Populá.rního“ úvodu do Sociální `otâ.ŤZky“,=cMa,s“saryka ,,Otázky--Sociá.lní“,
Nfaávodu, kiííízakládání a uvedení RaiflŤei'senek vydianéhřio Ustředím aisjj. “ S

t  Kéž vjests chápána “ důlievžitost' studia socivolflogief namianezbytnéhol V
ˇ ` I “ ii V V c ` KAREL HÁŇAVKA, p›ředsedaa.Ťiř
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. s .Rus_.k.ý„ ;kroužek;,konal pravidelném schůze .v ziınních. měsících .jednou
týdně. Cást, sgrammatická prJob.írána -příležitostľlě na Základě„TolstojoĹ;vy ruské
čítanky;flfĹZakoupeno bylo „souborné vydání Puškinových spisůi, .zjniçhž.."čeftI3z;řSe
vykrouzžku ]Šíza1fIrITaHcIta.<I Aouıca- Důkladnou informaci od prav.o.'slavné ~ církvi
Íčerpali jsmeze dvou velikých theolognických“m.ěSíčníIků.. „Jsou tez. _CTpaHHI1mˇ›,
vycházející v Petrohvradě a moskevský BoI'oc./1OBcRiřÍ ıs B4.SctrI~II×IIcćr>.i a j v . ~.

Č FRANTIŠEK « SEDLÁČEK..  .
Kroužek polský omezenbyl týdně na půl hodiny. někø1i`kaì.prvníeh

půlhodinách probrána stručněngramatika; ,pak četlo se .:. Adama s`“Kraj"ewskiego:
„Z Wieczornych gawęd“. Též probírána literatura dle dr. Kuřpielaito „P0đI`<ì0ZľIÍk
do dziejóvv literatury polskiej“. Než určená" půlhodinajvšem nestačila; ziřbyly
čteny horlivě soukromě jak knihy tak časopisy, Z nichž ,,Ksiąžka““a „Tygodnik
illustrowany“ byly odebírany, ,,Swiat Słowiaňski“ a chrzescianskO-społeczny_dwu;-
tygodnik „Ruch“ docházely výměnou do redakce ,,Musea“." Pro léta dalšíľpřeji
kroužku.ho`jnězdaru a rozkvětu. V S h - Ň P P I VOJTĚOH. `MARZY..

""ˇ - › ˇ ~~ nv 1, z“- ;\ ~ „

- ÉÍ" ` 'if "J “ : Z .

Z OLOMOUCE. I I a i I ”
I A. Plenární schůze ,,L. J.“ pořádány do konce roku ještě 3 a to:Ť
„X. Věnoivánaoslavě ndp. biskupa Jos. Jur. Strossmayera. Program: 1. RE.

Linhart, Sve za vieru i domovinu (přednesl V. Barvík). 2. K. Bendel, iMoŤd|“iitbas
(sbor). 3. Strossmayer zz--1 apoštol ((IìgŠ.” Konečný, II". r.). '  `

« XI. 1. Hayden, Posledních “7. slov Páně; čísla „Ecce mater t[u~a“», af,,Ecce
filius tuus“. ,,Sitio“. (Quartetto). 2.". Ježíš Kristus. Důkaz jeho íbožství i(.Frant°.
Jøđıičıxn, II. 1-.). “ I  

 a Ť XII. ,1.ˇ Beethoven,"Adagiofapassionato ze quart. I. p.T8. (Quartetto). 2.
Několik slov` k jubiIeu”slov'anSké encykliky „Grande munus“ "(P.á°ník“, II.i,r.ˇ)~., *

s Kromě toho oslavilo" “,,Qřuartetto, bohoslfovcův.olomuckých'Ť dne _14z.".května
výroční památku Dr. 1Ant."I)v`ořáka hudební produkcí.“ Na prograrríuˇŤbyla.łvýš
'hradně 'díla zesnulého misstra, až na úvodní báseň. Zahájil oslavu Al. Hrřabánek
(I. ı`.)Fbásní R." Linharta: ,,Za "mistrem Anti Dvořákem“. ˇ Pak pro“vieidíen"a;“tato
čísla: 1. Es dur Quartett op. 51. (a) Allegro, Dumka, Romance, Finìalfle).
2. Slřovanskéiítaince (pro Ťhousle, icello ia klavír; a).A-dur, b)íH-mol.a"'řfia3r; Z}M`a-
ličkostí o“p.i'í4±7"(pro .2“ housle,fcello a harmonium; Finale). ` -

B. V lkroužcích pojednáno O těchto thématech: “ ” . V P .  
1.aV kroužku apologeticko-dogmatickém: 8. Mimo církev"`není

spásyf Část II.: o spáse pohanů. (Jý Vašica, III. r.). Jsou [bytosti živ'éŤp"o“u-
,hými stroji ?i(F_r. Kutal, III." 10. <Nerozlučitelno'St manželství Vymětal, ,IIÍI.ir.)i.

Ť 2. V biblickém: 9. Nápis Meša°ů'v a IV. Král.flhl. 3. (Jos.iFolt`yn'ovskýˇ,
III. r.). 10. Tělesné utrpení sv. Pavla a jeho „stimuhlus carnis“ (2. kor.Ť
(Rud. Drábek, II. r.). _ ” li J ' ` "Í

j 3. V literárním; 10.6 Cizí proudy. v«literatuř_e čes(ké;.(,R. Linhart, II. r.).
11. Pokračování“. a . V. S _ V S. . y

V 4. V. Cyriìllo-mdeth_odě js kaëdmiż S3. .Primát ka
Gáøjaø, II. IX). _ , i h A p . 4. ,_ , »-

' 5. V sociologickém ukončen, .cyklus nsoudobýì., tisk a kněžff
škami: 16. Veřejné čítárny (B. Vašek, III. r.). ,17. Brošurya letáky Zeteik, r.).

C. K soutěži podány tyto práce: J 4 . ,
I. K soutěží vypsanégsl. Bosnou: 1., ,,Stabat._mater“.izI,(;A; .Parma,(„

odměněno I. cenou). 2; Lidoyýnnázors oz Panně .Marii .flvvkoledě Reček,
cenou II.). ~3.z Jos. .Jur. Strossmayer a .národ chorvatsk.ý.,;.(flI..« K~on.ečnzý.,. II. r.:,
cenou IIżI.). 4. Význam Raizffei~senek pro rolnictvo (J. Hrubý, III. r.).,I I ._ ˇ , _ , 19*
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V II. V soutěži vypsané Literární Jednotou prací? a to: 1. Obrácení svatého
Pavla (R. Drábek, II. r.; odměněnocenou I.). 2. Prvních'10 let Literární Jednoty
(R. Korec, II.; cenou II.). 3. Dekrety .Pseudoisidorovy (K. 'Vymě.tal,° II. r.:
cenou III.) 4. Ježíš Kristus. Důkaz Jeho božstvíi(Fr. Jedlička, II. r.; cenou IV.).
5. .Mirijami'(L'. Reček, III. r.). “6. B. Smetana, tvůrce národně-moderního směru
naší hudby (Pseudonym,IIIĹ r.). I (7. Strossmay_`ei"apoštol (Ig. Konečný,II. r.).
8. Jaký "užitekınáme ze čtení sv. evangelia (J. R., I. r).

III. Dp. lektor věnoval L. J , by oživil zájem pro četbu Písma sv., 30 K
jako odměnu za práci jakéhokoliv obsahu, jen když [budečerpati látku z No-
vého.Zákona. V V l V V A I  

_ Dne '15. května vykonána volba výboru pro příští rok; zvoleni pánové:
Z III. r. J.,Foltynovský, S Fr. 'Kutal,  L. Boček, B. Vašek (zvolen za předsedu
Výborem)';' P Z r. II. J. Konečný, BB. Kutal, S., Linhart (zvolen za jednatele),
L. V Zamykal; z .r. I. pp“. V. Barvík, (zvolen za revisora účtů) A. Hrabánek,
F. Kuboš. ˇ V I 'V “ I V I I I j PŘEDSEDA.

v . _ - _ _ - › ' . › ' ˇ .

Z ČESKÝCH BUDĚJOVIC. j    I    t
Poslední schůze aspolu valná hromada naší literární jednoty `,,Jirsík“

konala se na jmeniny toho, jehož jméno nese -- nezapomenutelného biskupa.Jirsíka
dne24. června. _  I I 5

I Jednatel přednesl zprávu O minulé schůzi a podal i stručný přehled činnosti
členů za uplynulý rok: všech schůzí bylo 25, na nichž přednášelo 12 kollegů
(ze r. 3; ze III. 3; z II. 5; Z I. 1), jichž práceíjsou tyto: 11 básní, z nichž
3 překlady z charvátského, 4 2 povídky,ı 1 charakteristický genre, 'V2i dějepisné
obrazy, 2 literární essaye,”3, práce filosofické, Ž nichž jedna byla přeložena
z fr2.Hl0ou.zského, 2 pojednání o otázce východní acyrillo-methodějské,j1 práce
biblická, 1  historicko‹-archaeologická,V1 do zpěvu kostelním, ^iKolI(egovézpěvácì
přednesli 5 sborů, kollegové hudebnícijjednu skladbu. l j j  

 Po zprávě knihovníkově ja pokladníkově rozhodnuto, že má býti dáno Ústř.
Matici Školské 50 VKV a uděleny 4 venkovské knihovny obcím náboženskyoa ná-.
rodnostně ohroženým. ' _  V _ V  V '

Potom- oznámeny volby ,nových funkcionářů: za předsedu zvolen kollega
Čech,;za jednatele kol. Brož, za pokladníka koI.iSteinbach, za knihovníka
pro yenkovské knihovny kolŤ;' Princ. V V 'V j V

. L _jK_onečně promluvil odcházející předseda několik slov na rozloučenou, klada
všem na srdce upřímnost a vzájemnou lásku: neboť jenom na jejich půdě vzrostou
květy i plody společné práce Ěa povzbuzuje všechny k šlechetným snahám a
pracím; nekvete-li, strom Z jara,^sotva ponese kdy krásné ovocečinů, přál
všechněuı hojnost B.ožího,_.pož,ehnání a jednotě nejlepšího zdaru.

V Také nově zvolený předseda kol. Cech procítěnou řečí nabádal členy
k ,horlivé činnosti a hojné účasti v přednáškách i schůzích.  

s S pohnutím a .mocným dojmem dv srdci odcházeli jsme z »milé naší spolkové
řnístnosti, .obzvláště my, kteří jsme tu,'dnes;prodlévali naposled . . . j i 5 ˇ

j Všem druhům Srdečný pozdravlj 'I JAN MQTTL, odcházející předseda.

' =v-~.'Lż'“ flvfl J Í“.-.fl ~_~_:'~fl~p›-_-Tì , ,Z«.ı>RAflY. s 5     . . .
XXII. Kol. Burda Josef (IV.) přednášel 11. května zajímavě o občanských

acírkevních poměrech ve Americe, pak ˇjednáno o sjezdu bohoslovců v Praze a
usneseno požádati zařečzníka vdp. Horského, faráře z Šarky; . I

j ,. XXIII. Kol. Burda Jos. (IV.ˇ)-pokračoval 25. května v přednáškách) o pouti
své do Ameriky, as sice k výstavě vřSt. Louis ao vodopádu Niagarském. Zmínil
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se ,též o .svém setkání se s vdp. univ. prof. Dr. Jar. Sedláčkem, jenž o své cestě
poučně agpoutavě píše v letošní ,,Vlas_ti“. 'I  i R jj .

V XXIV. Dp. Th.. C. Hanuš, adjunkt ç.zjk,.j1;h~ę0l ,fąknlfiy,,_L.15_ června před-
nášelvelmi.. pěkně _o nových theoriích, o původu člověka a .specielně o člověku
diluviálním, shrnuv všechny nejnovější výzkumyina tomto poli.  

`°` 17. června súčastnila se celá česká, theol. fakulta pohřbu slavného histo-
riografatrkrál., hlav. města. Prahy, Václava Vladivoje Tomka. '

„ XXV.. Předseda jednoty kol. Mrázek (IV.) `_nadchli19.;června._ posluchače
vlastenecky procítěnou přednáškou O velkém biskupu J. J. Strossmayerovi,
všímaje. Si Zvláště zásluh jehojna poli ,poli_tickém. Vykonána volba revisorů účtů
21 j6đI1á.ľ10 O Sjęzdu bohoslovců v Praze ve dnech 3.9- 5. srpna,  . p _,

,Dne 26. června sešla, se Růže,Sušilova jk valnéjhrornadě, v níž po zahájení
předsedově referoval jednatel kol. Pojezdný (III.) "o činnosti Růže za tento rok,
a po té se upřímně S jednotou loučil předseda kol. Mrázek (IV.). Poděkova.l„Inf,ı1
za Růži jednatel kol. Pojezdný (I:II.) a za hlučného potlesku pronášel předseda
upřímné ,,S»Pánem Bohem“. . Q  . V I . V I

 .Se srdečným pozdravem všem jednotám přejeme mnoho zdaru pro rok
budoucí. Sí Bohem.“ l z I a ' VÝBOR.

_ j _ ~ ~ J

. _ _

Z PRZEMYŠLA. I “ I   
j P a i ` Kochani Bralcial 5' V V S V

_ . Półľoicze letniej W .żýciu Kolngregacyi ,naszej Maryaı'1Sk_icj` nie bardzo ustdfçpo-
wałopod względfcm swegoi ožywcnia i czynnosci pracom ppólroøcza zimowegoi -'_
Widocznie Z tíjbiıdzeniiem się 'natuľyfdo Žycliajiiirozwoju, szijľoj W parze budzenicsiç
Zapalu i wiçksze ożywienie jruchuipwisamemj Ionic Içongregacyi. Pierwjszenstwoj
jednak dzierżyloi najbardZiej„ rwało się do pracy kółko ogrodnicze, dla którëgo
Wiosna, a Z nią. pracawogrodzie, byla'niajbatdziejj'pożadana i ocZëkiWana.Teorye
swat bovvièmi moĹg1o“řZaStoso,wywač z pożytkiem, W ćwiczeniu się "praktyczneın
Szczepiono więci drzèwka, Zasadzano kwiatyivvj ten Sposób godziny jcałe ,traw_ˇiono_
W ogrodzie na pracy praktycznej, a Wielce dla každego nicmal pożytecznej naj
przyszłošč, - W kółku historycżnern postepowiała praca Zwykłyrn Swioim' trybem,
podobnie jak w ubiegłych miesiacach. ,Na trzech posiedzeniach) odczytywanof ob-
Szerną. prace na temat: ,Galileop ,Galilei vvobec ,historyi i dogmatu“. (Franciszek
Czyż III. r.) W pracy przexvażął pierwiastek apologetyczny. Po sikoıicizoinym od-3
czycie nastapiła jednogodzinna krytyka.  Krytykovvał kol. Ian Czarnoleski, Na
następnych czterech posiedzeniach wygłosił Eugeniusz Okoň, S.zęrszy(ch rozmiaróvv

Skupstwa ,krakoWS,kiego_ najtle pradów umysłovvychjpięthastego wieku“. Krytykç
wymienionej pracy przeprowadził kol.. Wojciech Tabák. _ kółku Społccznem
opracowano W najnowszym czasie tylko jedna Większą. prace. jniją. odczyt na
temat: »Šrodki do rozwjiaąanjia kvvestyi Socyalnej_«, „vvygłoszony przez Kazimierza
Kotulę (IV. r.). W, innych, również kółkach Znaćl bylo ,_vvi`eleożyvvienia, i działal-
nosci. Zjprac kółka filozoficznego na wspomnienie zasůlugůuje odcz”yt\ ,oi cèlowóšci
natury“. “(K.uta Antoni, II. r.) -že Lecz punktern Zešrodkowującymi objavy życia
naszej Kongrcgacyi i calego seminaryum -- to akademia urządzona W dniux3.
maja ku ,czci Šwˇ. (Jozefa. Na fprograrn. jej jzłożyło. Siç.:,.I..Sł,_ovvo wstepne. II. Piesn
sw. Jlózjefa -jchor. III. Dysputa _,na_.te1_nat »Q,poWStaniu„sWiata“. IV. Solo
fortepianowe. (KoStheim,.I. Qabussi, ,,R,ybacyf“,,duet,,(G,§sioręk uksa).
VI... Stosunelšz košcioła, paı'ı,St,vva,, rodziny do .Wychowania młodziçżjýftę-V odicizůyt.
(jamroz ]an,,IV. r.) VII. Gounod: ,,Sen<Ť. -ž Chór. VjII,I.”KS.“Nikoůdernowicz;
»Na Wakaçyę<< ...__ marsz (orkięstra pełnajj ___? çałošč akademii Wypadła dobrzę.

x
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odczyt p. t.: »Walka Kazimierzajagiellonlczyka Z, Kosciołem: oobsadzenie bi-Í
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Po zakoňczeniu Najprziewieliebniejszy KS. Biskupiì Pelozar wyiraziwszy Swe Zadowo-
lenie Z urządzonej akademii, poŠwiçciIisłówikilka alnmnom, Zachçcając 'wszystkich
do pracy umysłowej, a przedewszystkieˇme do badania najbarđziejł piekącej i na
czasie - ekwestyi Społecznej. -- Ważniejszym Iównież Wypadkieınw życiu naszej
Kongregacyi, to Zmiana urzeđów . W Saınym i Zarzadzie Kongregacyi, dokonana
wi niiesiaeu Imaju. I Prefektem Kongregacyi Zamianował Najprz, KS. Prezes Kon-
gifegaçyi dotychczasowego wiceprefekta kol. Tadeusza Ostromirskiego. Wiceprefek-
tem wybrano Kazimierza Litwina a (II. r.) I ia Sekretarzem Zierniaňskiego r.).
Kierownictwo chóru objal “kol`. Jan Pieniążek (III. r.), a muzyki Stanisław Wit-
kiewicz (II. Bibiliotekarzeın Został Czyż Fjranciszek. Dokonano róvvhnież zmian
W zarządzie Kasy ,Bratniej Pomocy“. Przewodniczącym jej jesti Z przywileju i
utartej .tıfadyjçyi każdorazowy prefekt Kongregaeyi. Zastępcą przewodnicżącego
Wybrano Eugeniusza "Okonia, a Skarbnikiem Fraíıciszka Kotu1ç~ (III. r.). -- Po-
Siedzenia Kongregaoyi odbywajłyj się jjakj jzwykjlej co “tydzieı:'ı,Q raz -w niiedjziele.
Omawiano tamże kwestye Z `ZakreSu życia Šeminarzýekiego,  albio Iirzysłuchiwano
się odczytywaniu dziełka ascetycznegoz »Homo Dei“. -- Zamkniçcie Kongre-
gacyi naStąpiłvo_dnia ezı. maja jpod p_rze_wodnictWemNajprz. KS. Rektora, Prezesa
Kongregacyi. Sekretarze posżczšególnychi kółek odcjzytywali publicznie Šiwoje spra-
iwozdania cajłorjocznej' dzialalnošci“ tychże. iNajp±Z. KS. Prezes zadowolony
Z piçknego Íoąkwitu Kongçeigacyi nie szeczjędził Zgromadzonyìn jczłonkonı wyrazów
uznania i pochwał. żaćhęeajýąc Zarazem doinienariuszonego Wytrwania i W dalszej
pracy. Polecał igorąco kształeenie się równieżi W zajęjoiache praktycznych; a za
prace ij odczyjty ıfozdfał I nagrody formie'o‹jlp'owiednich kSi~ą.żek iidziełek. Piešnią.
ij j_mod1itwą_e jzarnknieęto' Kongregacyę. Wogjóleľwięc życièheałoıfoczne Ijíongre-
gaçyi_ enaSzej_1VIaryaňSkiej'j .wubiegłym :roka 'należy` zaliczyć bezi Wą.tpieniaoi prze-
Sadyedoijszczjçáliwszychi ji ipqmyšlniejesizychi iw jej jfozwoju. ˇ I ` ' Ý

I = Przesyłamy Wszystkirn Braciom, Słowiaıískim najserdeczniejsze I pozdrowienia.
e Ť na I  Ý ” ` I .  › EUGENIUSZ.. OKOŇ.

.(1 ' I . ` ˇ.. ,‹ __4 _ýý ___ _ _, . _

IZ ZAGREBA. , _ Í. A
 ˇ w I Ĺ . . Pre.d1`agab.ıżaeć0i!

7. je .Izi ,Ono nekoliko/ dopisa, što Smo I Vam điljem I ove godineiposlali u ediční
j,,Museum“, Inogliiiiiste razabrati, kakovei sn prilike jkod nas u jHrvatskOj i kakove
S11 prema tome i đužnosti naše kao bnđıićih sirećenika. z Umjestođa Vam fovaj
put javimzštogođ ofrađu vnašega ,,Zbora“j(koji je A4. lipnja jdobio nove časnike,
jer. mi Smo stari' na ođlasku), šaljem Vam* Ovaj list. O oıfganizaćiji svih hrv.
novomisnika. Siguıfno ćę Vas zanijmati. Sıíponirajući dakle, da' sn Vam u
glavnom poznate naših đopisa naše prilike, prelazim .odma ad rem.  

H Kako“ je flkođ nas upravo dužnost evećenstva (danasj na žalost gotovo
izskljiıčivo), idaeøuzinarođıi našem snglasno pođiže eye granej kultura, t. j. religi-

.ozni,_ Inoralni, lintelektualni ife Soçijalni život, aj budući da našej ođveó ínalobrojno
Švflćęnstvo po gotovoikađ 'je .u inđeiviiđue rascjepkaıçıo - pravo "reći iščezava
pređe esielninı Oviin potrebama,  (ia se itomiıi bar' u nekoliko adoskoči, Inaıìımili A simo
Ini.rłı_ıˇiv.í nojvomišnicij organijzirati se počl `v0dstvom starijih. ˇ iskusnijih sivećenika.,
ç1a_.takoi i[ioje,dine šlabe síle uđruženjem ,ojjačaju i što ujspješniujeeˇ đafiiuzmiognemo
potpomoći narođ ju iiinjegoýiın nevoljama. »Da treba`organí_izaŤciie,` o tom Smo svi
íosíjvjedočeni, potřebu j0;`ganizaeije osjećaınoj svi. Doiista, čovjek jse mora diviti,
.koliko ee neki Ăpojeđinci muče` iežrtvujuiju svetoın radu -±- ali Savo' taj njihov
_;-ad guibi, seiu množtýiu pıferaznih'narOdnih potreba lłao kaplja nf moru ai isamo
zato, jíerisu osamljeni, iođijeljenifjod s_ub”oı:ioca, riječju ; jer nijesfn Ojačani jedinstvom
organizacije. Koliki su, çšuteši se osaInljenim'a, pali 11,. tmalođušjez ikolikˇioi je opet
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propalo dobro Započetih pothvata upravo i .Samo Zato, što Su biii ovieni lih o
jedno) osobı -- dakle 1 opet zato, što nema organízacıje.  
ü j.N0 jdanae je organizaoihjaă Zaøjsvećienstvo p0_Stąla uprajıo nužna. __BeZuSpjęšn0
je naıme borıtı jse pojedıneıma još tako čeličnim Sjudruzenım neprıjateljęnn _.
oı“g“aniZac1jimože_ Se Suprotstavitiii Samo organizacija. Ali kako je teško ođma,
Stvoriti Savršenu organisaciju, to tęžę, šízó je Innogi neshvaćuju, i jer je teško
protegnutı je odma na Sva područja, moramo za početek ograničiti svoju organizaeiju
i na manjı broj članova i na točno odregjeno područje S tako malenimo pm..
gramom, da Smo Sigurni., te ćemo ga? odmą moči provesti. Ništa Zato, ako nas
je U- PÚČÍŰŠII m310› 3 die10kľUg nam uzuk, jez ćemo tako bäxľem biti u Zametku
Sfvojem jedinstveniji i jači organizam. a tako i podobniji i druge jprivnći u
Svoje kolo I  

e Imajući na umu Sve ovo, mislimo, da bi se djelovanje naše oľganizaeije
za. Sada ogranıčılo na osnivanje čatiriju vrsti družstavaz nabožnih, pro-
Svjetnıh, gospodarskıh 1 objrtnoradničkih, već prema okoìnostıma 1 potrebama
pojedınıh mjestaç 1 2. na Iˇeformiranje postojećih već te vrstı društava u
katol. i hrvat. duhu. . e

j,Glavna Sila izvor života Zasvaku jorganizaeiju --- dakle i za našu .--
jeäť Cen.tľa1a,. koje (ma kako malobrojna) bi imala Sjedište u Zagrebu, a po-
fvjerenike po većiın mjestíma domovine. Bez eentrale ništa trajna, ništa velikoga,
kako nas uče „mnogi neuspjeli pothvatipkod kuće i primjeri drugih naroda pa
i braće Slovenaea. L Centrala imade u jednu ruku pomagati članove organisacije,
öz 11 eđľllgll rükü 11 jöđflü Vf->ZöLtij_po_ organizatorima osnovana društva. Centrala
Se. dakle mora osnovati. Ona bi nais rastrkane po domoviniepomogla Savietima,
uputama, j poticajima i jdrugim Sâredstıvífma, Svimabi podavala isti duh. Članovi
pak organizacije izvješćivali bi eentraluho Syojem radu: o životu, napretkuii
potrebamaeosnovanih ili reformíranih dı`užtava._ Društva ova, za koja se ima
odrediti (koliko je to odma moguće) forma, t. j. pravilnik, ipodržavala bi se u
životu jsastaneima, predavanjima, knigama i listovima. Imademo, hvala Bogu,
listova za Sva ta društva. Glasnike, ,,IStinu“, ,,GlaS naroda“, nDan“, „HrvatStvo“_,
koji bi se još više obazirali na organizaciju. t i . V

Ima danas kod nas dosta društava ovih 4 vrsti, ali jer Su bez Središnjega
života i megjusobnog Saobraćaja, jer se ne oživljuju gore nabrojenimt Sredstvima,
ona tekiživotare, te ni iz daleka ne vrše onu veliku Zadaću: da narod hrvat.
1`e1iĹgiozn”o,i moralno i intelektualno naobrazuju; da uče praktičnoın kršć. životu.
,,()Sn_uÍemo-›li jošntoliko i ljepših društaýa, bez jedinstvene organisaeije ne će
imati pravoga uspjeha. Društva moraju _biti megjusobno u živomisaobıˇaćaju, ona
moraju, t_voı`iti neku cjelinu, odaklei će orpsti oimoć iživıljenjejl“ Dá, organizaci
jom i centralom Sve bi se kod nas pomladilo. I I I ii \ M I I

Oviako Zazmišljajući i Zaˇvideći braći Slovencima divnu njihovnu organizaciju,
a uz to potaknuti obiješćıí organizjioraniyh protivníka „pokIˇetaša“, „Socija1-
demokrata“, ,,demagoga“, odlučíli Smo prireditieu Zagrebu Saštanak na 2 dana
(negdje  izmegju 7. ~i 10. kolovoza) itu položiti `~barem esjeme organizaeije
S centralom, Tu bi Se imao eodaˇbrati centralni odbor (od Svećenika i laika) i
odrediti mu dužnoeti, ujedno bi Se jopredijelio rad organ:Ízacije.ii namakli izvori
za jpotrebe njezine. Stverilí bi tačan naputak Zflfl osnivanje Í unapregjivanje
društava pomenutin 4 vrsti. S vremenom mogla bi centrala na temeiju izvještaja
i iskustva organizatora iusavrišiti inadopuniti naputak za osnivanje tih društava
kao i pravilnika te bi se oboje moglo tiskati. Biotaj početak ma kako Skroman
.početí Se mora već jednom, i to Ilpľàvo organizacijom. Na Sastanak, koji ČB biti
na ftiho i ograničen Samo na mali broj učesnika, pozivaıno i Stariju braću
evećenike, a radovali bi Se, kad bi došao U. Sľedinu našu i žkoji od Vas.  
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. J p Preporučamo se, braćo, u vaše ınolitve, te bi dobri Bog učinio nas revnim
apostolima i da bi blagoslovio ovaj naš skromnoziapočeti rad. Ý e V s

U Kristu Vas hrvatskieìpozdravljaju Vaša braća:I . V
s I I BoGosLovoI«IV. G. U › ZAGREBU.

IZ MARIBORA. 7
A I   Í fl Dragibratje. -

. Q ›ø .

 Za istimi cilji kakor v prvem Itečaju je Stremilo naše literarno družtvo
»Slomšek“I tudi drugo polletje. Akoravno se nam ni vse tako posrečilo, 'kakor
Smo Sizželeli in dasiravno So morali ostati nekateri »upi neizpolnjeni,, Simemo vendar
Zreti radostnih; lic na uspehe, katere Smo dosegli S svojimi Skromnimi I močmi
preteklo leto. Na podlagi letos pridobljenih izkušenj, „Se bode dalo doseči prihoduje
leto morda še kaj već. .   _ A e z ` *

Z veseljem moramo povdarjati, da Smo dobivali drugi ,tečaj dejanjsko pod;
poro od nekdanjih udov` »Slomškovihfl ki delujejo že vjavinem življenju.7““V tem
oziru* ne moremo dovolj zahvalitiàpreč. g. urednika :Ant. Korošca za ljubeznjivost
in" požrtvovalnost, .da je imel. dvakrat v družstvu po eno važno, prakťično in
Zanimivio “ predavanje iz-Sjocialnega duhovnikovega življenja: »Odnos duhovnika
k preprosteľmu ljudstvu“ `ter »Duhoýnik v- društvu“. --ě Razen teh in tistih
predavĹa'vj,“ kijs'mo~ jih že navedli V Svojem“ zadnjem dopisu (gl. št. 2.) so *bili
v dýrnštvu še Sledeči spisiin govori: I. Jos. Ozimič, humoristična črticai j>Muhov
Šimajzeljffi 2. Fr. Sinko je dovršil svoj spis o Fr. Sušilu. - 3. Peter Jˇurak, Hrvat
po rodu, je govoril isvojem flrodnem I jeziku priložnosten govor: Ob jjub`i“leju
Strossmayerjevem. 4. fÍ]akobi~ Venta, K šestdesetletnici pesnika Simona Gregorčiča.
5. Frid. jRatej,f= Razmere mej e Poljaki in Rusini V izhodni Galiciji; 6. Iernej
Podpečan,"P0tovanje in hribolaztifo. 7. Fr. Šegula, Descendenčnai teorijiea; 8. Martin
Gaberc, Prešeren iv luči romantike. 9. Ivan Širec, 'Ali Smo upraevičeni misliti, Ida
bivajo na Martu rozumna bjtja? IO. ]'oS. Pečnak, Kako nasprotuje Socialna
demokracija katoliški veri? II. Anton Bukovšek, Galileo Galilei." I2._ Anton
Jehart, idealih. _ ` I I V i  V V , I I

. .,/ _ - _

j V Talço jebilo naše Ídelovanje v tem letu.. A tudi v počitnicah ne Sme prev
nehati. 'Delokrog našega počiteniškega delovanja ,bo določilo iferialno akademìčno
društvo I,Narodna Z'veZaŠ, lgi .Se ustanovi v počitnicah. VŤ tem prepotrebnem
druš'tvu[ibod`e zastopana. slioýenska katolisškoęmisleča akademična mladina, posvetna
in duhovska. Nanfıeni mu je šiřiti imej preprostiın ljudstvom omiko na edinopravem
Krščanskenjı temeIjı}.,5 z~;,iSIomškarji<< So sprejeli idejo, da se namerava ustanoviti
tako. Ídruštvo, jez, velilìo navdušenostjo inisbodo pristopili v obilneın številu ,Narodni
zveżi“. jàićjer ~pa7dobiŤ s tem tudi »Slomšekii novo praktijčnoj Smer.  

, . - ' - I “ 4

' I  Po društvenih .pravilih Ĺsmo Sklenili 4. zjunija Svoje letošnje društveno leto.
Na občnemf Zboru je .podal dozdanji predsednikotov. Ant. Berkstemeljit pregled
letošnjega“de1ovanja v fldruštvus in orisal njegov namen: Pravega duhovnika brez
idealov si „ni mogoče misliti. IKdor živi brez idealov, od danes do jutri, ne
koristi nikomur. .Le tisti duhovnik, kiisi jasno začrta svoj delokrog, ski si .postaví
ideale inuravna injim primerno Svojega življenja pot, ta bo izpolnile nade, I ki
jih stavi vanj .cerzkev in domovina. ,_Tudi navzoči preč; g. .ravnatelj je odobraval
duhanv ,,Slomšku~“ inpohvalill čile fi moči, ki So se .Z uspehomi trudile ohraniti
in *okrepiti. duha, katerega je navdihnil s veliki vladika, čegar ime .nosí društvo,
ëloınšelç. Predsednikomjza bodoěei društveno leto. je bil izvoljen tov.ą]os. Qzimiš.

1 j .
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;_~ V‹ organìzaciji je močl V delu je rešitevl“ Zato pa Se najndruštvo, čegar
namęn je buditiu svojıh članıh ljubezen do dela, bodriti jih višji izobrazbı,
fazcvitajnaj prospeva, naj doseže Svøj iđęaięn ismoterj s ~ I ~  ~ I  

e Prejmite; dragi bratje, iskren Slovanski pozidxrav l V N N i
V o I V .Amon TKAvo,jI t. č. tajnik.

“ O _ v Í

IIZCELOVCA.   .  
I Po Zadnjem poročilu tvršili sta“ Se še dve „rip S10jv_ .akadęmijęfl Predaval

je V prvi tov. Vıdovıc O »Plemstvu in narodnem Íı}'jazvoju<*,. v drugı nam je pa
torisal .tov. Vnk ,,RaZvoj avstrijske ustave in Slovence“. s I A n

.. „I-Skupaj Smo imeli `tedaj  v letošnjem šolskem jIletju .akademičnih ur zd 31
predavanji. ì je " ,  z  z M

. Veličasten in prelep Zakljuíčeki delovanje ejSloV.e.akademije“I pa jf? bila
eprirediitev Slavnostne . akademije dne 8. jufnijai tj.“ Il.. .sSliavnost-S.e je evršilajavno,
ter jo je počastilo S Svojo pričnjočnostjo nad Ioop..go-Stov,- duhovskega in po-
svetnega stanu. Posebno častna j je bila udeležba.posiIetnega -raizmlmišľvflv IGI' Za“
Støpnikov snašegaikmeta.   N _ 4 Ý je  ”  I .

5P01'&“fì VÍC bil Slëđêčii Il- Ěšož 2 »Naprede ;tamburaši.„2. Pozdrav
govorij předs. tov. ,č. g. `Lučovvnik.. 3. ,Domoviuijfjžlìiimoški* zbor. 4.,,~Del&.VSl<3
družstvai, govori tov. I-Iafner. 5. Volgričzi[Pre.šernu~“,_, tamburaši. 6.
Sattner: ,Na planineI<Ť pomnoženi moški gjri*č:.»Pom1adnicvetif,
mazurka, tambnraši. 8. Mašek: ,Strunam<{.,Ipęy51;.i.e1§y3flę±,IiI9.»Naše.učiteljstvo“,
govori tov. Č. g. Dolinar.  io. říše bear: II. .Hai drzih:
jjadransko ernorjeęj fpomnož. moški ıabofr. jgovori preds. č.
Lučo`v.nik. 13. Brož..»Ankiea*“, polka frangaisçel, ; as _  N _-
I -Vse točke Sporeda. S0 Seeizborno izvajele.ì..p..Pe}tje...~.akademičnegain.p0mno-
ženega“ pevskega Zbora .Si je namah oSvojiìo srcajjeìjnavzočega Qbčinstva, ,ki je
Zetodušeivljeniˇmt odobpravanjein dajalo Istotako je izyajal
.tamburaški zbor preciznoj točko za točko,joinssošileeposeibnoìpugajale »Napred I“ jn
,;Anl‹ica“.. Posebno zahvalo zaslužjita ę_tambuı;aš.kij Ivodia „tov.
Želin pevski tov. Linasi. _ . L. L » V ._ t ,

Z velikim zanimanjem in navdušernjeme si.,isledilo;tudi,` govoroma.
Prvi govornike tov. Hafner nam je vz praeS'šeÉŠii.§.ÍZVrrS»tnof.iseätayljenem govoru Slikal
pomenfl in nalogo delavskih društev. verskoj socijalno
in narodno idejo,“ in So posýebno Za. e pomena. Drugi
govornik tov. Dolinar pa je posvetil inCk)0IiIlŠOifišiiłýàgtlëilffS.<Éł;razgrinjaiinad našim
učiteljistvom, v temo verslše indiferenetnost'iìj Zatira nas
vlada, ki nam neda“ ljudskih ršol I jtega išelijodtujuje
učiteljstvo, tako da bi med njimf katoliškega `in
narodnega prepričanja. Sedanj-ee naše g;Crmanizat_oričnimi
nameni zastruplja mladino bodoči' iłŠ3żmiiučiteljev, ki
bodoi shrabro .stali pod. zastavo jeje z I 1; .

Ť - Tudi prelepe epozdravne in g.. Lučożvnika So
Sęgle jyslęmj d0jSr_Qa,. .da So bili gostje zllspehomąakademije.

I Takoj tedaj se je zaključilo “~1etošHJ:€ Lahko
ireičemo, Áda .ni nazadovala ne v .kakovostii I So bila

ie n&ib01iŠ@ =I tľđna Priiałfiliskfl iVf=*'-'-  iđľuštvài V56Słøvflnvflz In tv je bila MŠ“ m0Č› ke .Se Je kfflpkfl
Ijantibus jura. _ I f z  I*

` 2 - “Ín ,- 'Í' '_ =i,`\ˇ-'í'-łf Í MÉ " _. ` › . ` `

, A _ , ,j,:ˇ;-

.- - 1., "Íł'Íˇ›.í,„'i.7Ĺ.""'‹'-Í ZŠ- - .ˇ xx

'
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H H  ZaZnamovati more končno letos akademija še eden uspeh. Skušnja iz
kateheze Se je vršila za nas slovenske pčetrtoletnike V Slovenjskeęm jeZik,_u, inÍ tako
se je prvikrat po preteku mnogo desetletij govorila Slovenska beseda pred iz
praševalno komisijo. Zahvaliti se moramo zato predvsem č. po. p,Loingerju S.č].,
ki se je priučil naši głıvorici toliko, daizaim”ore'iZprašévati slovenskoý Upamoj da
se prihodnje leto posreči naši akademii isto i gledi homiletike. H

` Drazí bratří il Kraňský Slovenec bojuje zoufalý boj za Svoje národní práva.
je bez dobrých škol, bez dobrého uč~itelStva Más tedy v úmyslu zbudovati Si ústav
»Učitelský důmfl kde budou odchovávani mladíci V katolicko-národní učitele.
Než má málo hmotných prostředkův. Proto Vas prosíme, drazí bratři, vroucně
Vás prosíme, přispějte Iìámldle Svýchnsill Učiňte mezi sebou malé Sbírky k tomu
účelu. .Voláme Vam již nyní srdečně: .»BůhŤ zaplaťl“ Podpory přijímá do zo. čer-
vence »Alıademija Slov, baogoslovcev, Celovec j(Klagenfurt),č po zo, očervenei ač.
g, Valentin Lakner, sem.. duhovnik na Radišah, ep, Peodkrnos pri Celovcu.. , ~

Še nekaj tednov, in Začnejo Se.š,O1ske počitnice. Četrtoletniki pa pohitimo
ven med ljudstvo, ,da.„ondi porabimo .Svoje ,duševne moči vspasin prospeh
ljudski. Podpiraj nas jrnogočnioBogp!l.,  A  p _  e H H g a H

H Akademija naj pa se fi nadalje čvrsto raìzvija, in njen tajnik naj velikokrat
in vedno.ı.kaj „dobrega ,poroča v ,,.Mu'SeumŤ"l. p r . › i Ť l ji

e ISkren_„poZdrav .. vsem bratoml .j JANVKO DoLINAR,1t.u čwtajnpik.
- _“. v~_ .` ˇ , _ _ _ V ._ _ V

JIBBIRH ~
p R U  M”o`1',ZLOploi'1“`i! V'  ~

. IIjo/J,aBaIo Baıvrz .IcOpo:DeHzIe‹ıJ/II>Íií oqepıc Hamoıior oeMHHapeRo12o pam/ITH-öyžrfl.
Ce1vmHap Ham z86y,ZLočBaHHLII7I j1“IpI/I  oAHiI`ÍŤ 8+ HBI/I,Zı,H'iI'íLuI/IX y_.7iHu;1šx ./lI›BoBas_  
upi/Il yaıı/rizik e 1':§oIIespHrII€a.e sBo'1'X IIHToMII'1'B-6o1=oo.7LoBiBpzH pyo.-RjaT. ,zı,yXoBf_HiM
foei/IHHapI/I Fe  2505 is Rowopi/IX He3iHaI1rHa Haorıżrz (OKOAO 49) 3a1II/Ic.7LHeTf,čofI~,Zı,o
tıiapžmì oflżapopyeicoíz T.e. ,Ao PyorraHHB-MoeRBrO‹I›iø1iB, ar201f6OI“‹)ę.7LOBi13 TBoprI:ıJL
napmmo Pyoı/ÍHI/rB=ĹYŤI‹:paÍHIríB. G014: 6aHI4'ı1erYI‹:pa'1'HII;'1` TaBOp1flITL zyaHaiuoMy oezMH-
Hapi/I Mopa-.7LIøHyz zi~ HI/Ice.7LInjHyrĹ6i.7lInII1icTr> -- MooRBoflI>iø1rIl y Hae mice Ha BjrIMepTI0.

.e Bı7H~c./1a,ąiBsa e,6O1`oo./ıoıšomrx O./1yXaeMo Ha jyH'1'BeporITeT'1', ,ąe j1Io,Zı,aIoTiš, OH
Ha Moiši .7ıaTrIHˇI>oI/:,iÍ2Í ,ąflflfł oóox, o«6pH,Zı,ilB`_(1`ipeIco-Ram. i pi/IM,-I“caT.)e pas-OM,
8 BH1MRoIo TPOX 1Ipe,ąMeTHB T. e. 1Ie,ZjaI`O1*1I/si/I,s 1IaoTopa.7uˇz.HO1'ż i Icatrexr/ITHI‹:H,
Hrázi 1Io,Zı,aIoTIø OH Ha Moisi pyeico-yI~:pa'1'HInoK:ii“I. IIpoq>ecopiB PyeI2IHiB Tpoxz
0. /lp. ÍBapToIIIeBoI+:i/Iü « Iraomopa./11=,Ha i 1Ie,zı,a1`oI`iRa, O. ,ZI,p. RoM“apHíHRHň
-- HOBHIŽ 3aBiT (no .7ıaTHH'1`) o. /lp. MHMKZOBORHIŽ - o'ı`apHI7Ip3aBiT (110
.7La€DI/IH'í), Iıpoqi 1”IO.7L.›IIcI/I. H «   

ÍĹIeHTpoM ,zı,yXoBOrO,H{c'yITáI e l,,T-IIzITa.7LI>HH pyoicov-yI€pa'íHLoI€rIX 6OI`«oo./IOBÍB“.
Hprr „III/[Ta.7u5HIflI““ 4a_počeB~HišaIOTľ; GH Xopouıo piS~HHiš:K:py&IçRH, iMeHHo:
„1ìÍTepaTypHo-Hay;IšoBI/ÍjI7I,ˇ ąpaIipoH.oMIzrI1HrII7Ie,` 6oI`oo;7LO1àoRfI/II>”Iìl I/I~'‹šÍ,7íleaišá1HI›ioI‹:I/If:, HI1.šoŤI`o
-Hi,/1eIo e _IIepeIIIzrcÉIš:asiapzÝ3*'iisŤiì'i3oÍMrIeč iìjo.}iaBêłHLoHH1\tlIl1Ť ì6oI`ooy1Šo»BaL1\afiI/I, Hráıa IIO,Z1,aBa.7la6
'1'M ,ąo Bi,Zı,oMa i1OoTyIIlHaIiIIo1`o Hapo,Zı,aÍ Ha IŤ€o=s4Ic,zı,o1vry` Iío./1l'í. s,Zl,py1`a III“./lis: ÍIJLeHH
yIIaTL OH MOB HHLHIHX o.7ı.`aBaHLoI<:I/I`X HapO,zı,iB. ' e po H - e Ý

eC15BiAoIiJ;TBoM Hamoro ,ąyXoBOI`O oeMHHapoItOBOž ıracnmfl Ha BH'1' e Ham
HBapTa./1I>HI/IIce,,I“izaTo./1rIIrItHI'7[ BoXi,zı,“. HIO-,zı,O Iľaoonrroı/Iñ, „aI‹:I/I 8HaXo,Z\,HTL OH
B Hainií/Í Ĺ,,T{I/ITa.7usH'1Í“, Hal'/Ioi./1151118 e pyoico-yIcpa'1'H1=,eI€:HX i H`1'1v[eI1;I4ó1/IX. BiATaI‹:

katolického duehovenstva“. Taicozac se: o,ZiHa Haoonı/tor, Xopeaıusa. . I/IHLIni Ha-
po,ziH He oyTIn 8aoTy1I.7ıeH1.  A z

 3 poerrí/'IoIcHX Haoonfleuň Maeıvro JH/rnre ,,./l'ı'IepaTypHO'-Hayrcoıšy Hmšy“
0.11. 3 MOCROBGIQHMH-Iıpaeoo./1aBHHMI/I 6o1`oo/1oB_aMrLp He MELQMO :p›RaAHI/IX 3HOoHH

e ,ZLOOHTL IIoJıLeIcrIX; 3 Heoiıfl/pIXp MaeMo ~.7ıIzIIIIe „Slovanský přehled“ i „Casopisl
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,z1yXoBHIøIX; * pocı/Iříorsa iIreHcypa íHe nycTnTL l ,Zlo Pocrrı' ':čIcaAHoI'/Íe L pyonıo-
yn:paıHLcI{;o'1" B Isatıro./11/Iımiıvr ,Zı,yc'1' IIIIoaHo'1`i jIIaoo11I/Icı/I.~ s » › i fl l

Ha i,ąH'HiX iBrI,Zı,aIiH, '.ı§o.7iepaHIınI'7IHo,1`oyIsa3yi Hapeivr ”MrII<',o.7LOIo Biizı,6y.7ío ca
B Hauıjıí/I ceMI/IHapcI‹:iI`ä nepH_Bi 6./1a1?o,zLapcTBeHHe 6oı`ocJıy;\1`‹:oHie. _ l P P

Iľepecnøiaemš Baıvr nn/Ipo-pycıte no8,zio.po;a.7ıeHe Bo Xpncau' ôpafir
i ř . . l P P H H . Cenou Ilľuiırep.
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a í z í  Miıønfpfá-.ıørıćyıá  á
P íMnoho, Z Vásna Moravě a iv“Čecháchi vstoupíído vèfřejnéhoíživota“ i--4 na
vinici Páně. Píšeme Vám iz místa,“kde pro náš' český? lid ínebývají“Srv“ěcenif kněží,
kde" pro něj není ni jednoho vlastního chrámu. Rusové mají“ skvostný chrám.
Francouzi také., Italové (dle statiˇst; 991) mají veliký chrám (vystavěný Přeinyslem
Otakarem) na `Minoritenpl.“ˇPoláciˇ (dle lStatist.*3'7*98)ˇ mají“ sv“ůj"~chráms a ještě
polská kázání v I." okr. iu 7sv.`7Ruprechta. `”iAVnáš českoslovanský lid (dle statist.
Ioo.7I2), domov. právem pak příslušných do Čech (308243), Moravy f(2~Io.o9o)
a Slezska* (`33.5o5) 551.928, nemá ani menšího vlastního chrámu“=“astálých kněží.
Prosíme Stále a všude, ale dle výkazů uveřejněných jest málo pochopení pro toto
dílo tak důležité. Zhoubná la bezpodstatná“ je výmluva imnzohých, že je to
č e ch i zo v á n í* Vídně. --=- Protestanté mají už na ıo .privátních modlitebnic
českých -- a nikdo ničeho proti tomu nemá ani nedělá. Náš katolickýłlid“ je
tam lákán k odpadu. (Pastor Pokorný Z' Brna dojíždějící káže, a sice česky.
Sociální demokraté, národní socialisté, Sokoli i-- ti mohou řečniti česky ve všech
okresích ve veřejnýchŤnıístnostech. ]”e dvoje "pouze `možno: Lid náš českým
ve Vídni zůstane, má velmi mnoho spolků. A má lid“ten býti protestantský či
má býti zachován katolické ivířea církvi Pi Možno tu jest pouze í jedno nebo druhé.
Co tu v našich zemích na africké missie bývá sebránolf A tak obtížná,»d~ůležitá
práce je izachovati náš' lid ve“ Vídni víře katolické. Prosíme Vás proto,milení
přátelé, V modlitbách při svýchprvotinách pamatujtena itentot český ubohý lid.
Poněvadž lide bez víry a lhostejní u' víře ina' tento* účel nedají nijčeho, prosíme
Vás  o malou sbírku při slavnostech primičních a o .pamatování na nás, až při-
jdete do duchovní'Správy. Bůh Vásračiž Sílitilpí ` tě “" i P ~ Í
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Jan Vychodil: ělubìlaeum envcykslsiky cyrìllo-methodějské »Grande
1111111115“. _ . z v z ' . “ ~ A' V l “

* ~Vytklo se nám, že ls ideou*Gyrillo-metlıodějskou se děje humbug a zne-
užívá se jí 'k nekalým účelůmáa šmejdům kleríkalismu. Byli jsme dávno při-
pravenina tuto výtku, ,poněvadž nebylo téměř dosud snahy nebo podniku či-›
stého, aby se mu ,nevtisklanve tvářrvodiosníjSignaturaklerikalismu. Než i; O tom
jsmebyli přesvědčení, ž_etento___soud je soudem nevědomosti, nechceme-li podı-
kládati úmyslů horších. Oslavy cyrillo-methodějské seutěšeně rozvily. ,Abychom
měli skuteečnýjjužitek Zoslav těch, abychom tím něžnějšíflláfskou přilnuli k dárcům
své víry a kultury,-ksnažpme se hluboko proniknout, e pohřížit se -v obsah, těchto
oslav aj všeho_;co[ s nimi isouvisí. e.Tím.zrači~tějì se náınjosvětlí, co dosud; bylo-
dosti neujasněno, at se stránky histořické, vlastenecké, či náboženské a vosvětové
vůbec. S. Větší .uVě„đ0,mělostí, a mužnostíz se přimkneme pak iv řady oslavujících
apoštoly Slovanstvag- ne,dbajíÍce,-nerozumných zhlasův.- Letoší rok,z-‹- jubilaeum
vydání „encykliky Grande munus jestnevžšedn_í.pobídk0,u, .bychom Seepoučili
O tom, co vzbudilo péči a pozornost náměstka' Kristova, o velikém úkolu, který
Započali ,sV§ćĚ§'B,Í_ Yěrověstové a který, Slovan,Stvo, čeká. ,Jestli utěšenýjplápol pro
tyto ,úkoly „h_árá.,..v srdcíchfl našich, zmohutní ˇajvzplane n_adšenými články;_osvěd+
čeného pracovníka v ideji,eyrill0€meth,odějské,v,;vlfdp. .Jana ,Vychodiřla,Í jež shrnjulfl
pod názvem: .V,,JuQbilaeum encykliky ,cyrillo-methodějské,Grande munusfľ. Butu-
jeme každoreočněyna Veleh«ra_d,_„,stýká,meese as _mnohými,l ękteří se ta~m,ubírají,
učíme nebo budeme poučovati lid io významu svatých bratří pro; náš národ,
nuže, jak byćhom mohli mlčením přejíti a,_neupolzorni,tin;a toto populární dílko
atím salmý_'ıŽn_( na pkružní ._ list „Grande .munusz;“,, Všeetak těsně souvisí: Sv. Gzyrill
al Method, Velehrad i ,Grande munus. Poučme tedy seb;e,,;poučme,. jiné, dejme jim
do ruky,Vať čtou a Zplesají poznajíce poklady skryté dosud zraků,m.í Spisovatel
jistě neměl jiného; úmyslu, než aby tak přilnula slova tam obsaženák srdcím,
s jakou láskou ze srdce vyplynuíla a oslavila pamět svatých (Íz`yriI`la. .a Methoda.

\ˇ _ „ . . '

. (Vhodným doplňkem tohoto spisku jest brošura Idea Cyri“ll0-iM6ÍI10đëj8ká.
Jest to známý článek, Fr. .Grivce.zloňSkého],,Musea“: a,,Katolického Obzorniku“,
kněmuž řadí se přednáška Dra. Aint,._Ĺ,,Podlahy, ,konaná na Velehradě 3. srpna 1904:
Bohovědecká práce u katolických národů slovanských a žádoucí její organisace.
Užˇvícekráte zmínili f jsme se o promyšlených a praktických pokynech, zde obsa-
Žfìflýüh, ktfiľé ÖOŠIY llpž,-vohlaspu ju nás i v cizině. Užitečný spis jest doplněn ně-
'kterýmií důležitějšími prameny ke studiu východní otázky., e _. K. H. (Br.). o

P Něco k. lyvychovatelskému 'kursu vűlomˇioucì. Vychovatelský kurs
na Moravě. Myšlenka před několika lety pronesená'aletos teprv provedená. Lépe
však někdy, než nikdy! Cílem jeho mají býti Slova apoštola Pavla: „Vše jest
vaše, vy Kristovi a Kristus boží,“ jak se vyslovil světící pan biskup f _Dr.„Wisnar
mší svatou v památné ,,Sarkandrovce“ kurs Zahájivì. Cíl ten a důvěra v myšlenky
Kristovy k cíli vedoucí dodávají přátelům! kursu síly, ač jest počet velmi skrovný.
„Neleží síla naše v počtu, ale v myšlenkách, které íšíříme,“ řekl Dr. Cerník..
Zvláště, hluboké porozumění pro Ívýznam křesťanské školy afvýchovy projevily
České učitelky, opravdu Samostatné, .emazncipované Qđ. všech předsudků, pevné ve
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svých zásadách, neodstrašitelné ani ,,,pranýř0yá,nín1“ od jistých kruhů. .V myš
šıønkáfltıflťøfê šffinflfl. Iflži nflšøflflzfl- r  , H

í  ,ilTato”_slo.va Dra. Cverníka plně vystihla vědecký a praktický význam; kursu.
Již prvnímu. pohledu ručí za vědeckost slavná jména pp. přednášejících. *D.r.LNábělek
nejdřív naznačil výzllam, cíle a r výsledky, astronomických..l.-výzkumů,Ť ;po.ukázal .-na
nesmírné .prostory ıa světy. lhvězdného nebe," jedině Ťialstronomilckým '„loktem“"
měřitelné; vystihl Z toho mohutného dojmu pučící lidskou poníženost, omezenost,
slabost, ale li velikost lidského ducha nesměrné“ veličiny probádavšího. Nebesa
vypravují slávu boží! Dojem nebes líčí Neruda: „A slza hrkla Hv oko“. --- slza,
trýskající Z citu Boha. Proto byli ,vždy největší astronomové nejvroucnějšími
ctiteli věčného Ducha. (Kepler, Newton, I-Ierschel, srv. „..Vych„ Listy“ 1904-.f str. 228.)

Na večer .svými přístroji umožnil vhled do tajůplných. říši všehomíra.
Po přednášce, prof. pra. Ant. Kubíčka o exlıortě pronesl prof. Nábělek7

.několik návrhů pro katechety, ze nichž i pro nás bohoslovce, plynou závažné
důsledky 2, í ` ˇ P j  .  

1. Aby katechetailbyl vyzbrojen filosofii moderní (i materialismus aby znal),
ˇ2. Aby znal výroky hlubokých myslitelů a učenců věřících. (Doporučuji

Kneller: Das Christentum iu. d. Vetreter d. neueren Naturwissenschaft. 266.
Høx-áøx-. 1903. HM 8-4.0.)   i i  

si i  l 3. Aby znal mravní' výroky spisovatelů, politiků, státníků, umělcůapp.
(Dlužno si zaříditiilízápisky, třeba dle vzoru Müllerová. Pastorpii bonus l18Ť9i5
str. 514.-ąsjqj. -O německých klassicích poslouží díla Deimelova, o Durdíkovi „viz
,čøflıxøn Mysı“ 1903 a pøá.)    `  

M 4. Aby znal moderní básnictví, ia belletrii. Násilným zakazováním  jen
upozorní. „Index nejlepší reklama,“ platí zde velmi často. Proto at' v každém
kroužku se [podávají po přednáškách kritiky nových knihv jeho obor spadajících,
zvláště nepřátelských. Knihovny studijní nám knihy Zapůjčí neb objednají."Ať se
takjékritiky uveřejňují v „Museu“. Tím dosáhneme toho, co znemožněno zanik-
nutím ,,bibliografie“. H P H e p p Ť  P í A
. P Půjčujme. hodně mladším přátelům na gymnasiích vědecké ,knihy katolické
(Musil, Vychodil, Hello, vzdělávací biblioteka katolická atd.) A to proto, 'že
Studentstvo hubí, jak ukázal red. Světlík, zhoubná četba -- --  j j

V referátěp. učitele Adamce jevilo se hluboké porozumění pro .nejnovější
způsob kreslení a jeho učbu. Ukázané výkresy jeho žákyň budily obdiv i u od-
.b0rníků.H Žádá se na katechetoivi, aby byl hodně názorný v přednesu „abstraktních“
pravd dogmatických i biblických, aby Yvyužitkoval i tabule; Nedoporučovalo by
se, aby nás aspoň s hlavními rysy někdyo svátcích seznámil? li  H ” '
V i Pan Dr. Ant. Kubíček se zápalem dokazoval důležitost anutnost katechesí
proti nimž se v poslední době postavil prof. Masaryk. Ani v přednášce, 'ani
.v rozhovoru nebylo zmíněno o zdrojích tohoto odporu. Pramenem jestnaprosté
Hnepochopení, ne-li snad úmyslně překrucování katolické pravdy. Dokladem jsou
nejnovější dvě broíšury prof.-* Krejčího: „Náboženství a.,moderní ideál člověka“ a
„Výchova nových lidí“. Katecheta. dle něho učí, že tam „nahoře-'Š je nebe, a
jsou tam přece hvězdy, že tam „dole“ je peklo, a. tam jsou protinožci ! la A tohle
tvrdí s_ vážnou tváří! Tu měl „kurs“uvažovat, jak působiti proti této hor-
“rentní= neznalosti. l V  i p p '

, Řeči Dra. Špačka i J. M. lp. biskupa. Wisnara rozechvěly srdcem účastníka
každého, Kristusivzorem, učitele! i vyučovánímlsamým i' předmětem jeho t., j.
věčnou pravdou v křesťanství. „Každý vychovatel ať přemýšlí o Kristu“. Kristus
spojil úzce .přírodu se zjevením, Kristus spojí učitele s Škatechetou pv jednu sílu
výchovnoul i l l Í' “ . H l '

›
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 j  r „Jenìzůstane~liz.Francie katolickou, vytrvá,“ zřekl. Renan. To Iplatíi o národě
Národ~; český byl obrozen . českými matkami, bude zase obrozemkatolickými

maıt_kami, vychovatelkvami, živenými . „živným tělem Ježíše .K.rista“. (Dr. „Wisnar).
' 'P.”`I)r. Kachník idokázal, jak čestné místo patří Hnáˇrodu našemufi v dějinách

vychovatelství. Máme Štítného,mán'ie jeholžáka'-lKomehskélíio. Čtěmeiijen 4.“ a 5;
kapitolu české didaktiky, čtěme řeči `besedníˇ“7`a uHvidím”e hluboké, inezvratné zá*
klady paedagogické soustavy. Jak P malicherrnou, mělkou je proti nimi ìutilitari-4
stická soustava; „moderního“ paedagoga7Spencera,Hnestačícífani dítěti vblahobytu,
aťnedím, V' bíděça utrpení! iŠkoda jen, "že*ne`ní* ani' Štítný ani Komenský námi
dosud oceněn," aľzvláště ne' praktickHy!`H l j l _ - zž j í

. ., ˇ;`- . _ _., ,. v`- 1 '_ “ V . I, _

.Po zajímavéjřečí ,p.~učitele Kadlčáka o vyučování přírodě, jehož ukázky
jsme už ve ,,Vych. Listech“ obdivovali, podal p Dr. Černík návrh, aibyj,se,,, Vych.
Listy“ -co nejvíce „rozšiřoval"y. Ca'stoŤjen Hnevědomost nebo skrovný předsudek jim
brání. H. Proto upozorňujeme, sbírejme adresy, snad či darujme .některý ročníkjg
vždyť, kurs ukázal vědu a katolický pokrok, který._se ve „Vych'ov. L,istec_h“i
nejlépe obráží. Není záslužnou jen almužna hmotná chuďasu darovaná, ale zvláště
systematické podporování chudých ideami Krista prvního vychovatelelhí ,_

'›"g.-:J .- ', ” , ,_ ` _,

S B _`iii”Glr~escantš^ floreant sequentes! H ` l . “ _ S l   Í “(O1.)í
_ .ÚVQQ ijmih Stąfˇéiljiø Zákona., Old H Dra' ]`aroslava,»V. Sedláčka. či Praha

19,05. vzdělavací~?“kniíhovny~(katolické. j je V I i j i
. . 4 _ ~ , ._ . ~ “V ` , .‹ Č _

flp S Vlny. zmítající theologickýim světern.,QdolŤéhají i k nám, hlavněod. sevjerufa
západu. Že i_ otázky Z .biblika nezůstávajlíiippomezeny na ,kruhy p,ovolanýc.h,
touha po popularisaci i seml za'Sahuje,Ť toho byli jsme svědky při nedávném .sporu
.O ib1li_.aBabel. je Ětudlíž potřebí důkladného“'_poznání arozboru (věcí, které dříve
více měn4ě“.;.nep.ovšinınu`ty zůstávaly nebo byly jednostranně. osvětlovány. době
protichů;dný.ch proudů ídesvtruktivníl kritiky, která vždy ,dále se odvažuje, ,jest
nutno utužiti ipředevsˇiím základy. Nějpevnějším' podkladem ~ap,ůdou,, o kterou se
opírá naše víra a přesvědčení náboženské, jest, Slovo Boží věkům potomním
knihamihagiografů péčí Ducha sv. zanechané  Veliké úkoly ponechány rozumu
lidskému, aby za vůdcovství nezvratné autority církve hleděl dosíci one „ratio-
nabilis fidesí t. j. proniknouti taje zjevení a vynášeti, jeho bohatství, ostřiti zbraně
vědeckých disciplín na `neSm'írnýchH` p0lích,*Ěkteré jsou rozumu ,volna a na nichž
neméně závažné problemy čekají prozk`oumánínež jsou ty, jež ve vývoji dogmat
došly přesné definice." Vrhnputi světlo na četné Z otázek spadajícíchpívobor Starého
Zákona a především dáti vhodnou příručku k orientaci ve knihách
se zdarem pokusil se autor „Úvodu do Knihy Starého Zákona“. Českýiili tento úvod
tím vděčněji zajisté bude přijat tirony kněžského stavu, poněvadž latinské rukojeti
mohou mnohdy působiti nemalé obtíže a tím nevzbudí u všech kýženého zájmu
ve věci tak předůleižité. Zvláště přehledněHˇje_tu podán .výčet biblických překladů
slovanských- počínaje .H.staroSlověnskýmiH-až po nejnovější ve všech .živých slovan~
ských jazycích; Viililčásti druhe hájí autor o Pentatfeuchu thesi: Pentazteuch psán
za doby_Mojžíšovy- Ha .od Mojžíše. Tuto konklusi všíře rozvádí ve“ třech bodech.:
Mojžíš.-Jınohlìpsáti věci, jež jsou cv Pentateuchu obsaženy. Všechno tak jak jest

xx

v nynějším Pentateuchu -Mojžíš sám.. nenapsal. Důvody, “ že Mojžíš i Pentateuch
skutečně psal, jsou ínnohem závažnější .než .důvody tvrzení, že .byl ničeho
nepsal. --Í Přesnost a“ jasnosçàınluvy a Spolu' srozumitelnost, se 'kterou jestli psána
část obecná i specielní intzrotlukce, nemálo “doporu«čují~ cenný tento spis naší
theologické »_lit`eratu`ry., Jest Hlžádoucno, abyjr dílo, toto „vbylo skutečně. „úvoılem“
vvklenotnici. Písma sv. çStar.éhoıHZ,ákona a pílę, S6. kterou snesen bohatýH,:;material,

.došla zasloužené oceny fla ,hlavně praktického“ použití. l H H..-_f(;Br,;)', i
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* 0* Arznoštu Helloivì Píše Svým originelním. způsobem.Leon1iBl0Y V ICIIÍZG
„Brelanlvyobcovanýchřj (vydalo Studium V překladu Jos. .Floria`na).» Vyobcovanými
jsou É tu'Barbey d'”Aurevilly („«l'-Irozné dítěli),-“ A.iHe`llo !(„Bl«áZen<<H)ía Paul Vęılainę
(„Prašivec«), autor Moudrosti. Jména íbijzarní, Svou dobou zavržená, jež teprve
moderna zvyhrabala Z prachulzzapomenutí a ,Stojí ted' S úžasem před, jejich velikostí
a slávou. Nejen proto, že byli umělci, kteří .pod křížem. 112Ll€_ZlÍÍ klid ž-= a proto
prošli světem neznámi, prokletí. Hella zařadili ok-ázale do Příhľëìdy bláznů, A protože
byl prorokem .a.geniem. Geniem a při tom člověkem: _lì011ŽÍ,1 “PH0 5láÁVĚ Zapomínaje,
že ta není údělem geniův, ač Sám. to napsal _v,ČlověkuH:. _,,Hle, Slávaia génius!
Vidí-li člověka překypujícího životem a láSkou,z.. obl<10PÍ 110. hřbÍÉ0VI'1ÍH Zdí . .
Genius jest plný Utrpení, jež nenalezá soucitušj ani uv žen . . . Ty milují, co se
leskne, nemilují, co září.«  Sláva Hnepřicházela, naopak Sklamání aneúspěch, _a
ve tom byla tragika' jeho neštěstí, žef toho nˇedovedl přijmouti s resignacíil Myslil,
že jenive slávě mohl by přispětíisvým bratřímjfjež tolilkjmiloval. Nedočkal se“'jí
ovšem, ale přišla svou dobou č Sama,`lnebot“pro'i ni se zrodil. “Ne pro“Ípověst,” ale
pro slávu, jež přichází shora; jež' jest odleskemlBoha, „září, již pravdaklade na
hlavu člověka, jejž vyvolila.“ i ji l j či p

Hello miloval pravdu a nenáviděli klam. Čekal viditelné království lBoží
zde na Zemi, vítězný triumf Spravedlivosti, brzké př`íš'tí“PánaŤa nemohl uvěřiti, že
by zemřel dříve, než by jej jako nový Simjeon pochoval ve svých loktech; byltľ
jeho apoštolem, vyvoleným a izakusil všechnu bolest této slávy. ÍVlaStní „krví Píše
ty stránky, kde líčí utrpení Světem zneuznaných, z vlasti vyobcovaných proroků.
Dostalo se mu ho Šhojnlě: umiěÍleHc=§ìUplnýľvllˇenthusiasmu a lásky," clitěl vočkováním

,- › ._ n, _ - ._‹ .. ._~_- - .. v . . . - . ...~ . _ - _ _ - 7 *

své naděje joživiti, svéjbjratry, iosetiísmutnéj pole současného kres'ťanSt_ví“ --»_ al smáli
“se“f"mu, H když` “chtÍěl býti poslouchán, když 'se nim isnižoval la mluvil jejich
jazykem. To 'proto,i lžejbyl geniiemja křesťanemH. A' odešel* před lčasjemils prázfdnìýma
rukama, chudý, lačnící po Spravedlivosti, “ pravdě i kráse; af svět 'nechce znáti
chudého. „jak nepozoıuje v'hadÍ`y jeho těla, ˇ tak nevidí' malátnost “jeho“' duše. jestli
však tato duše jest plná vznešenosti jal veleby, jestli* Sálá” paprsky zÍáře,il tuj svět
předpokládá blájznjovst ví, ,by 'Se Sprostilspravedlivosti, 7 j E. M. (Br.)i' ˇ

“ /-; . - -- , ˇ _ . , _ ,_ j A ._-
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r Příštím rokem bude slaviti ,Museumí jubileum čtyřicetiletého trvání. Ne-
budou nevděčnou prací ck tétopříležitosti do ,,.MuSea(Ť chystané Hdějinyjnašeho
časopisu, který se řadí u nás ik nejstaršímn Budetam bohdá ozřejměno, co
„Museum“ __ vykonalo . wPoněvHadž; však za světlem chodí Stín, nescházíjani zde.
Míním to, nač často už želáno na Velehradských schůzích, a o čem psal msgr.
Vlad. Šťastnýflve 12. č. ,,O_bzoru<< ve. článku ,Stoupencům Sušilovým<<. H,  

»S Pülitováním konStat0VäI10,, Že jen neveliké. .část bývalých horlivých
P1`3‹C0VHÍl<ů .>,ML1SeaH« iz11_.&đále Hliterárně Se. osvědčuje, jakoby veřejný ŽÍVOÍ, (10
něhož jako kněží vstu»pují,~dusiHl ieální zápal a .bývalé čilosti- byl na újmu.“ _

H Dr. Pavel :Vychodil 've „Hlídceí minulého roku 3. čí. ostřeji Hsevyjádřil
O „nebezpečí “ stagnace, po tolik let už se jevící u flbývalých H Spølnpracolvníků
,,Musea“<, kde kdysi uveřejnili své práce prvé a --=-= poslední.<< _ “

f /
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e É Co řelšnemeik těmto výtkám, promluveným nám těmi, kteří upřímně a dobře
O nás smýšlejž? Zajiste že někdo bude omluven prací ve Sprà.v„ě„duchovní, nedoš-
statkem* pomůcek nebo nakladatelů. Ale' jak veliké bude toto' procento? Či je
Snad plamenek nadšení u ostatních opravdu takflslabý, že by uhasnul při prudším
evanotu Sychravýcb“ větrů skutečného života, Sotva mu pohrlédli ve tvář? Či ne‹-
viđí ten horąčııý chvat, se kterým se pracuje ve všech oborech, ve vědě, na poli
konfessí, Socialním; politick“éfm a lšošìejší se illusí, že církev eiestezbudována na
skále a tudíž netřeba se Strachovati vln vztelšle se pěnících a otřásajících skálou
až V základech? Nevidí,“ že miliony rukou boří, co-věky stávalo a v Ssutiny se
káci esloupoví veíry i mravnosti a S ním štěstí lidstva časné i věčné? Že tedy
dlužno hájit a ochránit, co dosud neıknuto a ke životu křísit pohřbené v kouřících
se rumech? `  .  už   

Nejen tedy mít ideály; vypěstovati Si fantastické evidiny odporující Skutečę
nosti a hodíoí se na čas ďo tichých prostor Semináře, nikoli avšak pro boji života
-- potřebí jest náıns mužnou odhodlaností vykročit a S upřímnou touhou po
praci v tom oboru, který nás nejvíce láká ae nejvíce bolí ePřidružmee se k řadě
praoovníků fv duchu Sušilovu! Duch tento před rokem probráan aosvětlen S pře-
růžných hledisek. Všechna na konec vždy se vracela lš my»šlence,e`kteı{á nejlépe
dnoh tento charakterisuie a dodává tmugpro praxi životneho výzšnarnfıı: Pracovat
Z Íìáelšy lš církvi a vlasti. »Církev a vlast ---= ty V mojich milují Sestersky se
ňadreclıi. Než laska bezeeskutků jest lží aÝpokrytStvím„ Skutky, práci tedy žádá.
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na nás Sušil a-jeho duch, o ekterém tvrdime, že mezi námi žije. ” Poněvadž pak
práce literární lš tičelfnn smíchu zmíněným jestbezpodmínečně takřka nutná, bylo
by provinou proti lásce, již duch Sušilův žádá, lšdybyyprrvní práce V »›MuSeu«,
přijavšímà ve štít heslo Snšilovo, nebo jednotach měly býti poslednímzv pokusem.
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