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Ročník IV. (XVI.)

Číslo 1.

HLÍDKA.
W
Církevní věci v Syrii.
In:. Arcus „\ln—n,.

l.)oroznměti církevním poměrům syrským jest velmi nesnadno.
Nově příelmzí jest omámcn velkolepou krajinou. novymi zvyky
a obřady, ohlušen různými názvy různych sjednocených i odštěpených
církví a neznaje obyčejně domácího nářečí. neví. jak roztříditi Řeky,
Maronity. )[clkityz .lakohity. Nestoriany. Syry. Chaldejce, Armeny,
„\fuscjrijje atd.
Vypadá to v jeho hlavě jako v bujně houštině tiranskó oasy, kde
množství neznámých stromů. keřuv a květin okouzluje divákz, jenž
jest ncsclmpen. není—liodborníkem, jednotlivé druhy rozpoznati.
Tu obyčejně po návratu do Evropy se snaží uspořádati chaos
svých představ a dojmův. utíká o pomoc se ku svým předchůdcům,
donmívaje se. že oni lépe porozuměli a posuzovali, duvěřuje zprávám
některých orientálních hodnostářů. zapomínaje, že jest východ'anům
vlastním nadsazovati a. přeharvovati. a podává o poměrech církevních
zprávy, které jsou se skutečnosti v čirém rozporu. Do názorů svých
vžije se tak, že jim sám uvěří ——a navštíví-li

ony končiny

znova,

ubírá se starou, vyšlapanou cestou a nechce jineho viděti ani slyšeti,
a. vidí—li přece lepe, ostýchá se své dřívější mínění poopraviti. Takových
mužů, jako P. N., jenž se po lctoší návštěvě Syrie a Palestiny v „L'ami
du Clergě“ ku svému omylu přiznává a svůj dřívější úsudek Opravuje,
jest bohužel pořídku.
Nejlepší obraz by nám mohli podati oni svědomití missionáři,
kterym nejde o šíření vlivu tě oné říše, ale pouze o pravou víru, než
ti mají ruce svázány, a J. E. patriarchovi .lernsalemskému ani apoštol—

)

In:.
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!

skému delegatu pro Sýrii se nevěří. Více vírý našel jistý francouzský
kněz, jenž dlel asi po tři leta uzavřen ve sve. cele v Jerusalemě a psal

a píše úvahy o věcech s_vrskýchv „Revue de l'Orient

chrétiení

které se na Východě všude odsuzují. Úmysl jeho jest dobrý. jen že
neliči Východ jakým jest. nýbrž jakým bý býti měl. a lidé v Evropě
myslí, že je skutečně takovým.
Nešel jsem na Východ studovat církevních poměrů, ncočekávej
tudíž nikdo, že podám celý. úplně výpracovaný obraz. nikoliv; píše
tyto řádky, plním jen přání a žádost nejednoho v_vnikajieího muže ze
Sýrie nebo Palestiny. a snažím se prospěti dobré věci prostým náčrtkem
toho, co jsem viděl a slyšel.
I.

Apoštolská delegace Sýrie zaujímá ohromnou prostoru od jezera
Tiberiadskeho až po Taurus a od moře Štředozemního až daleko do
pouště palmýrske. Hraničí na jihu s latinským patriarchátem Pale—
stinským, na východě s apoštolskou delegací MesOpotamskou. kterou
spravuje latinský arcibiskup Babylonský. a na severu s apoštolskou
delegací Malé Asie, řízené arcibiskupem latinským ve Smyrně.
Z církví východních jsou nejčetnější: Maronite. Řekové, Syřané
& pak Armenove s Chaldejci.
Maronite obývají hlavně osněžene stráně památného Libanonu
a jeho severních výběžku. Řekové jsou v přímořských městech staré
Fenicie, na jižních svazích Libanonu a Hermonu až po hory Hawránské,
jakož i v Coelesýrii a celem poříčí el—Casí.stareho Orontu. Antilibanon
se svými severními a východními podhořími patří Sýřanům.

Můžeme říci, že drží Řekové veškerá hlavnější města a úrodné
roviny, kdežto na západním horstvu se lopotí Maronite a na západním
pokraji pouště Syřané. Z toho zřejma i povaha. Řekové jsou hladcí,
domýšliví, vrtkaví měšfáci. Maronite jako ty jejich skály pevní, pracovití
a přímí horalé, a horkým větrem pouště v_vsušení Syřané jsou lenivi
a. otevření jako ta poušť, na jejímž okraji se drží.
Mezi nimi jsou ojedinělé osadý přistěho *alýchArmenův a Chaldejcův
a velké ostrovy různých odvětví mohammedanských a mohammedansko—
křesťanských, jako Metawlův a Drůzů. sídlících hlavně na východním
úpatí Libanonu, na Hermonu, Hawránu, a Nusejrijských, v horách po
levé straně starého Orontu.

Jazykem obcovacím jest v celé Sýrii arabština značně porušená
vlivem syrštiný jak ve zvuku samohlásek tak ve výslovnosti mnohých
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souhlásek. Obchodníci a všichni: kdož vzdělanými býti chtějí, hovoří
literní frančinou s arabským přízvukem.
Řeči úřední je turečtina, která je spolu jazykem armady a vy—
učovací řečí všech vyšších: vládou vydržovanýeh škol. Vyšší úředníci
zpravidla arabsky neznají a jednají s členy správních sborů prostřed—
nictvím tlumočníka.

Za času pradávných bylo zde podobně. Aramejština byla starou,
oprávněnou řečí kulturní. Aramejsky se mluvilo od Egypta až k Medině,
perskému zálivu a skoro po celé Malé Asii. .lejí literatura se volně
vyvíjela ještě po Narození Krista Pána, jak svědčí nápisy palmyrské
a pohanský spis o povodni z území Edessy pocházející. V hymneeh
Bardesánových,1) jenž zavedl koncem :?. století hudbu a zpěv v církvi
syrské, pozorujeme obtíže, jakě působil starý pravopis nově míře
a stavbě veršů.

Byla tudíž aramejština jazykem vypěsttn'aným. spisovného života
schopným,

a byla—li přinucena ustoupiti řečtině. nevzdala

se nároků

na svá prá'a.
Řečtina byla od Seleukovců všemožné podporována a násilím za
váděna. Učilo se ji ve školách. vládní a vzdělanou slujieí třída jí
mluvila. ale řečí lidu zůstala aramejština.
K tomu přibyla za panství Římanů ještě latina. která byla hlavně
řečí fll'lllíl(l:y'.2)

Svatí apoštolové a jejich učenníei hlásali radostné poselství různými
řeč—mia rovněž tak sloužili posvátné. obřady. Byli muži katolickými.

proto byli Syrůln Syřany. Řekům Řeky, Latinúm Latiny. Tak již za
biskupováni sv. Petra v Antiochii, tomto hlavním městě Syrie, hlásáno
slovo Boží a sloužena nejsv. obět pro obyčejný lid syro—aramejsky,
řečí, kterou ji sloužil i Pán a Spasitel náš a která byla sv. Petru
jazykem mateřským. Obchodníci a třída vzdělaná obcovali službám
Božím řeckým, a kruhy vládní a vojenské nepostrádaly ani zde
světově latiny.
Řeči byly různé. obřady však stejné. a veškeři kněží různých
národností podřízení společnému. jedinému biskupu. sv. Evodiovi: jenž
byl biskupem v plném slova smyslu katolickým a podřízen sv. Petru,
sídlícímu v Římě, jehož byl v Antiochii nástupcem.-“f=
1) Assemani. Bibl. (,)rient. [. p. 389 n.
2) ('ureton, Spicil. s_vr. 43 n. ——Srv. Nó'ldelze, Mommsen's Darstellung...

1885, str. 332. — I?. Dural v ».Iournal Asiatiquef< X. p. 38 n.
3) Srv. JIol/cenbuhr, Dissertatio de eathedris Petri Iomana ct Antiochena.
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Narodni jazyk byl spolu jazykem církevním a veškeří nově
obraceni členové téže národnosti družili se ku knčžim přisluhujícím
v jejich jazyku mateřském.
Když vzrostl jejich počet a jediný biskup všem pracím nestačil;
posvětil kněze, jemuž od včřícíclí i spolubratři v_vdano nejlepší svč—
dectví, na biskupa to 0116 na'u'0(lm_>sti,a vyhradiv si nad ním určitou

pravomoc, byl jeho metropoliton.
Časem rozšířilo se křesťanství po celé Sýrii. každá národnost měla
velký počet biskupů podřízených prvnímu biskupu své národnosti.
metrOpolitovi, a tito metropolitč podřízeni biskupu metropolitovi Antiochen—
skému. jenž jediný nesměl býti metropolitou pouze jediné národnosti.
Nazýval se patriarchou
a podřízen římskému nástupci sv. Petra7
jemuž aspoň své nastoupení oznamoval.
Takto zachovana i při této různosti jednota církevní ——a za
chována tež jednota učení7 třebas v různém obalu. Pří posvátných
obřadech zůstaly zakladni r_vsy všem společný. ale provedení a vy—

zdobení si upravila každá národnost. jak se to právě s povahou její
SI'OVl'lč'tVžllO:
a lpčla na těchto nepodstatných.

nahodilých ozdobach jako na

nejdůležitějším odkaze předků. vidoue v nich výplod ducha své národností.
Původnč mčlv všechny národnosti liturgii společnou.
Přičitá se: a snad vším pravem. sv. Jaku b 11, prvnímu biskupu
Jerusalemskému,1) neboť srovnáme—linejstarší řecký rukopis (4503) této
liturgie s patou kateclíesí mystagogiekou sv. Cyrilla Jerusalemského,
který posvátné obřady vysvětluje.—“')shledáme. že bylo za jeho doby
této liturgie v .lerusalemč užíváno. k čemuž ostatuč ústní podání
východ'anů jednomyslně přisvčdčují.4) na se za to, že byla původně

sloužena v s_vrske aramejštinč. mateřském jazyku sv. Jakuba a prvých
židovsko-křest'anských obcí.“í) kdežto
vedena do řečtiny a. též do latiny.

pro nově obracene, pohany pře—

Jak vypadala původně. nelze přesnč stanoviti, neboť, jak shora
1) chamlot,
Limrgiarum orientalium
]iturg. eccl. orientalis, IV. p. 80.

COllPÚllO,tom. Il. p. 11. —-—
Daniel, ('odex

5') Assemmzi. ('odex liturgicus. Lil). IV. c. 2 st r. 1 .. .. pouze řecký: Daniel. ]. e. p; SN
3) ('ateeh. M_vstag. ltit. sacri líh. l. v. 3.

4) Dionysius Bar-Salim píše ve.svém výkladů >>Pušokó (l_kurbóa liturgie svatého
Jakuba: Pravíme, že v neděli padesatou přišel Duch sv. na apoštoly, kteří druhého dne
pusvčtili (“hrisma, třetího dne posvětili stůl (“ioltář (tablitó
a wkit mad bh O), čtvrtf—lío
dne nhčtoval Jakob, bratr Páně, občt dle jeho jména nadepsanon, která počíná: »Rože
všehomíra
a Pan e<<atd. (Jimem/mí, Bibliotlíeca Orientalis, ll. p. 1763
5) -lssmnnm', Codex lit. ]. o. p. 23; Daniel, ]. 0. str. 8.3 a str. 87 pozn.
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řečeno, se doplňovala a upravovala, jak toho potřeba kázala. abý býlv
různé pravdý svaté vírý proti bludařům tím jasněji výtčený a hájený.
Pokud se nám o ní nejstarší zprávy zachovalý. skládala se ze
dvou částí. a to z liturgie katechnmenův a z liturgie věřících.

V liturgii katechumenů kněz význává svoji viru. jáhnové střídavě
s lidem se modlí. zpívají žalmý a různé hýmný. čtou Písmo svaté
Starého i Nového Zákona, načež nastává vlastní liturgie.
Obětnjí se dary, význává se víra a udělují si vzájemně polibek
pokoje. čímž spolu se zpěvem a modlitbou se přil'n'avují k proměnění
chleba a vína v Xejsvětější Tělo a Krev Páně. Slova konsekrační
pronáší kněz hlasitě a lid odpovídá: Amen.
Xe'ísledují překrásné modlitby. v nichž se obětuje Tělo b'ýna
Božího nebeskému Otci za různé potřebý církve, za svatá místa, která
božským zjevem Pomazanélu) svého oslaviti ráčil. vzpomíná se užitku
v_vkonpeni a přechází k tajemnému vzývání Ducha svatéhoÁ)
Připraviv se ku sv. přijímání, pronáší kněz l;)řevýznammí slova:
„Svaté Svatému'z ukazuje svaté způsobý lidu, láme způsobu chleba
a přijímá i přijímati dává pod obojí způsobou. načež žehná lidu a
propouští

j<j.'-'»

.

Toto jsou hlavní rýsý původní liturgie. Obsah byl stejný. stejná
též forma. třebas pronášena v různých řečech, ale svou životní silou
rozšiřovala se časem. a to nejen na různých místech. nýbrž i v témže
městě dle různé povahý národnosti.
\'ýstřelký příliš bujné, které mohly rýzímu učení škoditi. b_vlý
od ostražitého, všem řečem svých věřících rozumějíeího patriarchy
mírně a dobrotivě odstraňm'áný. Ostatní výzdobý, které náhledum
katolickým neodporovalý a zbožnému duchu křesťanů velkou radost
působily, z rozumné shovívavostí ponecháný.
Týto utěšené poměry trvalý, pokud býli na biskupský stolec
Antiochenský volení patriarchové skutečně katoličtí, nenadržující žádné
národnosti, milující veškeré své ovečký stejnou láskou, jako sv. Ignác.
(? asi 112), jehož listy dýchají nebeskou vůni pravé lásky pastýřské.3)
Ale čím více se vzmáhala soustřed'ovací moc vládních patriarchů
Cařihradských. tím více omezována samostatnost apoštolských patriarchův
1) Daniel. l. e. str. 113—193.
2) Srv. Assemani, ('otlex liturgicus Ecel. ['uíversae. IV.. '2. 1.
3) T.IiLíf/hýrbot, The Apostolíc Fathers. Il. London 1887).— Cuz-ctou.The Ancient.
Syriae version of the I'Ípistles of St. Ignatius.
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Antiochenských, z nichž se měly státi slepé a němé nástroje byzantsko—
hellenských pletich.
Svobodná. volba skoro úplně odstraněna a za patriarchu byl po—
svěcen Hellen, jenž nalezl milost před očima cařihradskýma, ať se již
pro toto předůležité místo hodil nebo nikoli. Někdy byl ovšem řízením
Božím dosazen pastýř skutečný, tento však nebyl nikdy na stolci
Antiochenském spokojen, nebot nemohl pečovatí o všechny.
Jak mocně dojímá myslicího čtenáře stesk věhlasného kazatele
za patriarchy Flaviana a miláčka lidu, sv. Jana Zlatoástého (344—407),
jehož milující srdce rozrývala v Antiochii vzpomínka, že nemůže býti
pro neznalost řeči pastýřem všech svých oveček, že jest nucen část
nájemníkům svěřitiJ)
Než bohužel takových mužů bylo po skrovnu. Hellenští patri—
archové neznajíce řeči lidu, starali se obyčejně pouze o své krajany.
Řeky, rozšiřovali v Syrii názory, bludy v Cařihradě platné, a to k veliké
škodě jak čistoty učení tak jednoty církve. Bylf dvůr byzantinský
oddán bludům Ariovým, kdežto syrský lid, jemuž byla hellenská filosofie
poměrně cizí, věrně stál při učení katolickém o božství Kristově.
Syrští horalé na zasněžených stráních libanonských, rybáři na
jasných vodách mocného Eufratu i posvátného Jordanu, křesťanští
beduini arabské pouště znali překrásné hymny svého k 'ajana, sv. Efrema
(SOG—679), v nichž vykládá Písmo svaté a obhajuje nauku o božství
Páně, prohlášenou na církevním sněmu Nikejském, a byli proto řeckému
Arianismu nepřístupniý)
Syrské dítky slýehaly nadšené tyto písně a nauky od svých rodičů,
přinášely je s sebou do klášterních škol, jimiž byla Syrie, zvláště v okoli
Antiochie naplněna, a oddávaly se s chutí studiu Písma sv. a obraně

božské přirozenostiPáně. Tak vznikla proslavená škola antiochen ská,
která prvá Písmo sv. rozumně a vědecky vykládala.
Zakladatel vlastní školy exegetické, Diodor z Tarsu (2378)prohlásil
za prvý požadavek rozumného výkladu Písma sv. náležitou znalost
mluvnice a dějin, na to pak stálý zřetel k původnímu textu a sou
vislosti. Dbal hlavně slovního a typického smyslu, zavrhuje výklad
1) JI. .lnllíen, Syna'í vt Šyríe, p. '20. Veškeré jeho spisy vydal Míťllt': Patrologia

graeca, XLYn—LXIY.
") Téměř veškeré jeho spisy vyšly v Římě (1732—17—16): 5. Ephraem Syrus,
Opera omnia. quae exslant, gl'llt'(“9, syriace, latine. Tom. I—YI. Edid. var. lei-t. nolis
illust. .1. S. Assemannus. — Ibldmnmz, S. Ephracmi commentariormn in S. Scriplnram
commentatio eritica. (ISG—l.)
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allegorický. Za zaklad výkladu zvolena opravená Pešitto,1) Lucianovo
('i' 311) kritické vydání Septuagintý'l) a Hexapla Origenova.3) Škola
tato je pro přirozenou excgesi katolickou velmi důležitá, a jména jejich
žáků, nejdůmýslnějšího exegetického kazatele, sv. Jana Zlatoústého,
nejslavnějšího exegetý starověku, sv. Jeronýma (331—420), a sv. Cyrilla.
Jerusalemského, jsou chloubou celé katolické církvemi)
Učitel Antiochenský, spolužák sv. Jana Zlatoústeho, vzdělaný a
výmluvný Theodor )lopsuestijský, jehož výklad Menších proroků dosud
jest vážený) však zašel ve svem obhajování božské přirozenosti Páně
příliš daleko, a jeho žák Ncstorius byl pak původcem bludu, jenž se
stal Sýrii osudným.
Ncstorius (+ kolem r. 43%; byl rodák ze severovýchodní Sýrie,
v Antiochii studoval. v nedalekém klášteře působil, a když byl sesazen
pro své bludy s patriarchalního stolce Cařihradskeho. utekl se sem opět
a našel ve svých spolužácíeli, spolumniších a žácích nejhorlivější stoupence.
Jeho sesazení přičítáno arianskemu vlivu u dvora. jeho učení, jež
výmluvně obhajoval, pokládáno za jedině prave.
Marně naponiínal hellenský patriarcha Antiochcnský Jan k po
slušnosti a k podrobení se sněmu Et'csskemu 431). Požíval již z důvodů
dříve zmíněných málo důvěrý u velké části svých syrských poddaných,
a mnozí učitelé na škole antiochenskě postavili se mu zřejmě na odpor.
Hývšc v_vpovězcni. odebrali se. do Edessy, která tehda patřila
Peršanům. těmto nejnenáviděnějším nepřátelům Sýrie. a založili zde
r. 431. novou školu, která r. 489.. kdy se císař Zeno (471—491) Edessy
zmocnil, přenesena ještě dále na východ až do Xisibis. Škola tato byla

kolébkou a střediskem nestorianismu,

jemuž za krátko propadla.

celá severovýchodní Sýrie, severní Mesopotamie. Persie a ostatní východní
končiný. Veškcré tyto daleké, kraje byly dosud podřízený patriarchovi
Antioclienskemu, jenž sein v_vsílal svého zástupce, obdařeného plnou

mocí pro všechny případy, odtud se nazýval katholikos

a sídlil

v Seleucii-Ktesifontu.G)
*) \'ýtlána celá v Mosulu (1887—1891) péčí Dominikanu.
2) Srv. 11:76 ];ugrll'clť. Libroruni V. 'l'. canonieorum pars ]. graece edita. (1883)
f'.1"íelr/, Hrigenis Hexapla s. veternm interpretum gram-or. iu \'. T. fragmentu.

? sv. onnii

187.3.

4) Srv. Kíhn, Die Bedeutung: cler antíoch. Šehule
!) Maio, Serípt. Yet. Nova Collectio. Tom. ll. p.
“') Srv. -lssemam', Bihl. ()rient. Ill. !. — Koule.
(Tlmtch. P. ]. General Introduction p. 1-11 11. — Fun/r,
( Kirelienlexieonr B. 9.)

auf exeget. (ielniete.
l.
A History of the holý Eastern
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Dr.. Amis Mrsn:

Že se dali v ochranu největších nepřátel křesťanstva a své vlasti,
pohanských Peršanů. kteří pouze z vypočítavé politiky se Nestorianův
ujímali; chtějíce se jejich pomocí zmocniti cele Syrie. vzbudilo hněv
a opovržení prozíravějšíeh křesťanů syrských; kteří ted' hledali pro
středek. jímž by další seslabování Syrie zamezili.
Poehybil—liNestorius se svým učitelem Theodorem rozlišuje příliš
božskou přirozenost od lidské. přijali mnozi zbylí učitelé radostně názor
E utyeh ů v. že nekonečná přirozenost božská úplně pohltila přirozenost
lidskou: tak že vlastně ani nelze rozeznávati dvou přirozeností v Kristu.
l—Šludtento, monofysitism
us zvaný. při vykladě Písma svatého
dokazovali a vysvetlovali žáci velikého přítele Eutychova. opata
B arsu

111y (, 4:38).

Tento učený a ctižádostivý muž byl představeným syrského
kláštera a vůdcem syrského národního hnutí proti vlivu cařihradskému.
Našel hojného ohlasu mezi mnichy četných klášterů syrských a vy—
bídnut od Dioskura, patriarchy Alexandrinského, přivedl tisíc svych
přívrženců na lotrovskou synodu Efesskou (4.49), kteří utloukli Flaviana.
patriarchu Cařihradského. Patriarcha Antiochensky ze strachu, aby se
mu nedostalo podobného údělu: přidal se aspoň na oko k nim, a za
krátko byla skoro celá církev antiochenská monofysitskou.
Výnosům církevního sněmu Chaleedonského (4:31)nechtěli rozumčti.
prohlásili je za ariansko—nestorianské; a Barsumas veškeré pravověrné
jeho účastníky proklell)
Bludy monofysitské se nezahnizdily ani v liturgii, ani v lidu;
jenž si uchoval své staré, krásné hymny sv. Efrema. Bylo to spíše
hnutí odstředivé. ochrana národní samostatnosti jak proti vlivu řeckému,
tak proti perskému.
V Syrii nastal kruty boj mezi řeckými stoupenci vlády a sněmu
Chalcedonského, kteří nazýváni Melkity:
t. j. královskými, a mezi
obhájci církevní samostatnosti syrské, kteří se družili ku kaceřovanym
názorům monofysitismu.
Patriarcha byl bezmocným. Dosazován a sesazován dle libovůle
tařihradské, mohl se nadíti podpory vlády potud. pokud jeji rozkazy
slepě plnil; jinak byl jednoduše ještě za jeho živobytí ordinován od
patriarchy Cařihradského novy patriarcha a vojenskou moci na stolec
dosud obsazeny dosazen. jak se dělo od r. 450.3)
1) Assemam', Bihl. (nimi. II. Dissert. de Monolahysitis II.; Bar_.—:ůmův
životopis napsal
Bar-Hehrans, viz.-\ssemani 1. ('. 29511. Zivotoliis šar-Saumó (Po.—titele)vizAssemani l. v. 1—10.
2) ]. "(ln/. llezy/enríílhcr, Antiochicn v *Kil't'llelllťxíťtlll<: str. 946.
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Že tím autorita jeho nevzrustala. je zřejmo: i potkávaly se veškeré
jeho snahy s odporem.
Místo dosavadní všem společně liturgie sv. Jakuba byla násilím
zaváděna nová liturgie, která byla užívána v Cařihradě. Xásledek tolna
byl, že se biskupové a kněží syrské národnosti tím těsněji přimknuli
ku svě po oteích zděděné a počali se i zevně odlišovati od vládních.
i\Ielkitu. kteří novou liturgii přijalilr
Císař Zeno dobře nahlížel nebezpečí. jaké hrozí řeckému panství
v Syrii. a věda. že násilím nic nepořídí. chtěl r. 482. odstraniti příčinu
sporů výnosem ..Henotikon"
z*aným. Blud Nestoriuv i Eutychnv
odsouzen, ale též sněm Chalcedonský umlčen. Měly býti zapomenuty
rozpory bouřící od (50 let Syrii. a veškcří obyvatele měli se vrátiti ku
starým názorům. stare lásce a spokojenosti.
Ale přílil pouze oleje do ohně: rozvrat byl již neodvratným. a on
mu prorazil cestu i k pravověrným dosud svým spojencům arm e nskýni.
Tito přijali r. 491. s katholikem Papkcnem na synodě ve \\valaršapatu
Henotikon. zamítli sněm Chalcedonský jako přející nestorianismu. jehož
se ze strachu před Peršany nejvíce děsili. a když byli později od
Řeku týrání, bezděky se přimknuli k odpůrcmn Peršanuv i lileků —
k monofysitůmm
Odstředivost vzrůstala. Po vítězství císaře Zenona nad Peršany
krutě řádilo jeho vojsko proti dopadenýní nestorianum v Edesse I-lRSM.
načež tito. ptirdněcovániod Peršanů. přerušili veškerý styk s patriarchou

Antiochenskýma ustavili

se úplně samostatně

roku 4598.

pod nezávislým katholikemů) Tak odpadla prvá větev
v severovýchodní Syrii. )lesopotamii a Persii od buj—
něho někdy stromu patriarchátu Antiochenskěho.
Po celé východní polovici Syric soustředili se krutě pronz'tslcdovani

monofysitě
a našli mocně oclnánce v křesťanských knížatech
R as san ov c u.
Tito ovládali veškeré kmeny východní polovice syrské a arabské
pouště, od krásných niv horního Eufratu až do vypráhlých končin
Mekky a byli úhlavními odpůrci nestoríanům a Peršanům přejících
arabských králů z Híry při dolním Eufratu.
vládu v Arabíi.

s nimiž závodili 0 nad—

1) .Veale. l. ('. 310.

()ríents.

2) »S'z'lbernagcl, \'erfassun;r und ucgcnwíirligcr lie.—tand sáimnítlieher
1865. Str. 169. ——l"e'/í.r .Věre. L'Armenie ehrč-tienne.
3') Assenu/ni. ]. e. III. 1.

Kirchen

des

Hi

Da Amusšhsna

Řečtí císařové vyznamenávali knížata rassanovská nejvyššími
(lí'ístojnostmi, dali jim i královskou korunu, nebot“ bez jejich pomocí
byla by již dávno Syrie ztracena. Ale prozíraví synové pouště dobře
prohlédli tuto vynucenou. při každé příznivé okolnosti odepřenou přízeň
řeckou. a přilnuli tím více k usedlým obyvatelům východní Syrie,
k monofysitům, s nimiž je slučovala velmi blízká řeč i snaha uchovati
aspoň církevně samostatnost národní jak proti Peršanům, tak proti
Řekům. Přidali se k nim se všemi poddanými kmeny. a král Arethos
(al—háret) vymohl r. 5423 u císařovny Theodory, že bylí dva mono—
f'ysitští biskupové, .lakob a Theodor, uznáni pastýři jeho území?)

Biskup Jakob, zvaný Baradaeus, burd'ojů rbardf) : variegatus. za—
platovany, *;—
ó78) zachránil umírající církev v zemích syrsko-arabskych.

Po 333let procházel jako ekumenický metropolita. metripilitů tibclojů.
za žebráka přestrojen, veškeré kraje obývané monof'ysity syrského
jazyka a světil biskupy & kněze. Podporován svým přítelem, králem
al—háretem, svolával v jeho území synody svych věrných a dal ústavu
samostatné eírkvi syrské, posvětiv po vypuzeném Severovi mnicha
Sergia (538) na patriarchu, jenž byl prohlášen úplně nezávislým od

patriarchy Antiochenskéhoý)

Druhá větev. celá vychodni polovice Syrie, od
Eufratu až k Mekce a Medině, od Orontu. Libanonu a
Jordanu až do nížin pravého pobřeží Eufratu odlomena

od patriarchatu Antioehenského.
Zatím přinesla lieomčrná, pletichářská politika byzantinská ne
utěšené ovoce rozkolu i v Arménii. Silně zaseto Henotikem a od—
SOUZGDÍID
sněmu Chalcedonského,

a když Řekové

od Armenů

žádali

nové a nové ústupky nejen náboženské, nýbrž i politické, poznali tito
jejich pravy účel a. z obrany své národní i politické samostatnosti při—
rozeně se blížili kaceřovanym monofysitíoun syrským.

V polovici ?. stoleti jcst arinenská církev částečné
monofysitskou a stojí uplně odděleně od mohutného
kdysi stromu Antiochenského, v jehož stínu tak utěšeně

vzrůstala

1) (Wei/clu),('hrestom. arab., str. 350. — ll. ""-.Klein, Jambus Baradaeus, de stíehter
der s_vrische monol»hysietische kerk, str. 41—41—- ]. P. N. Lund, Johannes lšisehof von
Ephesus, der erste s_vrisehv Kirchenhistoriker.
3, 36 a reg. 1—17.— Srv. .Yc'ílďelre. Die
(ihassánisehen Furs-ten aus dem Hause (:afnas, str. 21, 323.
:, Ber-Hebraeus v Assam/mí, Bibl. Orient. 2:27, 321, 326. — Žívompis Jakuba
Barmlm-a, Assemaní, ]. v. 62—69.
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V téže době utvořila se nová církev v nešťastné Sýrii.
Dvě hodiný severozápadně od Homsu. v kamenité, černé pláni
levého břehu staroslavného Orontu, nýní el—'asf—
jsem navštívil v září 1897

vraceje se z Pahnýrený, vesnici de jr

el-kebir,

vystavěnou ze

zřícenin nejslavnějšího druhdý kláštera střední Sýrie. Stával na pro—
tějším břehu Orontu a nezbýlo z něho leda trochu stavebního kamene.
A přece v něm bývalo až 800 mniehův a byl tak lepým, že mu říkali

dej r el-bello r, klášter krystalovýý)
Uctiváný v něm ostatky velikého poustevníka Sýrského. rodáka

z Cýru severně od Antiochie. sv. divotvorce

Má runa,

jehož

životopis sepsal 'l'heodoret ve své „Historia religiosaii. Mniši pěstoralí
pilně vědu. poučovali a výchovávali okolní lid, který k nim a k sv. Márůnu
přilnul láskou dětinnou. Úcta sv. Martina. moc jeho přímluvý se rozšířila
daleko a. Opuštění horalé libanonšti v celých davech k němu putovali.
Šlechetni mniši býli sýrské národnosti. měli syrskou liturgii, ale
nepřijali bludů monofýsitských. nýbrž zůstali věrni původnímu učení.
Za. to trpěli od obou. Řekové jim brali liturgii a řeč, nnmot'ýsite jim
přezdívali zrádciiv a l'iludařuv. a při častých potýčkách mezi vládními
Melkitý a národními monotýsitý byl jejich klášter. jenž ležel na
rozhraní. několikrát pobořen a v_vpleněn. ale žáci sv. Martina trpěli
jako mučennici a podnikali vše, jen ab_v rozvaděné bratry spojili ve
prospěch církve i s_vrské vlasti, jimž počátkem 7. století největší ne
bezpečí hrozilo.
Hrdinní ochránci hranic, slechetní králově rassantn'šti, věroloninou
zpupnosti lvlekuvuraženi. nestřehli průchodů pouští. ajiž se valily na Sýrii
od východu hordý etitelův ohně, Peršanuv, a od jihu davý muslimské.
V této posledni hodině samostatnosti syrské donesla se do kláštera

sv. Márůna zpráva o monotheletismu

Cařihradského patriarchy

Sergia. s nímž i ubohý císař Heraklius ((310 (341) souhlasil. Vlastenečtí

mniši přijali ji s jásotein: tak mohli spojiti nejsnáze m elk i ty s mon o
i'ýsity, jimž ted' původní samostatnost zaručována ze strachu, že se
přidají k muslimům.
Ale býlo již pozdě. Naval muslimů přerušil další výjednávání.
Dobří mniši vypuzeni, uchýlili se k svým duchovním ditkáin na
liorý libanonské a odnesli si ze svého kláštera s ostatky sv. Mariina
též blud mon otheletism u. jejž dále mezi horalý šířilifl) Jsouce
3) Al-Dawaihi. ia'ribu-l-táifati-lquamnijjati; Wl.el-Šartůni, str. 17 n. -- -lbnlfc'du.
Historia ameislamiea, ed. Fleischer, str. 112.
*) Šv. Jan haniašský. „\Iigne: Patrol. graeca, t. XCIV. !. 1432.
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\'5. \'RA :

osamoceni,zvolili si dnmvslncho biskupa lšatrunskeho
(Botr_\'s)..lanaMarůnama svého samostatného patriarchul)
Tak se odštěpila poslední větev, celá zapadni. hor

natá Sýrie. od původního patriarchy Antioehcnského;
z bujného. rozložiteho stromu zustal olzimaný kmen.

(P. (I.)

Dr. Ignác Hanuš (\ Dr. Jan Hclcelet.
Pří—'ln'ww'kživotopisný.

Podává

\'l.\'('. VÁYILA.

lil). l_nnac llanuš nalodil se v Praze 28. listopadu 1812. kdež
také na al\ademlck( m <>\'1))u(1siuza ll) Svohodv (\ Josefa .lunn'manna
v_\studoval. P. 1\ř)1. \'stOupil do kláštcia placinonsti atskeho na Stlahově;
tam sohč Z\láště oblíbil studium filosofie (( statožitností. Opusti\ kláštel.
(<tudO\al piava (\ již 1.18tz'm stal se adjunktem filosofie na univelsite
vídeňské. Rok na to piomovovan byl na doktma filosofie v Praze a
hned obdlžcl místo )(idného plotcssma na univeísitě ve Lvově. kam se

se svou manželkou Lauiou. roz. l\(1dh(rnou. odebial. Poně\ adž se ani

_jemu ani manželce ve Lvově nelíbilo. usiloval o přeložení. což se mu
také r. 1847. podařilo; (lOstalť se na unívelsitu olomomkou.

D1"..lan Ilclcclct.1odil\"

Dolních Kounicích.

vvstudoval

\l01avan. narodil se 2. ledna 1812
<>_\'mnasíum(( filosofii v Binč. načež

odebral se na medicínskou fakultu do Vídně a odtud do Padovv.
Doktorem medicinv stal se roku ISŠŠl.1)ol)\'v krátký čas v nemocnici
l)1nensl\c.povol('m bvl 1.1841. na univelsitn olomouckou kdež se stal
.184().ř(ídn_\'m pioíessmen) vcdv hospodarske (( plíiodopisu. 111847.
osud oba t\to \'\ nikajíeí muže spojil v upřímncm přátelství jež tr\ alo
až do smlti. Oba společně v Olomouci placovali za stejným cílem —
prohouzeti v akademické ml (de/1 vědomí české. sesilovati živel český
(\ piaeovati vůbec o pwbuzení lidu našeho. \ež dlouho jim nebylo
dopřáno působiti polnomade; _již na podzim 1. 1845). přeložen l)\'l Hanus
po smrti Exncrmč za piofcssora na universitu pražskou. \ezl)_\"\alo
než přátelshí věrné udlžovati čilou koncspondcncí. jež se nam te'ineř
úplne zachovala. Listu Helceletovj ch Hanušovi je 196. jež nalézají se
v Museu klálovství Ceskeho. dopisu Hanušovvch Hclcclctovi \sak
pouze 24. Listv Hanušem <ahají od r. 1849. do 1'. 18.51.. načež jc
mezcia do 1.18.):.). a pak jdou až (101.186) Dopisv má p. D1. Ct) )01
llclcelct
__ a jeho laska\ ostí (( ochotou do<talv se mi do rukou. Poně\ adž
1) Al—Dawaihi, ]. ('. p. 35.

")
()

hr. Ignác Hanuš (( I'Pr. (lan Holcolvt.

_)\ou \olico obšiiné () 7((_)in(av('=Zl)1áV\ ))od('1\((_)i() litoiainim.

i politickém (uchu našem na \loravč

(\p()lečen\kém

( v Cechách, nev('(l(('(mlaskavé

čten-((řc \eznšuniti \ ol)\'ah(=m li\t(( těchto.
V dopise I.. __)o)žn
((n)).\((l Hanuš Holceletovi v ))1'('(7d()i()\' r. 18—19..
odobmv \(3 do 1)r((l)_\ ))(ozatim sám, bez (odiny, píšu mimo jiné:
„\[nj (l1(1h_\"))řitoli' Te))lv ted citim. oo _)\em ztratil. 7((n(>ol(((vTě.
v Holomouci. R(id l)_\Cll Ti byl již ))\((l, ale no\ čděl )\em, kde (((eškáš.
.l('(v Ul)1((\t(31(iciol(.\\. I ((na (( n(( I\((rl.\t((in((. potom v H((idci ( v Chlumci
předobro

_)\(=1nžil (( musim 'Ič upozornit.

Že l\r((_)inl\_v (nnč _)iž ()d(=d('(vn((

známé 7nO\ (( se mi Z((líl)il\'. P(ít(=li (ll()l(_\'.m((\('\ \i mne v szo
))řod
(\ta\o\((t1 v národním k(o_)i (( \ kloboukem \lo\ ((n\k_\'(n. ((čkoli no vžd_\
v kio)i tomto vvolu'whn. \clnlo l)v možno ((l)_\.\i T_\ l(=t()\ do l)r((l(\
trochu
mém.

(\i 7,((_)(=l_)(=.\tč.ve ))(('(7.(lnin('(el1.) \Ií.\ta
((l)\\ 11(=m((\(=l l)_\'ti v l(o\fp()dč. '/ivot

příli.\ v P((17e příjemný.

(n('((n(3 do\ti v příbytku
v(=1(=)n_v ((rciť není ((_vni

v.\(=m _)(=.
t()\kno (( němci

hlavičky

\\ (=))ozdvili(_()í

ne\t\ date

H (vl((( l\ _)(=zavřen (( ))(ot()\(( n(( ln((dč ))(ažském (( ))(el\l('(d('(

tam

\\(3 _\lrtvó

dále

d((\(='.

.l('( ))((((()((_)i nyní

na

))okr_((("ov('(ni l()_<>il\_\

čoskvď) D((šuvcdu -) 'li s))olu posílám: podivný (( jak se mi zda. i (((\l((_\'
titul ——neviděl jsem na korrektuui.
Bud tak (l()l)1_\"(( zajdi \ ))(i
loženými věcmi k )). \IošncroviF)
l\ Poláčkovi (( \(=1<_;(l)(((((=10\*14)
Do_-)d(=li renmnernco

za (e\kó

))(()(ln('(šl\_v.,) 7(=))t(=_)\\

\((\í(((

7da -li l)_v

vzal kvitanci Ivou (((l\ou ))(o mne \_\\t()\'(=.1(o((.)ak mi to ))(i\líl)il..
l_)ěku_)i 'li

že _)\i ))o (l\((l\(('(t(= (odinu

mou

n((\\tivil;

(\l\'\í((). 7.9 ))(_\"

_)iž d()\t'. dol)((= v_\'))((d('.( \I(=7i 3—10.
A('((ím doufam.
že _)i do l)1((l(v
do\tan((
(( ))ak 7(())o(1_((=.l)l((7(=1(_\'7i\ot.
D()))i\u_)i l\l((('olov1“) nčl\d_\ (lo
no\1n, mn7(=š—li. (ti )_(=. l\l((č('(kovi7) _)\i _)(>\tč nic neposlal. _)((k on mi

žaloval. \i\it _)\(=_m)c\tě \koro ž('(dn_\"('h nmvkonal
(( l)o_)ím \( )ich.
U \\1l110l(((“)_)\i v ))ředolnv ))am(ti od lonsku (()(l \lov. \_)(.=7.d(i).
\I(=..\k('(n).)((k snad _)i7.\i\ v I\(((ko\ \ké ulici č. 12)()(.. ve II. poschodí.
Co v ()l)(10( _)c, ((t' Poláček (((\ougolxmo)
))(od('(v('( tak. )ako každý
alel). ))o 4 kr. (\t(. Až do bibliothékv ))((_)d(=š,v7de_) mou ((ctli Šilliavomil
(( _)e\tli _)i ((vidiš, zvl('(\tč _)í. Tvuj věrný
H((n (( \.

H.
P o )))i_)(=zdu (nunžolcinč
\elmi

))\(
\al H((nuš 11110
d S).7('(ří184,9 Helcolotovi

(l)((rakt01i.\ti(o v_\".který

.,Al)vel(77,((S(nezapomnd

li.\t

(lol)((= v_\stih((_)(= ))o_'((1111obou ))(('(tel. Pí\(=t':

_)(_(koonehdá, začnu dne\ hned \ datum.

.le\t neděle ))(()l\(('(\n('( dne 3). 7,('(1í.(( včel(( L((ma (( ))(o(l(včírem

Roza )

*) Vyšla (. 18.30. v l)((m ))od titulo1n:»Ná.—tin
]()(_rik_\((() 7(ikl((d('. (net((f_\\i(kém.<
2) .\((\_lin (]((\0\((]_\ \ )(()k((.\m(( () \_\\:\(Il(>ní \_\"'(((7.((dn\(=\((]n_\":(h. ". \ ]);r(((.184!9.

((ha \))i.\_\ po \nánu

j((7._\k()\('konigmal

lh. Ilolmlot.

3) Dr. lékařství (( )(('of(=.\\()rporodnictví

na universitě

v Olmnouci.

Firma knihknpocká \' Ulmnmlvi.
**)Hanuš, Hvlwlot (( ))i'evor K((bc—šzaložili
) ((Moravské (\'()\'in_v( v Brně.

))ři filosofii

7) Redaktor »Bohemiw, jež 7. l)(=ll(=t('i\t. listu ('.1848.
*) Přízeň .\ Nádherným).
) Roza

(\'(idlwrná,

\(—.\t('(())í. Hanuš—ové.

v Olomouci

oddělení

(te.—“kč.

))rmnčnř—nav polit. dvnník.

1)

\'(xemxv )*.ivm :

7,d)*('(v_\do kr('(>n(3P)“_ahv přijely. Příteli. vaze

je převelini blaze,

l\(l_\ž člověk

>:t'((>tn_\'n(>e cítím,

má peni7e'

Ale _)(i _po>ud ) bez nich

nel) v naději žiju. že protekci _)eštč tento 1nč>íc k ))enčzun) přijdu.
totiž ku platu >\ (')mu. Patrně ted vidí1n.ž(= obecenstvo _)e>tprostředkem.
((l)) ouredníei mohli žíti. ne ale naopak. Ceská Stuatsbuehhultun_Or > ně—
)nee(kou

— odpusť,

chtel

_)_>e1n(ie)

>) kor1*e_>pondu_)í (( _)('( zatím

> )nor((v>kou

musím

(( \šeeh

— >t1((nv o>ol)_v mé

))1((tel (( >e>ter

si V\—

pu)čovuti. ((byeh živ l)_\'ti mohl. L((uru (( Roza _)sou > novým )))íl)_vtkein

\elini spokojen), (( _)est take v>kutku (ozdčlení pokojů pohodlne ((
\šeoko pohromadě. \e psaní T\ (3111
innoheho nepochopuji. za ))1'\ní již
ne, že _)sinezajel k E(nilii.1)_)(1k '1i mohl déšť 7al)1('(niti. ((l))> Z\ ěd((vo>ti
7,((do>tneučinil) Aa, druhé. že mě 1n('(>za velmi lehkovči'ieího. abych

uvěřil (on)((nti(e Tvé o lásce v Hlunieíeh. o touženi po ceste. o >rdei atd.
lá _)sen)pln eitu jen když mě žaludek (( hlava holí. (( ]) píšeš t((k
pořádná (( dloul)( ))>((ní, (ož (ni l))lo 7namení1n že T( hl(( (( nel)olel(,
(( ted) že uvnitř ne_)>i (( nel)_vl _)>i1())((((ntikem. \e>ednn ]) tak lehce
nu le)) (( u_)i>t'u)i (Fe. že Ti nevěřim ani >lov((. (( Ujišťuji to ještě
jednou

v_\'*>l()vn(“—..
“' (lzieú 0 piwč- ())yslv, nm- mi ))iwn ln(x—li.
je>t zuw>ze přítomné, \\“ břiše mém i \\“ (n)->li?

Pivo _)e ne_)>))í>etč GEM; Thaletovo.
(( k(l_\l)_>\' l'_v n(( mi>tč vina.

po kterém

pobuřujíeihn

z nemoci povstal,

n(_)'>l. pil ))ivo.

(())i l))' Ti

nenapadlo mě romantikou |)()l((1nutit. \(hot 7 piva vv1u>t()1 in_v>lenk)'
naturali>tieke (( žádná „\Iondunmlinzte /((ul)e)*n((el)t. die (len Sinn
gefangen h((t."' Pivo se \*\))1)( (( žaplatí. (( potom )e konec; (lověk je
ve skutečném okainžení >t((>tn_\'. 7.((n(hou)í oč) (( položí >e (lo luzka
kn spaní (( vstane 1('n)o znova ku p((('((*iSi>\ fovč kterouž lide životem
zovou. Hodina pošty se blíží. dle vule Tv( pošlu ihned )).>((ní.Roza Ti
odepíše, ((le L((um má ted' plné ruce )))-(ice. Piš, )))osím. lnzo (( mnoho.
Vděčný

Tvů )

H (( 11(1>.“

III. IV.
V III. (( IV

li>tě Hanuš

ží1((\ _vm >\_\'n) >(11k((>n)e1nlíčí poméiy

na univer>ite 0101iio(((k('+,7\'l('(>tenu fakulte hlosofickd, kdež >e plavě
jednalo o obsazení >toli(e, uprázdnené po H((nu>0\i.
/e IH. dopisu, dat. dne 15.7!(11' 18-12). v_\')í1n('nn:
„Tu Ti ))o>íl('( Roza, ))>((ní >\e. Po trochu

_)už jsme

v b_\tč u>po—

(('(d('(ni. Pepi (( LottvS) 7 Chlumu jsou zde (( nemoene Grúmwddove.
P*om_\>li si jen,

)()(k _)>em >ť((>tn_\'. Au hi>t01ii

filosofie )e>t mi v\ k('(z('u)().

(einunemoe ročních “200 zl. ((le )eštč )enom pí>enmě. ))en(7 _)>en_1ne—
obdržel ((ni h((l('=(*.ePracuji pilně o če>ke logi(e, (( LepaH) nn p)) ton)
1) Koho myslí, není mi známo.
3) Parodie

na verše z Malezewském)

>>)Izt1'ie<<.

3) Sestry ))í. Gri'mu'ahqlové, choti justiciam v Litoměřicích.

4) Jun, jenž jako Heleelet práve Hanušovy po stránce jazykove piloval; zvláště

lh'. Ignác Hanuš (\ Dr. Jan lleleelel.

l;)

napomáhá (( blechv chytá. Piš pilnčji. piosim Te. z Olomouce nežli
posud;1\abeš mne zde ještě nen—(\\
štivil (( ](i jej také ne. Je již neco
rozhodnuto stranv pioiessun česke. matheinatickó (( tilosotie'?(l('1 leta
př(edn'(šeti budu Jenom na uni\ e1\itě. nevim ale je\tč co a kolik piedmětu
po česku. Šeinbeiová je tu v P(a7e: přijela s nějakou přitelkvni 7 Mýta.
\avštívila nás. ale nikdo nebyl doma. Sennheia (\(im již asi () nedel je
ve \idni při komisi. Biatn'mekl) bude letos na biněri\kém lveei před
n(i\eti německou liteiatinu. ])(otože iilosofie pio 10k (10.odpadne. l)_opi;
mi. zda—li Ti udal Čapka. kolik e.e(l\_\ch (( německých logik jsem
povinen poslati pio studenty do .Holonmuce.Xe1nůže arciť ted' je.\te
o tisku b_\'ti zmínk). ale přece činím již nějake připia\'_v. Tak ted\
jistě letta do l“_|ahv nepřijedeš'? Ii.\. T\ů_j
H (1n u.\. '
I\.

list. ze dne 30.7(11i 1849. v_\li(_-u_je
podrobne a n((7o1n(1)o1ne1\'

na tilosoticke iakulte \ Olomouci. U v_\"t
tahu zni:
„Píšu dnes jen. abych Ti dosvčdčil. že psáti chci. neb nemám
ani clivile pokojne ani chuti k tomu. jsa docela rozervan visitami
a jinými titeikami. U Lumbe'-) b\l j\em včera sám. ale ani on ani
iodina jeho není doma. a také není ureeno. kdv se asi z venkova (lo
Piali_\ naviati. Potom _i\em šel do novinainv k Lepařovi: přislíbil mi
Patiati potom piedmetn no\ em.3)Zná pr \"nekolik techniku. Lriiin\\'al(lo\-'((

je již proměněna v Blahniu. (\ on v\jel \i jaku no\ _\'\ i\ňu na v(nkov..

\e_]1(\zn(]\nn 7e v.\e(h kandidáti! _j(?\tSmet((na“ Hegelian. ale v_v])oliltíte

pio Holomoue bud \ iktorina. bud /1mmei m mna *) \(ililovský. urputný
Herbaltian,

nel)ř(_je ani svobodě. ani Čechům.

hodil se předobře pio

Kopeckého “) kterf-(hotal\(')\ llolomotui
jako ..b\ strou hla\ n'" poznal.
Copv Silliavého lxope(l\( ho \z'lhlo\ \keho Jb_\se casem tak ve přátelshí
(\'pl_et1\'.-že b) povstal koltouii. na kterem b_v \e pevně mohla pověsiti
universita Holomoucka. Dle vodění b_\ch l)()\tav_ilbinetanu 10 Zimmcl—
manna “B“.\ ()lkmanna (')Uloeo. Ale Volkmann i přítel jeho (Jupi pl 1

náležejí již ku straně. ktera si nechce se žádnvm nic zkaziti. Bude to
bídná \olba. a \ath\ ský \_v])l_vnev t( to potope sveta be7. poeh_\b_v
na vrch. a (lru7i utonou. 7) /e pii_j(le\ (lo luna. “) ulehčí velmi memu
srdci; neboť easto Tvá bída v Holomouci mě rmo'nti, když ji porovnám
se šťastným mým osudem v Praze. Důvěřuješ-li ve mne. dopiš mi více
z prvních listů Ilaimšov_\"(-li zjevno. že nebyl přesně moeen českého jazyka. Postupem
času psal již (losti správně, jen fr(1\'eolo(;ie upomínala na vuli—lání německe.
') ])r., výborný esthetik; zabýval se hlavně literaturou u('—1n(-ekou
(( \ velikou
zálibou i polskou; byl knězem řádu .\\. Augustina v Šrut-.
2) Hospodúřskv rada a ředitel leehnikv v Praze; nap—al (iiiterverwaltungslehre:,
() níž je řeč \' dopise \'l.
3) t. (iiitcrlehre, () kterou Žádal lielCelet.
4) Dr. Augustin.
5) \. Iobcrt Z., esthetik & filomf.
6) Ředitel

(\ \],)1'5í\'(-euniversity.

7) _\Iis'to obdržel Zimmermann.
8) (\'a stavovskou techniku, zřízenou r. 18-17. I'niversita
(mimo fakultu theologiekou) r. 185-1.

olomoucká bvla zrušena
.
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\ po(l(olmo.\t((h_.nel) ztt((ko\ _\"(hT \ _\'(h \ \k(i(n('ku 1n('(lolze pozorovati
V guherniu ml začali (ad) (\'trhovati oupln_\'eh 40071. 7. 1200 jal
l(_\'(h \(* ln ove n(*lJ\l zaplatil ta\ ze 1100. \(*\'i(((. zda-li to \ádhen
((()ak pod rukou spravi. Piš pilně (( bud' uhe7pečen. že jsem (( 7ustar
._l__________
jedne

m_).\'li. ačkoliv

nekdy

tu7e

hrubě

po_ \"a1h((n('(eh

srd<

.\(*(n (( tam hraju. Psaní nedal jsem K((hešmi. ((h).\ je dostal jeste t_(
d(n. l)(e\'or( ( a \lo.\ne( ('a p()7.d(((__vu)srdečně.
(( _\Io.\n(*(' b\

p('i\(*l do l)(((l(_\'."

Jungmann

p1'_\"se, podčklr
!

."f

V.

„.

Již 24. října 184%)zaslal llanuš lleleeletovi obšírný dopi\. týkajl
se univer.\it jednak pr((7;\'k('*.jednak olomoueke; (* něm též 7_m_inuje;
(( pOlllěl"(3(ll\'la.\tnieh (( odpmučuje lleleeletovi tělomik, jejž \ž(
(\ \elikou oblibou pě.\t0\'al. Depi.\ ten podati l7e pou7e v ('(r)'\*(('eh.

..Príčina del\iho (neho mlčení nel)_\l(( t(.(_)iž jsi l)\'l tu\il. Jak
a.\i \eei '1\(* \por('(da_)í.kd_\ž bude..\ \ Blněi) /e budes v Brně. to mi
\(hni tč.\í. nel) nen('(\idím Holomoue a7 príli\. (( 7d('( \'e mi. že ( Tel
7110\((( 7ískz'.(m kd_)7 odejdes 7 proklate lIolomouce. /e _plat podrž(
musíš.. tof patrno..
Sklipt Lepar _)e.\te 7('(dn_\"ehnena\:el. aekoli mnol
(*(hniků 7n('(. (( zda \'e mi. že tentýž predmet b_\"
val jen na papí
nemaje posluchaču. Ale ne\ta1e_) .\'e. ne.p(e\tanu hledat). \ takm \"(

\eeeeh mnohokrate nahoda prevelmi pu\obí: tak já hledám po ee
p(('(7(l((in_\ _)i7 explikaee E\ner0\'_\'. ale marně. Zkousel jsem ž('(k_)'
7kou\í(n _)e je\:tě (( nepo7n;('(m ani. eo b_\lo predmiseno. Ja ((e_).\pi.\tepi
:.)(J. (íjna 7ap0(nu p(e(h(('(.\(*ti. neb (( n('(\ žene )edno sezení druhé

\'.\(*ehna_).\'o((tak (fop) zapletena. že nikdy ani konce dojíti nel7e. Ouph
.\'l(01'p(ole\\o1 (( (( docent(( na takulte Íilesoheké je asi 2.( mužu. tu
k((žde rokování je „sine hne diceute\' ' . .. Prítele nemám mezi pl'ote\'.\01
(( také ne mimo ně. .\a tělonik (()ní nmoho času \31iak1ád('.(m (((
_)\-(*n((\'e \radil primo do telomičné \;kol_\_'\ID1a.Se0ena.
Zu\taneš
llolomouci pres 7imu. ueop_omen ihned \'stoupiti do nějakého ústa\
takoveho; uein to na (\lovo m(' (( uvidíš. že to nejenom pio Tebe. 1(_\"b
('plo \'\eho\'('(ni detí ne\ _\"\lo\ne dobře pu\ol)iti bude. Trikrat za (_\'d(

ve společnosti medicínský eh ))1oíe\\o1(( mezi nimiž Curyšsk) profesa
Engel (( několik doktoru. na\ .\te\ uju na večer ('(\ta\' těloe\iči(_\"(( dívá
se. na _)((k_\ \tup( (( \((((;\ft((\n(' dokonalosti umělo\tt tato se již dostal
C\ičem' pokraeu_)e_ od .\\((l(( ku .\'\al((. arcif _)\'em někd) unaven :

k smrti. I děti (116pilnč e\'i(í. ale jenom doma Stranv llehra 1) )se
tu \l_)'šel. že p1v i ostatní (akult) i (_*)umasium proti němu plote\toval
Je to pravda? Jak ja mam h_\"tipríeinou. proč Ixahes se do Holomom
(((do.\t((l. ani nepochopuju (( dekuju 'li. že se mne ujimas. ačkoli (]
rozum \'ubee jen \('(-m\ebe \'\'pe.\ku)e. \evim. zda-li Ixabeš již v Pra:

(ili nie. \I) jej chtěli jen pro Slo ((nstvo a eessante causa eessat

etieetus. Co pak děla filosofie v Holomouei. zkou.\k_)', prednaský. ') l ieh(
1) P('nfe\.\m' na uni\'e('\il('- nlnmnueků.

pilně. d\)pi.\uj\=\[athonovi (\ zaopatřil mu v P)1(\Z\=hodim. \Iá ten člověk
přece \ozsáhlou činnost.. Lopuí není více _, n\)\in('unč H(ulíčkově. nebot.
při|(\t b_\l ]enmn n(\ piázdnim:
l)ud\=,\'\'uč\)\'(\ti do listopadu iné děti.
Co pak se jvště ni<—n\=h\"l)\> \t1(\n\' \)dpl(\t\ pro 2. oddělení lonújší
l\\'\3(\1k\'? Rnioutílu se. že nemohu dluhu 1n_\\fh Z(\p1(\\iti. (\ \inoutiin (\\=

tiln \ico

že peněz ted sn(\d budeš pot\\_=b\)\'(\tina odstěhovaní do Brn(.\

V listopudu ])udu nouzi niti. \[('un čtutletni

činži zaplatiti: od platu
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O nejbližších cílech vědy lékařské.
Du. JAROSLAVMyruox.

Mohutný vzmach, kterým se moderní chirurgie rázem vyšinula
skoro ve vůdčí odbor celé vědy lékařské, má zajisté více různých
příčin, ale nelze upřiti, že hlavní asi byla ta, že chirurgové bystře
prohlédli veliký význam rodící se bakteriologie a dovedli zručně použiti
nejen této, ale i jiných nových vymoženost-í ku prospěchu a zdokonalení
svého odboru. To, co Lister, zakladatel éry antiseptické, více jen tušil,
bylo později vybudováno na. zdravých základech experimentalní bakterio—
logie. A tím se vyvinula z antisepse
asepse; nestačilo již zárodky
zhoubných nemoci v ráně samé ničiti, nýbrž zabraňo 'alo se vniknutí
jejich v raněnou tkáň vůbec. Dnešní operativní chirurgie vi zcela
jasně, co jí hrozí, a nctápá již ve tmách. Pokroku, který by se jen
z malé části mohl vyrovnati onomu za. posledního třicetiletí, nyní snad
na delší dobu očekávati nemůžeme. Potr'á ovšem ještě dosti dlouho,
než blahodárné toto ovoce genialního bádání a mravenčí píle bude
údělem co možná nejširších vrstev. Jen zřizováním veřejných ústavů,
které by byly bez šetření hmotných prostředků opatřeny vším nutným,
lze každému trpícímu poskytnouti toho. co na lékařské vědě dnešního
dne žádati smí.
Zaznamenali jsme tímto netušený pokrok chirurgie a nechceme
tim nikterak naznačiti, že zatím v jiných odvětvích medicíny panoval
mrtvý klid. Nebylo—liv nich dosaženo ve stejné době stejných výsledků,
tu by bylo přece nespravedlivé, kdyby se přehlíželo to. co za poměrů
mnohem nepřiznivějších bylo vykonáno. Jednotlivá odvětví vědy lékařské
zasahují mnohými stránkami do sebe a nejsou tak přesně ohraničena.
Náleží—liléčení srdeční vady jen vnitřní medicině. zlomenina kosti pak
pouze chirurgii, mohli bychom již přijíti do rozpaků, komu mame
přisouditi léčení zánětu slepého střeva, žlučových kamenů; a tak bychom
více, ba mnoho bodů nalezli, ve kterých se dva i tři odbory stýkají.
A tak ani na vnitřní lékařství nezůstal vývin hlavně bakteriologie
a. pak neméně snad lučby bez účinku. Zkrátka těžila z nového stromu
poznání všechna odvětví medicíny dle poměrů jedno více nebo méně.
Na zdravé základy se postavilo lékařství vůbec teprve, když bylo
opustilo cesty spekulace a počalo se opírat o výzkumy věd pokusných.
V první řadě to byla anatomie, jejíž počátky, pokud se těla lidského
týká, nesahají ani do tak příliš dalekého středověku. Medicina tu teprve
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seznamovala se s uzemím, na kterém jí bylo pracovati. Po prozkoumání
mrtvé tkáně pak přišlo na řadu studium životních úkonů tkáně zdravé
(fysiologie), později ještě tkáně nemocí změněné (pathologiei. A teprve
v nejnovější době přišlo se k poznání. že chemie i bakteriologie jsou
neméně důležité obory, a v obou horlivě se dosud pracuje.
Samo zřejmo tedy. že dle dočasného stavu vědy lékařské, pokud
se týká seznání příčin i pravé podstaty nemoci. se přirozeně měnil
i náhled, jakým způsobem se tyto mají léčiti; dle toho tedy se řídila
theraphie. Vždyť do dneška um lékaře pozůstává hlavně v tom, pravou
povahu nemoci i její příčinu rozpoznati; cestu léčeni nalezne snadno
i v knize. Dokud věda naše neznala ani ústrojí lidského těla, ani
úkonů jednotlivých organů, tu stály též prostředky therapeutickě na
slabých nohou, a bylo tehdy v léčení mnoho nádechu čarodějství. jak
dosud u většiny národů méně civilisovaných neb úplně divokých na
lézáme. Anebo pouhá náhoda dala tu neb onde naleznouti dobrý lék
proti některé nemoci. a toto zdárné léčení se pak zachovalo. až do
doby naší. Příklad toho jest užívání chininu při střídavé zimnicí
(malarial. Nikdo neznal pravé příčiny této nemoci. ač po staletí dobře
se vědělo, že chinová kůra jest neomylným prostředkem. a teprve
před několika lety byla příčina malarie v nepatrných amoebách zjištěna.
Dle pokroku ve vědě výzkumné ovšem se řídily i změny v therapeu—
tic-kých prostředcích; dle toho, jaké náhledy právě panovaly ve fysiologii
a pathologii, měnila se i věda. která hledá také, jak léčiti.
Vedlo by příliš daleko jenom inaznačiti různé t_vnáhledy. které
během let vládly a byly směrodatnými; vždyť se nám hlavně jedná
oto. objasniti nynější stav vědy lékařské a udat asi nejbližší cíle.
za. kterými se ubírá. A tu nelze popříti. že dnešního dne skoro panuje
neb aspoň silně v pOpředí stojí bakteriologie, která svým netušené
rychlým rozvojem udává směr v nejnovějším období mediciny. Tim
již, že bylo jasně dokázáno, že mnohé bakterie jsou příčinou tak mnohé
nemoci, ukázána cesta, kterou se nezbytně musí thérapie ubírati. A nutno
doložiti, že nemocí těch, které jsou původu bakterickěho. jest velmi
mnoho, že jsou to nemoci zhoubné a, co nejvíce snad váži. že jsou to
nemoci nakažlivé a epidemické. Bakteriologové se nikterak nespokojili
tím, že seznali pouze jednotlivé druhy mikroorganismů a je roztřídili,
oni s velkou péčí studují jejich vývin, vzrůst a podmínky životní. za
kterých žijí aneb odumírají. Dnes stává úplná fysiologie bakterií: my
víme, jak se rodí, v kterých látkách výživných se jim dobře daří,
my známe ony produkty životního jejich processu, které jako jedy
f):
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působí na lidi i jiné živočichy; avšak bakteriologie zkoumá též pod—
mínky. za kterých bakterie odumírají neb za který(.'li se účinek jejich
na ústrojí zvířecí stava měně zhoubným. Ony bakterie, které poukazuji
životníjejich podmínky na tělo lidské. musí přirozeně nějakým způsobem
svou přítomnost v něm projevovati. Mnohé to činí ovšem jen zcela
nevinně, jiné však zasahují svým vývinem ižitíin tak mocně v pochod
životních úkonů člověka, že úkony tyto ruší nebo přímo ničí. Příznaky
pak. kterými se to stává. zjevnými jsou příznaky nemoci.
V každém živoucím organismu lidském nalézá se ohromně mnoho

druhů ruzných bakterií, hlavně v dutinách na venek komunikujících.
jako v nose, ústech. pak ve střevach. (Někdy i za jinak normalnich
poměrů možno naleznouti bakterie i v krvi.) Jsou to ponejvíce bakterie
hniloby, které hlavně v ústech ve zbytcích potravy nalezají výtečné
podmínky životní. Nepříjemněji již se utvařuje věc. když vniknou do
organismu bakterie pathogenní. Uvádíme jen několik málo, za to tím
známějších a zhoubnějších nemocí, které povstávají vniknutím některých
mikrOorganismů do lidského těla a rozmnožením jejich: jsou to tuber
kulosa, cholera. difterie, tyfus břišní, snět slezinná. tetanus, mor asijský,
septieopyaemie (otrava krve) a tak mnoho jiných. Příznaky všech nemocí
podmíněných vniknutím různých mikroorganismů do těla lidského řídí
se hlavně dle toho. jaké druhy oněch jedů organických ty neb ony
druhy mikroorganismů pravě tvoří a jaký účinek na organismus lidský
projevují. .led, který nalézáme ve žlazi hadiho zubu. neb který se
konečně tvoří v buňkách rostlin jedovatýcli.-jest stejně výsledkem
životního proeessu, synthese neb rozkladu látek organických uvnitř
těla živočichů neb rostlin. Týž působí taktéž různě na organy lidské.
na žaludek. krev nebo ěivy. Známo však na příklad. že někteří živo—

čichové nepodléhají stejnou měrou otravě. Tak na ježka neúčinkuje
uštknutí hadí jedovatě a někteří živočichové nepodléhají otravě belladony
a pod. Zajisté jest chemismus vnitřního jejich ústrojí přirozenou ochranou
proti některým jedům. Vniknou—li organismy pathogenní (choroborodé)
do těla živočichů. pak má se věc arci trochu jinak. Tu jedy ony
„\toxiny) v těle samém se tvoří a přítomnosti bakterii vždy nově a nové

dávky v oběh krve přicházejí. Různý pak jest vliv na organismus
lidský nel) zvířecí. Buď bakterie naleznou příznivou půdu pro vzrůst
a romnožení, toxiny působí zhoubně na tkáň a organismus, a pak
v kratší neb delší době nabudou převahy, a individuum nutně podlehne;
aneb ve tkaní, ve kterou vnikly, naleznou tolik nepříznivých okolností
a se strany organismu, hlavně snad krve, tolik odporu, že ve svém
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vzrostu jsou omezeny. toxiny paralysovány. až do úplného zničení
bakterii samých.
Mnohdy však nalézají bakterie a priori nepříznivou půdu pro
rozmnožování a toxiny jejich na organismus vůbec otravné nepůsobí.
Tento stav nazýva'une pak primerní im m u nitou. Jsou lide neb živo
čichové. kteří vůbec jistými nemocemi nákažlivými neonemocní. neb
kterých se tyto jenom nepatrně dotknou. Iinmunita taková má zajistíí
sve příčiny ve zvláštním chemismu a vyšší životní energii buněk onoho
m'g'anismu. který rozvoj bakterií činí nemožným. Vždyť známo. že
i při umělém pěstění bakterií je třeba dbáti zvláštních podminek výživy
jejich. aby se nejen rozmnožovaly. ale i přeneseny v organismus živo
čichu pathogennilni a virulentními býti se ukázaly.
Otázka o přirozeně neb lepe řečeim vrozené iinmunitě dlouhou
dobu zabývala a dosud zabývá kruhy včdeckč. Již před několika lety

se myslelo. že je mzluštčna Mečnikovein.
který vystoupil se svou
theorií o í'ag'oeytosi.
Pozoroval totiž. že bile buňky krevní u dafnií
ruzne do krve vniklé bakterie do sebe pojímají. je pohlcují a ve svem
v '
nitru nici.
Avšak otázka o immunitč tím nebyla úplně rozřešena. neboť
ukázalo se. že ovšem bílé buňky krevní při zničení bakterií tuto práci
vykonávají. avšak ne u všech; a že proti bakteriím, ktere práve. pro
dafnie se ukázaly býti pathogenními. se chcwaji passivnč. Ačkoliv tedy
zjev i'agocytosy jest dokázaným. přece není jedinou příčinou odumírání
bakterií v krvi._ Naopak mnozí jiní badatele postřehli. že i v tekutině.
krevní. tedy v pouhém seru. bakterie stejně se mění a zanikají. Krásné
to lze pozorovat ve váčku niizním skokana. do kterého se vpraví takove
množství bacilla snčti slezinnč. že leukocyty nebyly by ani .S to. aby
tolik jich pojaly a zničily. a přece možno seznat, že infekce nenastane.
ale bacilly znenáhla v same tekutině 1nizní se mění. až nabudou tvaru
kulatých. nepravidelnýeh. což důkazem, že odumírají. a to chemickým
vlivem pouhého sera. A dokázáno též. že i mimo organismus lidský
nektere serum na některé druhy bakterií již a priori působí zhoubné.
Bylo tedy jen přirozené. když po takových nálezech Bu e 11ner
nadhodil myšlenku. že by bylo snad záhodno použiti sera proti ne—
mocem infekčním. a to sera oněch živočichů. kteří se ukázali býti proti
oněm nemocem imniunními. Tak lehce. jak by se snad zdálo. se z počátku
ovsem pokusy nedařily. až konečně Behring
soustavnou prací se do
dělal kladných výsledků.
Dlužno však podotknouti. že již mnohem dříve. a"to nejprve bez
jakéhokoliv základu přísně vědeckého použito podobného principu, totiž
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při očkování. .l enner, jak známo, pozoroval, že osoby. které náhodou
se nakazily na kravách osýpkami onemocnělých, při epidemii osýpkově
budto byly později úplně ušetřeny anebo průběh nemoci byl u nich
mnohem příznivější. Zrovna divinací pojal .lenner myšlenku očkování,
každému známou, a tak maně razil cestu zvláštnímu druhu léčení, které
se nyní vyvíjí na pevných základech pokusného bádání. .lcho následoval
Pasteur,
ovšem za poměrů již změněných a *alnčpříznivějších, když
použil při svých pokusech ochranného očkování proti choleře kuřat
a sněti slezinné, principu seslabeni virulence (jedo 'atosti a nákažlivosti)
horkem. Teprve však nálezy Kochov y tvořily pevnější základ, na

kterém Behring

a jiní budují. Na počátku svých pokusů Behring

též užíval sera oněch zvířat, která byla přirozeně immunní proti některé
nemoci, tak na. př. sera potkánů při sněti slezinné a sera králíků při
tetanu (strnutí svalstva). Avšak značných výsledků nabyto teprve tehdy,
když přikročeno k vyrábění se 'a zvířat. která zvláštním postupem

teprve uměle byla immunisována.
Dosud jest v čerstvé paměti nález Kochův. tuberkulin.
ve
kterém byl zprvu spatřován jistý a vždy účinkující lék proti každému
stupni tuberkulosy. Tak jako prvotně chvalořečení a vynášení, stejně
tak pozdější zatracování tuberkulinu, které vzniklo po sklamaných
přemrštěnýeh nadějích. bylo nesprávné, nebot přípravou tuberkulinu
vykonán kus ohromné, nad míru záslužné práce, která nám dala na
hlédnouti v tak mnohé dosud neodkryté tajemství přírody. Objev
Kochův jest jen etappou na cestě, kterou mladá generace v léčení
infekčních nemocí nastoupila, a práce ta již dnes nese hojné ovoce.
A konečně i v otázce léčení tuberkulosy není proncšeno poslední slovo,
jen že snad chybou bylo, že se chtěly léčit jen osoby, kde snad potřebí
znenáhlým immunisováním, podobně jako při variole, léčiti generace.
Z pokusů Kochových vysvítá toto: předně, že uměle dosažen á.

immunita

jest jistý stav odporu proti infekci, který se dá stupňovat

a dle potřeby sesílit, a dále, že jen část přirozené immunity se dá
passivně sereln přenésti na živočicha jiného.
Koch ukázal, že člověk tuberkulosní, který z počátku reagoval
horečkou již na 1 milig'am vstřiknutého tuberkulinu, znenáhlýln stupňo
váním dávky snese později dosi více než stonásobnou bez jakékoliv
reakce. Je to podobný úkaz, jaký nalézáme při některých jedech
rostlinných (jak Ehrlich při ricinu a abrinu ukázal) aneb, jak dávno
známo, při požívání arseniku. Patrně se organismus tak dalece účinkům
jedu přizpůsobí, že se utvoří cestou chemickou jisté protijedy, které
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později i větší davky jedu prvotnčho neutralisují. Ze tyto protijedy
skutečně potom v těle se nalézají. toho důkaz. že lze pozorovati jejich
účinky na organismus, jakmile se přestalo podavati jedu prvotného.
Nastanou tak zvané příznaky abstinence, které možno viděti skoro
každodenně při alkoholisteeh neb mortínistech. kterým se zabraňuje
zvyklou dávku lihu neb moríía. požiti. Symptomy, které nastanou, jsou
každému lékaři dobře známé a mnohdy přimo děsné; a jen znenúhlým
odvykúnim lze organismus zbaviti oněch protijedů, jejichžto účinek
není méně prudký než účinek jedu, který onu podivnou reakci v krvi
a (Žií'ganeeli byl vyvolal.

Dnešního dne používá se nejvíce sera proti dífterii,

ačkoli

vyrábí se léčivé serum proti tetanu, septieopyaemii, choleře, moru,
vzteklině a pod.; a není věru ani laiku nezajímavo hloub nahlédnoutí,
jakým způsobem podobného sera se nabývá.
Nejdříve bylo nutno stanoviti vhodný druh zvířat, která se svou
vrozenou immunitou zamlouvala, a za druhé se jednalo o to, pokusem
naleznouti tak zvanou zakladní dosís immunity, t. j. dosis, která se
směla tak tak ještě vstřiknouti. aby nebyla smrtelnou. Po vtělení takové
davky však bylo třeba. aby uplynula jistá doba pro dávku další,
neměl-li jed bakterií přece jen zhoubné působit.
Avšak i po rozluštění těchto otazek ještě bylo daleko k úplnému
úspěchu. Xení totiž lhostejno, zda immunisující neb léčivé serum se
vstříkne do těla před nastalou infekcí aneb po ní, a tu opět závisí
dobrý úspěch na době nastalé infekce až k použití sera. Tak pokusem
se zjistilo, že stejn a dosís sera při tetanu před otravou podána sice
živočicha chránila před smrtí, po otravě však použita smrtí už zabrúniti
nemohla, aneb muselo býti použito mnohem silnější
dávky, která, se
stupňovala, čím delší doba od okamžiku infekce uplynula. Vyléčí-li se
takové zvíře, kterému byla původně zakladni (lávka jedu z čistých
kultur bakterií nabytého podkožně vstřiknuta, a byla-li mu popřána
jistá doba k úplnému zotavení, tu pak lze u něho bez nebezpečí mnohem
větší dúvky použit-i. davky, která. by jiného dříve neímmunisovaného
živočicha jistě usmrtila. Tím se tedy zvíře toto stalo immunní, a to cestou
um ělo u. Stupeň immunity pak lze postupným zvětšováním davky jedu
dle potřeby zvýšiti. Že skutečně příčinou této immunity je znenáhlé
vtělovaní toxinů, toho důkazem, že kontrolni zvířátka zahynou, kdežto
uměle chráněná otravu přestojí.
Po těchto předběžných pracích přikročil Behríng a Ehrlich k tomu,
aby i větší živočichy, totiž kozy, ovce, ba i koně dříve popsaným
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nastati obavy pro vážnější porušení zdraví. .lediný případ smrti po
injekci sera jest vědecky nevysvětlen: a kdyby i serum bylo bývalo
přímo příčinou smrtí. pak se jednalo zajisté o organismus předem zvláště
praedísponovaný. Nikom u však nemůže napadnout. aby vzhledem k tomu
šmahem zavrhoval užívání sera. Vždyť se. užívá bez obavy chloroformu
k narkotisovani, ačkoliv se ví. že připadá na 3—4 tisíce narkos jedno úmrtí.
Mimo difterii daly se pokusy i u jiných nakažlivých nemocí. a to
s menším nebo větším výsledkem. Serum. kterělu') se užíva při tetanu.
prisobí dosti dobře. jak jsem sám při dosti těžkem případu zkusil. Méně
se osvědčila sera proti zánětu plic a septieopy: emii: 11se 'a proti nákaze
morové a choleře schazí dosud dostatečných zkušeností. Proti vzteklině.
se užív.—ipraeventivního očkovaní, které zavedl Pasteur a které se
osvědčuje v tomto případě lépe než serotherapie.
Zajímavé pokusy činil Calm ette. zda možno tež leěivě použit
antitoxinu jedu hadích. Otazka tato však dosud nepropramivana. Avšak
i v mnohých případech. kde serem dosud iwdosaženo kýženého výsledku
léčivého. lze ho použiti jakožto důležitého. mnohdy jediného dokladu
diagnostického. .eližpokusy Kochovy ukázaly. že vstříknutí tuberkulinu
u člověka úplně zdraveho nemá na organismus pražadněho účinku.
kdežto tělo zaehvaceně tuberkulosou reaguje promptně na nejmenší
dávky. a to hlavně horečkou a zrychleným tepeln srdce. Při tyfu
břišním a cluwleře nepodařilo se sice vyrobiti serum. které by pusobílo
jako antitoxin. tedy jedy baeillerní neutralisovalo. ale bylo možno
pozorovati. že pathogenní iliikmorganisíny samy serem tímto byly značně
pozměněny. tak že změny tyto se daly pod drobnohledem dokazati.
Zajisté je to znamenitou diagnostickou pomůckou pro toho. kdo ví. jak
nesnadno je stanoviti i v čistých kulturách mnohdy pravý druh bakterií.
Touto otazkou se zabýval hlavně. Francouz Vidal. který nalezl. že
serum krevní oneímíenčlvch na tyf břišní zvláštním zpusobem pusobi
na čistě kultury bacillu tyfových. Vliv ten jeví se v tom. že mikro—
organismy ty pozbý'vají hned vlastního pohybu a že mění svou lN'MllUUhlUII
formu a kulovitě se sbalují. -—
Z několika těchto poznamek seznal čtenař zajisté. že vlastně po—

užívaní sera, umele v těle živočicha připravovaného. děje se zlmsobem
(lVOjÍlll. Možno totiž. budto již po vypuknutí infekce zasaliinmti jím
lěčivě, anebo před nmžnou infekcí znenáhlým vtělováním stupňovanýclí
davek dosáhnouti jisté immunity proti některým nemocem. Která cesta
povede ku kýženému cíli. dosud není rozhodnuto. Pravděpodobno jest,
že se bude muset postupovat dle potřeby na obou. avšak dosud vykazuje
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očkování praeventivní více zdárných výsledků. Cesty tyto, které po—
strádají spekulativní příchutí, ale za to odpovídají pravým poměrům
životním. musí zajisté vésti k výsledkům uspokojivým. Dříve hledána
byla pouze rcmedia proti jednotlivým, zvlášt. vynikajícím symptomům
nemoci, jako proti horečce, bolestem a p., causa morbi však zůstávala
nepovšimnuta, poněvadž neznáma. Nyní se hledi přijíti věci na kloub,
odstraniti ihned příčiny neduhu dle správného náhledu, že „cessante
causa — cessat morbus“ Výsledky až dosud jsou dosti pombuzujicí,
aby se v těchto kolejích pokračovalo..
Co se v interní medicině takto otevírají nově obzory, hledí
chirurgie ještě co možno zdokonalovati, čeho v krátké době poměrně
bylo dosaženo. Narkosa a anti- či asepse, toť vymožeností moderni
chirurgie Operativní. Chloroform a ether ovládá nyní úplně pole narkosy.
Mimo to používá se též hojně anaesthesie lokalni. Již dávno přikládáním
ledu hleděla se zmenšit citlivost kůže a tkáně; později užíváno rozpra
šování etheru, který poutal tolik teplot-ý. že kůže zmrzala a stávala se
úplně bezcitnou. Nyní pak se vyrábí aethylchlorid, který se chová jako
tekutina v uzavřených rourách, které zakončují ve vlasnici. Otevře-li se
tato, tu vypryská. tekutina tenkým proudem a rychlým odpařováním
na kůži zmrzá. K anaesthesováni kůže a i jině tkáně používáno těž
cutanních a subcutannich injekcí roztoku cocainu aneb i pouhé vody.
Známo, že tkáň vodnatelná jest měně citlivou než tkáň normalní. Dostačí
tedy pouhá uměle způsobená iníiltrace tkaniva vodou, aby jeho citlivost
značně byla seslabena. Podobněho výsledku lze dosáhnouti uměle utvo
řenou bczkrevností tím, že se podváže úd pružnou ligaturou. Zatáhneme-li
prst obyčejným provázkem, pozorujeme brzy, že se citlivost z něho
ztrácí, tak že dotek nebo píchnutí měně nebo pranic není cítíti.
Mnohem větší význam ještě nežli narkosa měla a má dosud
antisepse a asepse. Byla přirozeným následkem objevů v bakteriologii.
Seznáno, že příčinou nemocí, které ruší hojení ran a podmiňuje hnisání,
jsou jistě druhy mikrokokků. Pěstěny jejich čistě, totiž z jediného druhu
pozůstávající kultury, a bakteriologové naučili chirurgy znáti, jakým
způsobem možno tyto zárodky, které při každé operaci nezbytně hrozily,
ničiti a neškodnýníi činiti. Jelikož jmenované mikrokokky se skoro
všude nalézají, musí vše, co s ranou přijde ve styk, býti jich sproštěno.
Toto čištění čilí sterilisace děje se horkem,
& sice bud' horkým
vzduchem, parou nebo vařící vodou. Kůže pak se čistí mechanicky
a omýváním roztoky, ktere ony bakterie ničí, jako sublimat, kyselina
karbolová a mnoho jiných.
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Tím. že narkosa zabezpečovala klidne operování, asepse pak vy—
lučovala nahodilou infekci rány, vysvětluje se onen ohromný pokrok a
rozvoj moderní chirurgie. Vždyť se jen jednalo o techniku, a chirurgové
směle se pouštěli do operativních výkonů. které dříve znamenaly jistou
smrt. Proto jsme v úvodě pravili, že v krátké budoucnosti v chirurgii

nějakého nového pokroku asi očekávati nelze. jelikož co do stránky
technické se moderní chirurgie leká málo kterého problemu.
Avšak jesti tu dosud pole, které leží většinou ladem, hlavně
asi proto, že na něm rostou tvrdě oříšky. Míním ten oddíl chirurgie,
který jedná o tumorech čili nádorech. Stavba vnitřní jejich sice drobno
hledem dosti prozkoumána. avšak o příčinách vzniku a. hlavně rccídivě
víme dosud velmi málo kladného. Jedná se arci hlavně o nádory
zhoubné, tedy o rakovinu (carcinomy a sarComy). Chirurgie dosud zná
skoro jen jedinou cestu, kterak je zničiti; je to vyjmutí čili exstirpacc.
Činí se sice ustavičně pokusy, jak by se také jiným způsobem mohlo
zabrániti vzrostu nádorův, aneb cestou jinou než ostrým nožem nebo
žhavým železem je odstraniti. I nejnovější pokus Dra. Trunečkz a
Černého, léčiti carcinom roztokem arseniku. potkává se sice u malých
povrchních nádorů se zdarem. avšak pohybuje se přece jen na půdě

nejistého zkoušení a nestojí na pevných základech, kde každe proto
má své proč. Schází zkrátka ten podklad, bez kterého se žádné zdárně
bádání neobejde. totiž poznání pravých příčin vzniku a vzrostu některého
neduhu. Dokud tato otázka nebude k úplné spokojenosti vyřízena.
nelze očekávati také značných nálezu v ohledu therapeutickěm. Zde
se tedy chirurgům a vůbec badatelům ve vědě lékařské otevírá snad
předem ne vděčné, ale nezměrně záslužné pole píle a práce.
Chladněmu pozorovateli se jeví tedy stav rozvoje medicíny tak,
že všude tam. kde badateli možno práce svč zakládatí na faktech do—
kázaných a přírodě odpovídajících. znainenati značný pokrok a. utěšeně
výsledky. kdežto hledání therapeutických prostředků v oněch částech
medicíny, které svou podstatou jsou dosud neobjasněny. zůstává daleko
před kýženýín cílein a málokdy, a to snad jen náhodou, uspokojuje.
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Co se rozumí sociologii?
Otázka tato často nyní se klade, poněvadž kde kdo mluví o
„socialni otázce“. o opravcní společnosti, a p. Avšak odpovědi na tuto
otázku velice sc rozcházejí. Pozorulíodnou odpověd dává spis Ludvíka
Steina: \Veseu und Aufgabe der Sociologie. eine Kritik der orga
nischen Methodc in der Sociologie. Bern 1898., z něhož tuto dle
Revue internacionalc de sociologie str. 853 a sl položim odpověď
onu. ——Oč vlastně jde? Urěiti co možná přesně účel a povahu so
ciologie, aby dle toho se poznala pravá její methoda. Toliko nevědo
most mohla by býti tim překvapena že teprve ani sociologie o to
pracuje, \ždJť ve všech ob01ech života sociálního praxe predcházela
theorii cvičení zakon. To jest vseobecne pravidlo: grammatikově
přišli hodně později po vzniku nářečí VJchovávání se pro ádělo dříve
než nastala otázka včdJ chhovaatelské. Právě tak o sociologii jako
vědě mluví se dávno, a posud se neví, která je jí vlastní methoda!
Bvlo by zpozdilo z toho usuzovati na nepotřebnostjejí, upírati jí práva
existenčního. I\eboť něco podobného je i při jiných vědách. Co je
posud sporů o tom, je--li dějepis vědou nebo uměním! — Jaký jest
tedJ účel sociologie? Svým předmětem \stupuje sociologie do řady
věd, jednajících o společnosti lidské (jako jsou: dějepis. bdějepis kul—
turní, filosofie dějin, srovnávací ethnografie. politická ekonomie atd.),
má tu však své zvláštní misto. Dle toho, že společnost lidskou možnr
studovati trojím směiem máme rozdělení věd socialnich \pravdě při—
rozené a hierarchické. Můžeme zajisté studovati spolecnost lidskou po

stránce, směrem statický

m, pozorujice ji výhradně v tom, že trvá ,

má život, čili dle její existence: anthropol gie, ethnografie. palaeonto—
logic, demografie, statistika atd. Můžeme dále studovati společnost

směrem výhradně histmickým.
v posloupnosti jevu. dle činnosti
hromadné jednotlivých lidi spjatých k sobě S\asz zájmů hospodář.
ský'ch. plemenných, rodinných, náboženských, právních atd.: ekonomie
politická, historie osvětv, filosofie dějin, anthrOpologie zločinců. lé
kařství soudní atd. Můžeme konečně studovati společnost po stránce,

směrem normativním,

co jest společenskou

zkoumajice, co jest jejím účelem, idealem,

povinností.

Tím se zabýv
vají v různých

podobách: náboženství právo, politika, mravouka a p jež všecth

jednají o socialnich

impe1 atlvech

Sociologieobsahuje v sobě

vsechny tyto lůzné směrJ je nejen statikou a dynamikou, ale i nor
matikou.

Tou všestrannosti se blíží filosofii. lisi se vsak od ní tím,

že obmezuje se toliko na společnost lidskou, je filosofií

společ

('() se rozumí sociologii?
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ností, kdežto filosofie má účelem hledati zákony nejvšeobecnější,
kterými v_ysvětluje celý svět. Dle toho sociologie může se zváti so

cialni

filosofií,

jak již Hobbes ji tak nazuil. ——
Srovnáme-li n\ni

sociologii s vědami přírodními. muzeme říci. že sociologie ))lní úlohu

anatomie

socialni, kd\ž \\mezu)e základní útvar\' spolecenské a

jich činnost: st(1\a se pak d\namickou a sluje f\ 81010 011 socialni,
kd\ž pátrá po příčin—Juhtěchto útvaru a jejich činnosti, a dle toho

jako každé \\světlování některého fakta uží\á tu method\ dedukti\ ní.
Idealem d\nainické sociologie z tohoto stanmiska b\ b\la astronomie:
mohla b\ predvídati a piedpovídati \ uičit0\tí matliematik\ Av\'ak
i(lealu takového pro sociologii nemůže býti, mýlil b\ se tudíž sociolog
velice. kd_\b\ () né,) u\iloval, naopak. musí se ho \aiovati. lo proto.
že piíiodověda jedna se zák()n\ p1i1()zen_\'misociolog však \e zákom
socialními ted\ hi\tori()k\' mi ))odioben_\'mi často ne\\hnuteln_vm změ
nám Jiná věc )e plíloda a jiná čiměk a dějin\; něco jiného je fakt
přirozený i\sický nebo chemický a něco jiného chování jednotlivce
nebo náioda lo se nesmí n)kd\ spustiti ze zřetele. Ovšem je i v hi—
stoiii zak(n ))ríčinnosti. nemít \šak takove bemýmínečné. mechanické
platnosti jako v přírodě. Ano i tenkiát kd\ž je\'\ historické zda)í se
\\ cházeti ze stejn\ ch příčin, neV\ vinou \e stejným ,zpsobem, to proto
že vžd\ ně)akc Z\láštní \liv\ účinkují na ko)n(čn_\'výsledek. (0 možno
konstatmati dle návratu )i\t\' ch zřízení a ruzn\'(]i stani vzdělan()\ti,

dle jednotlivj ch období \) nábožensní \ umění,\

právu atd. je to

liko to, že stání jakýsi r\'thmus. ))()sloupn\" rozvoj některých t\'))ů
osvětových. jak to blíže ukazuje Spencer Chceme li mluviti přesně.
musíme říci,že každý _)evhistoricky je vžd\ck_v něco jediného, spe—

cialního. Dle toho pří( innost
mužeme říci že /) následuje

)),odobnosti nedmoluje

\ocialní

je lelati\ní. V chemii

vžd_\ na (r,. ale statistika

nám říci totež \ \ociologii.

a ))00(ct ))ra\ (|(3

To mužeme pouze

říci,že ve většině piípadů tak bude. ne však nutně vždyck \

10 je základní ch\l)a method\ biologické. že p0\ažuje společnost
lidskou jako nějakého prirodniho,
živočišnéhojedince. Tato chyba
v\svět.luje se z dě)e))isu. Touha po přehledu. jež )est nutností roz
umovou, záh\ se zosobnila a 1e( filosofická poznala poznala makro
kosmus a mikrokosmus. pojímajíc svět jako nesmírného (10\ě1\a atd.
U Aristotela slovo Olganismus ještě kolísá mezi metaforou a analogií;
u Schellinga již má význam analogie; u Spencera by to byl přísný
parallelismus; u Bluntschliho a škoi\ oroanistickě obiaz se stal )iž
identifikací! Kdo b\ však neviděl že rozsah života socialního je ne
sčíslněkráte složitější, bohatší než rozsah jevů biologických? Tuto
máme mnoho prostředků ku pozorování & zkoumání, tamto pouhé do
hady. ——Z předešlěho zdá se \\svítati, že sociologie drží střed mezi

historií, jež registruje jevy industrialní, jevy, jež se už nikdy úplně
\tejným zpusobem neopakují, a mezi vědou o zákonech piírodních.
Vědeck\ vyjádřeno zní to: nemá b\'ti v sociologii ieči o zákonech,

nvbrž jen o pravidlech:

zákon predpoklada absolutní nutn0\t, pra

\idlo pouze nutnost moralní. Tvrditi opak, tvrditi, že jevy sociaíní lze
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předvídati podobně absolutními zákony jako tomu je ve vědách pří
rodních, značí předpokládati metafysiku po způsobč Spinozy a ostatních
velikých idealistů pantheistických, značí to chtíti umístiti dějin) a
společnost mimo čas, značí to popříti všechen vývoj, jenž je tu přece
věcí hlavní, značí to nahraditi methodu historickou methodou mathe—
matickou. — Vědy přírodní zabývají se životem, plemenem: druhy
a zákony, jež stanoví, mají platnost všeobecnou; dějepis zabývá se
jednotlivostmi. Co na př praví dějepis o povaze Caesarově nemůže se
applikovati na celé pokolení lidské. Sociologie pak snaží se rozřešiti
problem tento: jaké jednotlivec má vztahy k dluhu, ke skupině.
Látku k tomu béře si sociologie z jevů historií podaných. Z toho jde,

že methoda její nutně musí býti empirickou, induktivní,

jakýsi

druh srovnávacího dějepisu. Jest chybou u method) organistické, že

neuznává tohoto empirického základu sociologie a že chce V)světlo—
vati život a dějiny dle schematů jevů biologických, metafysickými
abstrakcemi, kteié u Spencera připomínají trojici hegelovskou. Pří
činnost socialní není tedy prázdným slovem; jsou zákony, vlastně

pravidla

socialni, ale my je dedukujemea posteri01i,

z po

zomvaných jevů a fakt socialnich. Sociolog si počíná jakoČorammatik.
Dle způsobu, jímž se mluvilo nebo mluvíš stanoví grammatik pravidla
řeči a dle toho pak i návod, jak se má mluvit. Právě tak sociolog
z jevů socialnich stanoví návod, jak se má jednat. Sociologie má tedy
stanoviti způsob veřejného chování, na což již DurkheimČ upozornil
Poněvadž vsak každá morálka socialni nebo individualní předpokládá
povinnost
(ein Sollen), vidíme z toho nejlépe poch)benost školy
školy organistické, jež staví základem své methody biologii a zákony
přírodní, jež jsou fatalní a mechanické. Naproti tomu m), praví Stein,
známe nutnost pouze vnitřní a teleologickou; neposloucháme než své
vlastní usouzení (rozhodnutí) a nutnosti není leč vzhledem k dosažení
cíle. Co nazýváme závazkem nebo nutností socialni není nic jiného,
než svědomí, jež stopujeme za tím účelem ve společnosti. Spinoza
pronesl veliké slovo: „mravnost roste v poměru ku známosti významu
a cíle života. “ Může-li nám methoda Olganistická Vpiavdě poskytnouti
tuto známost svou biolovií buněk a mozku socialního? Toliko methoda
historická může nám dáti moralku socialni a to tím,že nám dává znáti
směry a tužby socialni některého období, z nichž mužeme odvoditi

jistá pravidla. Dle toho společnost

nýbrž organisací.

nám není organismem.

J.Uum.

Křesťanská archeologie 1896—1897.
Veleuěený badatel v křesťanské ())'cl)eolo_0'ii.jenž ))ed(')\no vj
daným zna)))cnit_\")))\v_\')n dílem „Geschichte de) ch)i\tlichen Kunst
velice p)ispěl k povzne\ení věd\ cir,kevní univ. plote\\01 ř). X. K)()))\
uve1ejnil \* leto.\ní))) ))“cpeitonum t))) Kun\t\\i\\en\chatt
(_)bšíinou
úvahu \ uvedeným nápisem. \I(')))) za to. že se zavděčím čtenářům
_..Hlidk_v“. kd_vž jim dle teto úvalu

podán) ))ěkte1(.')_zajímavá data.

I Italie.
Uinnost alcheoloouv italských jeví \e po v_\'tc(=,ve
statích ča\0pi\eck_\'*ch. SamO\tatné publikace objevuji \e 7řidka. Xa
předním místě tleba tu uvésti \bilku kře\fan\k_\"ch napisu \ \Iilaně

jež vvd(')vají lorcella

() Seletti (Isclizioni ch1istiane i)) \Iilano a))t(-."=)i01i

al IX \ecolo). Sbílka obsahuje 204. čísel. až do $).\toletí. \\daní \amo
neodpovída však v_\
'\i )))nějsí \ěd\. Ecisal'iho „'Toponiafia di Roma
antica měl bv míti každ\'. kdo do Ríma ce\tuje. (Vydána \ Milaně
)) Hoepliho) \akladne dílo stejného učelu ale j(=.\tělépe provedená
je Lancianiho lorma
)))bi\ Romae“. v_\cl)(')zejícípo \ešitech velice
pěkně \'vpravený ch. Pěkne jsou place: \'vdaní (\n)b)().í\ia))\l\éhopontiticale
od Magishettiho () ději))_\ litanie Loretanské od \ngcla de Santi. '.lento
přisel k \_\"\lcdkům: l litanie Lorzet)))\ka jakožto napodobenina litanií
ke všem \vatým vvskytuje \e tep)\*(= v 12. \ltoletí. a to; . jako \()ul\)()m(')
pobožnost.kt(=1'(') následkem živelních a \polečcnských nehod ()))01u.. .)
)OZ\i)il() \e i do \eř_ejn('=pob()ž))o(\ti. ). l_(nmulíu

\ta)\í (p)()el()u)etan\l\_\")

těchto litanii je z diuhe polmiee ] ).\toleti. J(.101)))))l())nvněj\í po\ \tal
ze \ta)\iho v Lmetě na počátku l(). \toletí (možná. že již ku konci
15).století za velkého moru) () bvl ). IBN). poprve tištěn. (\Iimoehoden)

plaví tu p)ote\301 I\)au\ () domku v L01etě: lak \e podobá na.\li mm
v Rimě samém ruk()pi\_\ ukazující. že přene\eni Casa Santa do Loletv
stalo se od lodin_\* de \ngelis.

což 7avdal(_)podnět k lependě o přene—cní

domku \kize ())idělv. Douf,(')me že tento nález nebude utajen.)
Dve
liturgické výstavy 1)\l_\ pro.\p(=..\:n('=
pio pozn )))) umění \tředo\ ěkehu
Byl; to cucha11\t1(=kc v_\'\ta\-'_\ v U)vietě () Benátkách. Mnohé pok1ad_\
umělecké p0\nd neznáme t)) \*\\t()\*e))_\'. Pro \_\"\ta\ )) v Oivietě v\ dal
Grisar S. ..T Z\l(')\tni katalog. ve kteiifen) 7minuje se () obtížích. jaké
působí mí\tní pat1ioti\mu\ při klitickem oceňovini \ta)'(í)žitno\ti. Tak
na p). poslána b_vla do v_\".\
tavy „\catola che \elvi al bambino Ge\n."
Předmět b_\l sta)\". zají)))av_\"() bvl b_v za\l))l)O\ al oceněni. l\d\ž \šak
uciněno b\ lo několik pozn)='))i)el\o divnem ná7vu. \ zala kapitola předmět
z vvstavv. Při této příležitosti podzivf')G)i\ar něktené poznamkv otom
jak takové nazvv povstalv. jak se obje\*il\ nepravé ()statk\ () pod.;
stalo se to na p). tím_ že b_\lo (hive ž\\kei)) sochy oblek )t) do \atu.
nebo že užívalo se na oltá1ích ji\_tému \vatěmu žasvěcenj cl) )))čitých
věci že p)i pmnáseni () pmvážení ostatku kosti nebo \(iikofagv odí
vali apod. Ix tomu dodává kraus že četné. ba nepočetne ostatk_\
z oděvu Pana a Panu) \Iaiie ))(í\t)ojů p)i ul\)ižov('mí () pod. ji\tě
Větsím dílem mají svuj p))vod \ tom. že bjlo věcí těch ))zi\(')no p)i
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Písemnielví a umění:

(lu(»h()\ni(h (li\ ((dl((»h (( (\(»eniekýeh 1)1'e(l\'t((\'eníeh. jaka ve \tředoveku
se j)1'<)\>(d(l(. (( potomz za ()\t(itk_\ l)_\'l_\ \\d('(\((n\'. — Z. \_\'k()1)(min

\' katakomlnieh za poslední tii leta l)(j7n(un(nlt(j\1 je nápis o Gelasiovi
(».\<)l(i.\t()\i jenž končí \l()\'_\' Deo <»1
ratias. je/ posud nikde jinde
\' (í111.\1\<)-l\((»\t(n\k\'(h n('(1)i\eeh \e nena.\l((; podle \\eho je to pendant
k (l()n(t1\ti(l\(1nu Deo l((ude.\. () němž \(» zminuje \\at\' Aueustin. ——
\iehivař na Montemmsino. P. Ambit Malia .\melli; vydal \l\\o.\tn_\'
)uk()j)i\ \' klášteře (h()\'an_\' po Hi'ahanu Maurovi \ ná1)i\e1n:..De
uni\'(-»1.\'()“ neho De
()1i_<»inibu.\1e1»um".le
to j((k.'»\i ene\l\lop(»die
t<hd(]\1h() vědění. p1a\('( studna plo kultuiního dejepisee (( v ohledu

(.meleekem jedno/ z předníeh děl středoveku.
II. l i() n (»1(» Dne ('). července

1897 umřel Edmond

Le lŠlant.

neznamenitejší z('(\tu1)(»ek1e\ť. (neheoloeie ve Iianeii. R.18)()——]\())
\\d('(n_\ \taten) jeho _..In\'e1i])tions (thietiennes de la Gaule ((ntéiieule
au \ IÍI. .\i(»(le". \' ueenen) světě) \'eh'ni vlídně přijaté). \Ionuin(»ntalnimi
jsou jeho ..Sareophag'es (»hrétien.\ de la ville d'Arles“ (187 8) (1 ..Saleo—
phagres (»hretien.\' de la Gaule" ('1886). Velkou 7('(sluhu má () lomoj
..lleole f';1((n(ai\(»d (nehéologie de (()1110"Z_
()d 188?)— 1888 řídil ji osobne
\ \(»lik_\'m j)i().\l)e(»l)e1)). Vedle Ro;\\iho

nejvíce

p(»i.\j)ě1 k ()hja._\néni (l_ejin

j)1()n((\led()\'(iní k1e\t((nu.V\'dal
() tom 28 del. z niehž někteia j\()u
<)l)\('(hl('(.\á.\l(»d()\'al() viee dukladnýeh p1((eí7jin_\"eh ()l)01u\'.a nej—
1)r)\ledněj\í

jest

n(((l()l)\(»ejn(»_ (»en_\' plo

epi_<»1afika: ..Palé()<»(aj)hie des

In\(1ipti()n.\ l((tine.\ du III. \1((1( (( la hn du VII..Pa1is 182)8.“le to
plni úplnčj.\í j))(iee ( paleoglaíii lapidaini. /t1('(ta jeho tin) \'ět\í. že
se ve ]“ '(11)(ii hned tak nenajde 1)'(\t(1l)(» ——E. Muntz podává dějin)
j)(1])(»ž.\l\('ti(n_\'./])o(('(tku čepiee])a1)ež\ká úplně se \hodovala \ biskupskou

t(j)1\'(» \(» 1). století dostala dole na oklaji jeden kr,oužek k němuž
[):)nitk VIII. přidal (huhý a ((\'i_<»n()n.\l\_\'
Clemens V.k10užek
třetí.

III. Š\ (»(l 1\() (( \01\k().

(;. Lindstríin) podal pěkný p(1\p(vek

kepig) ((fiee\tředm el\u \\ _\'n) dilem ..Ante(knm <»(11
(nn Gotlands \Iedeltid"
Štokhohn v neniž uveiejnuje 4.13)ruzni eh n('(pi\uLz Gotlandu.
IV. \ Ru\1\ (( V))likl J. H. Tikkanen dilem ..P.\alte1illustiationen
im Mittelalter“ . \'\d("(\(u)_\"1n po sešitech. Dílo jest velice cenným
\1)(\'keln ku \tředoveke ikon()_<__»1»afii.
k dějinám htul <»1( (( kultuiv.

])11—

V. \_e_j\'í(»eje \' plehledě Klausove pioln'áno 0\ šem \emeeko.

hadu ote\í1('( (Í. \\ 11pe1t pěkne \\j)1»a\»en\"1n dilem: „Die Z\Ialeleien dei

((k1(nnent\l\(pellen in den Katakomben des hl. Callistu\. * ——
Dr. F iihrre
i(velejnil \(» \pi\e(h bavmske akademie .,T01'.\(hung(n zm Sicilia
\()tteraneax' .I.\()_uto \eliee zdařile \tudie () katakombách S. Giovanni
Vigna Ca\\ia (( .*.Malia

del Ge\u u S_\f1(11\u\.——\('((lh(»111_\'1nprovedeníni

\_\'nik('(Gene\1\
vydana ll \\iekhoňem (( v. Haitelem ve Vídni. ——
() dobié příprme vědecké svědčí inaupurační dl\\e1t(((e Julia Kurtha
Halle
„Die ehri\tliehe Ixuust unter G1e_<»01
d. Gr“.
J. v. Sehlo.\\(»1
uveřejnil v ..Ouellenbueh zur I\((1)st<»e\ehichte (les abendlžindisehen

\Iittelaltem" \'_\"ňatk\ z básní (( spisu Pi'udentia Paulinaz Boh. tituluv
Amlnožovýeh (( z dob následujících až do P(»t1a1k\'.Boceaeeia atd..
j( dnajiei ()včeeeh unieleekýeh. Dilo opaheno lejstříky \'ehni praktickými.

Křesťanská arclu-UIOgie 1896—1897. — .Iakul) Petrovič Polonský.
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Pilná. (( zdařilá je práce Maxa Zimmermanna. .Oberitalische Plastik ím
friihen und hohen Mittelalter. " ——Propraktickou potřebu je dobie dilo
H. Detzela: „Chlistliche Ikono<>raphíe". ——\201 vědecké monoglatie
jest podán v „díle Ix. Richtera: „Der deutsche S. ChristOphíí. ——Velice
čile si vede jak V nalézání staiých děl umělecký cl) tak v _jich pOpisu

piaelat Schneider Piispě\ k\ jeho jsou piavvm obohacením stiedovčké

archeologie. ——Z topogiafie umění nejvýznačnější jest dílo: „Kunst—
(lenkmžiler des GlOSSl1.HCSS€n“.jednající o mněleckých památkách ve
\\ nnpfcnech. ——krásným. poetickým slohem pii vědeckem obsahu

honosí se Rahn()\\ \\ anderunoen durch zwei Bundner Thžiler'. _—
Pozomhodnou publikací je. .Katalof> dcs l)a_\'rischcn\ationalmusemns.
.l.01.'.I\.\

Jakub Petrovič Polonský
(naložen 1318. prosinec 1811), zemřel 16 30. října lotltš).

Ruská poesie polovice 1%).století chalakteiisuje se. ct\rmi básnik\:
hiabetein Al Tolst\'n). A. letem. Ap. \Iajkovemi lak. Polonským. _jcnž
ze s\_\'(>h\rstevnikil poslední odeblal se na \ěčnost. \ básnickem osudu
jejich je mnoho společného: lozměiy nadání jejich jsou temči st(>jn\;
shoda otázek. jež poutají t_vtopěvce čiste krásv. pěvce lásk\ () přírody
shoda pohlížení na ně je překvapující; technická p1a\idl() jejich jsou
přibližně stejná. Ale temperamentem. osobností svou valne se liší od
sebe. Hlavní tahy. jimiž Polonsky liší se od svých druhu. jsou: široký.
lídumilnv ná201 a veliká rozmanitost motivu. Kdežto Tolstoj. let
i \Iajkov psali \ariace na je.dno dve themata. Polonský ozýval se na
Všecko. čím naplněn život lidský. Jestliže let i Majkov b\li prosti

publicistického prvku nažvvajíce se žreci umeni hrabe Tolstoj pak
\'\b1žel Vlstevník\ k boji.p1oti pioudíl'x Polenský b\l plost i chladneho
poklončni se kráse a umeni. jake \ídíme (( leta i \Iájkova. i l)oj0\nost1
Tolstého; ač take pevne věřil v sílu, nevyhnutelnost () duležitost umění,
jež zavihovala sedesátá leta. piece podle mínění jeho básník má žití
t_vmž životem se svvm národem. Proto Polonský ()z_\'
val se na všeck\
současnc politické události. spolecenske nálad\ () zloby dne. na všecko.
co zajimalo luskou společnost hlavne v posledních 1 ) letech. Jeho poesie
poslední dol)_\je chaiaktelistíkou společensk_\"(>hnálad na konci 19. století.
Ch()1()kte11stlck\m společenskvm zjevem posledni dol)\ v Rusku jest
obrat k mysticismu. založenýna nespokojenosti se skutečností. () pioto
také )n\'stický prvek. jenž nikdy nescházel v poesii Polonského. nej—
silněji ža7nel ve vcršich poslední dob\ života jeho. V té veci Z\láštč
charakteristická jest lyricko—epickábáseň jeho „B1()u zn iv e e:. Charakteri
Hlídka
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sticke pro současnost, prostou společenských záj.mů jest vní již thema,
láska k ženě, pak doba děje. přeneseneho do let před iefounou kd\
živěji i hlouběji věřili, konečně zbožnost hrdinova, jež ho při\ (idi až
i k viděním a k blaženým. čistým, 1n\'st1cl\\m náladám. \ \'znamna je
tež satiia „Razgovo r“, kde autor vypoukle kieslí temně stránky sou—
časnosti, věrně kritisuje mladou školu basnickou, iozdiobení talentu\
a současne dělce. vysoké úředník\. K básním. v nichž Polenský líčil

náladu ruské společnosti,náleží básen .V čtyřicátých

letech“

kdež jemně zach\ cena nálada společnosti ětwicátých let.
Ač Polenský ozýval se na společenské ud llOstl tu S\'mpathiek\',
tu s něžným záimutkem, přece nemohl pro poetick\ měkkou povahu
otevřeně \\ stoupiti proti proudu šedesáh' ch let, žádajíeích přinesení
zájmuv umění v obět prospěchum společenským. .sl(\ předevšim básníkem.
kladl ot(izk\ umění na první místo. A tak hlavní zásluhou jeho jest.
že obohatil iuskě básnictví dil\'ěistěl\1áS\',
v nichžto žiaěi se lidu—
milná. šlechetná duše jeho.
.
I\ takovým piacím jeho náležejí předevšim ballady,
v nichž
autOi předvádí historické nebo fantastické obrazy, povzbuzující k lásce.
lidumilnosti (\ milos1denství.Tak nejlepši ballada jeho ,.Kazimir \ el
opěvuje, selského krale“ polského, jenž sve S\'pk\ ote\řel lidu v hodině
nouze, v „Kassandřď
řecká l\1('\10\na nechce milovat boha. kdv

hiozí nouze lidu jejímu; ve „Finském břehu líci se staiostlivost
r\b(iřův o bližní za bouře; v živém obrazku „i\ a ulicích Pař lže
s hlubokým zaimutkem liči Polonsl\_\" záhubu jedné skromné oběti
zvířeckosii v době l\ommun\'.
Mekka osobnost básníkova, lidumilnj názor jeho nejlépe jeví se
basníeh. věnovan_\'ch ženě a lasce. U něho není onoho úzko—
esthetického náz01u na zenu, tak lichotícího čtenáikám, ale spolu tak
ponižujícího pro ně, jeho nazor na ženu jest lidumilný, IOVIlOpl'(ivný.
Mluvě o lásce nemluvil o malinových rtech, o očích, licich. usměvu.
vůbec o vnějšku, o l\r(ise těla, n_\l')ržo vnitřniin zivote žen, o oduševněle
kláse, svědčící o utrpení, šleehetnosti myšlenek. Ani v kresbě antických
žen nezajima ho krása \ nější, nýblž kiasa duše. V ženě neviděl l\01un\'
horstva, nezbožňoval žen, ale hleděl na ně se stanoviska všelidského.
vida V ní především člověka. Polenský je pěvcem čisté, \znešene,

idealni l(isk\'.H1dinové jeho skoro \šichni milují čistou, vysokou.
idealni láskou, idealisuji předmět l(isk\' své, miluji svuj sen, aby našli
soucitnou duši, s níž b\ sdíleli se o své sn\', m\ šlenk\ a cit\'. hledají
v ženě nikoli rozkoš, n\"brž přítele, člověka. Ale předmět l('isk\t takou)
neb_\'vá ob\ cejně hoden l(isk\ jejich, nerozumí čisté lásce, odtud laska
jejich \'Čtším dílem neštastna. Tim vysvětluje se něžna záduměivost.

jež vane z básni Polonského. \ešfastna jest laska hudebníka

koníčka ke koketnému 1not_\'lku,nešfastnalasl\a nezkazeněho mladíka
k prodejné koketcc \Iimi (ve stejnojmenné básni). neštastna láska
kamkova k okouzlující kněžně, jež nerozumí lásce jeho (,.Svěží
pod dní“). neštastna vznešená láska k blouznivce,
k dívce, ne—
hodné lásky té.
.*.

Jakub Petrovič Polenský.
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S přírodou
nežije Polonský týmž životem Jako I et. ani není
u \\'t1ženi nad klásou JeJí Jako \I(1Jko\'.n\"blž vidí v přírodč7/i\'ou
hádanku.
Již ehee lozluštit, ((nál\'\ov(.1t,aby \'\ložil smv\l JeJí. Jsa
náchylný k m\'.\tiei\mu, vidí v přírodě symbol čehosi hlubšího, iužívá
pOpisů přirod\ mi\to ábstláktuieh pojmu. Takový állegorieký v_\'znam

maji četné básněJeho (.,Xa zápa dé“., ,.,Ráno'í ..Už ná (l Jedlovv m
háJem', „V Jehličnatém
lese'ňl. (jistých pOpi\ů pří1,od\ užívá

zřídka Jen Jako rámců plo dějiště iomanu. Allegoxieký význam má

i nejlepší epická básen Kuznečik-muz

\'k(111t“. Je to vlastně

básnický popis luhu, ob\dleuého hmvzem. ozdobený hravou f(mt(1\ií
básníkovou. Jež opátiilá hmyz lidskými \'ášněmi (( cit\,' (\ vidi ve \včtč
hm\'zu eelé (h((malid\ké. Bá\eňt(1to neob\'čeJnou \iiilčleekostí. podivu—
hodnou úelnátnosti. okouzluJiei čtenáře osudem hmyzu. glaciosním.
o\t1'ovt1pn\m melodickým. hudebným ve1\em. napodobuJieím slovy
lůzné zvuk\ (( poh\'b\' hm\ zu náleží k nejlep\ím plodum ruske poe.\.ie.

V ] riekýeh

básních Jeho všude pozmovati Jeho půvabnou,

lidumilnou, \rde(nou o\obno\t Měkký. nezlobivý doblo\1dečn_\".snášelivý.
upimnv ehm'áktel Jeho kladl pečet na vsecko. eo náps\(ll. Jaká\i
srdečnost, vlídnost. ,.domáckost“ vane z plodů mu\\ Jeho. Ve \e1'\ieh
Jeho není (mi \l(\\'no\tniho. chladného le\l\u (mi osti'ýeh tonů zoufalshi
(\ neůtěšného

zálmutl—zu. pouze něžná 7,('(dumčivost Je známkou

JeJieh.

Básník neznal ání „biče \átir'"\ Jizlive, zlom_\\lné: plot0\ Siltll_\'Jeho
J\ou většinou nezdalile, na př. ,._P\i“, „h ukl\“'; za to dobrosrdečnj
humm byl mu vlastni.
Veri Jeho Je,\t ..".domáci 111ekk,\".ohebn_\". pl\nn_\". neob\(eJne
libezný. heč plostá, ((le poetiel\á; p\'.\n_\"(h, nádhelnýeh. hledánýeh.
nueenyeh obratů nemiloval, ploto také rozhodně Závlhl n\'něJ\í \mčr
dek (\(lentský.
Nám něžná, lidumilná poesie Polonskčho \'edle poesie Puškinovv
(( Lermontova Jest neJmileJši. 1 b\ lo b\ na čase,. aby \i Ji naši pie.
kládátelé více všímali.
A. \ ((zn.

České proudy hudební.
Píše LEOŠ JANÁCEK.

Šárka.
ZPČVUIII'B.
o 3 jednáních.

Slova od Anežky Schulzové. Hudbu složil Zdenko Fibich.

Velké. mohutné jezero. je? Vichiom se Alouvá. Vlny nesčetné vln)
v klín sobě podlamují ale nikdy nemísí se jejich pěna s mlakom a
neodléta'íbouří! 'lak asi na mno pusobila. Šárka?
Všimnčmo si posledního obrazu opel) kdv Šárka Jo štvána &uštvzmzi
křičícími po mstě zjevoními ubit\' ch její xiadou dlužek. Čtyřiad atmo
motivu hudebních zzibřoskno se v jediném tom čísle!
Jako páska lásky s výšo sváží se pivý motiv:
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A teplým nápčvmn, tuk zdravě, u ])ujnč jako lidová píseň, vy
1'o.<tl_\"mv délku periody, vábí Ctirad Sárku lipzuni, jež květy své

sotřásat budou v jejich lásky sny:
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u7.a\í1a)í opeíu.
Skladatel vše(lm\ n\edené motivy osamoeuje tím. že _je bud
po))eníje (imituje), nebo že je \-*\t\('1řu_)edo mal\'(h sice. ale přece
uzavienýeh. 7akoneon\'(h lou—mV_\stupují následkem tohoostře. účinkují
\\\ak na posluchače pomčine kiatičkou dobu. ))1um(1n( osmi 1*\'chl_\'eh

taktu. lxaždá mvšlenka zajiskii se není vak kd\. al)\ vzplanula.
)ikd\ nev\šlehne s jasem. Rozpčněna nedotkne se mlakm (( boulí
do výšin neodletí! Ixolik set takových moti\u jako ))odlomn\ch \h)
jest asi v celé opeře. _)e-li _)ich \ posledních neúplných

dvou stech

taktech ope1\' tolik kolik jsme jich notovali.
'lřeba sl\'.\eti Opelu; ))odlelmouti tomu účinu mnohosti m\.\lenek.
Potom v_\
\světlí se vseol)e('n\' úsudek. že je ..Šaika'“ \ elkou ))r(( e i.
lřiklady t\to objasnuií snad i s do(\tatek skladebnou techniku

l"il)ic110\u.\e k šiíoke náladě. ale. ku každému oblatu m\ \lenkov(mu
pliklonu)e nov\" tva) hndehní. Jelikož odstín\ i(izu spoju (\onmukov_\'('h
sebe 7a_)íma\ěii přibanenych
)))ae

instlumentací ne\*\*\tacn_)ína tak velkou

tu třeba (fel\'mi osnovami \pojn (\ou7vuk()v\' ch ))11\od1t1 )))ohutne_)'.\í

dojmý tonin (( jejich \'7tahu.(Viz..lllídka“183)T.(._8.)
limi vládne I ibich s pře)_)\chen)
osnovy

bezúčelně.

jako

ha ))l\"(tv'=..
jimi (\ zakládá mnohe

v ()polení ——77vlna, vlnu

v klín

si jen ))od—

lamuje“ ——na úkm celkoveho účinu ))iace. len jako doklad uvádím
takovou ..,l)l('(l)olivou"'osnovu halmonickou. Spoutaného Ctirada vedou
(i(—\\, al)\' _)0) kolem usmrtilv. Což zrovna nekřičí v úvodních taktech
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Písemnivtví (( umění:

na malý tlo_]zvuk na ]) 1\te1\'m peiioda ukončuje .t.((1n nepatříteV'?
Zde opomenuta logická, spojitost; neboť. \'\'tkn((t_\" trojzvuk na konci
?. taktu \'\'žaduje bud I. nebo V. stupně tonin\ ]): posledni souzulk
($. taktu \\ žaduje z pivu toninu lies. /mčna tčehto \'ýznačn_\'eh dob
m('( v zápětí i jiné podřízené odeh\lk\ od Oiipinalu.
Souzvuk umístěný na významné době piednn (((čuje Celou další

osnovu do dčlk\ p(ek\((p((]1('
\ení možná. ab\* vystačil d(((h lidský na tolik klás\ na tolik
původnosti. kolik b\ sta užitých motivů spotř.ebovalo / e spousty toliko
jinakých
diobki'i n(\*šlenkov\'eh vvzníva nekolik. více však než
v ostatních 0pe1('(('hskladatelov\(..=h teplých. ne\'\ ((mč11\o\'an_\"ehnapěvů.

Plemysl v zadumaní zpív': „Větve d\'č. hle ('(zeespolu“. p1\ý thlivý
1)('(p(\'.Skoda Jen. že článkování hudebni nek1'\je se slovným:
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v_\'1azu jest v dlouhé prodle\č na 1). ((kr_\'\'('(

se \ tom dlhnutem Pl'l' celá tajená lieomčl'n0>tSarky. (Dluhé jednani;
Šárka Ctiradovi: „Jsem v moci tve “ atd.) i\Iilostná seena dostupuje něh\
Již diive V\ tknut\"m

„bujným

(( Z(1l(lV_\"l]1
n('(pevem_.jako lidová píseň.

Čtvmiee soběstacnýeh. absolutních n(('(pě.\(( dovršena je>t písní Ctiradovou:
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Ceske proudy hudební. — Der Reformkatln(liži.\'mu\ die Religion (ler Zukunft.
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1'il)ich přiklonil \e v této opeře k lahodn_\"m nápěvům složitějších
forem hudebních. ()tevřcně plaví, kde hleda (\ve.\'201v po nichž touží:
dává vyzněti ojediněle moti\ (( Smct:(n0\ (( 7„.I ihušc“ při slovech Prem_\(\laz

„kde hledat tě má mé zoufal\t\í, (na laska. moje touhy?
lihich jest hlouhavý duch; vtipu rythmiekého nezná.

DP. Josef M'úller:

Der Reformkatholizismus die Religion der Zukunft.
\Vi'lr7.l)ur_<_r1899.

Stran

102.

Spisovatel připojuje se projevem \\'_\"11)k Irclandovi (( Schellovi.
Od huršikosního. vášnivého (( proto nespravedlivě—hoSchella liší se nejen
ohjcktivností. n_\'l)(ž( v_vslovm'm odporem p(oti nekterým v_\(okum jeho.
Lihclalní žuinalistika naše 7asl<chla něco () \pi.\tku \ltillcrově
(( zajásala, že Muller jde ještě dále. nežli Schell. \uže. přál hvch .\i

skutečně.ah_\\Iiilllclovu
vzd ělanec

knížku prccčctl \i v eclku každý

ěc\\l\ _\",Z\l('(ště nepřítel náhožemtví. \elzet \i t('mě("(mi

plcdstaviti \tručnější (( p(idnější obian_\ k((.t()lict\í. než _jipod('(\('(\ltillei
na několik: (\tianach. proti neznahohům vuhcc (( p(oti plotestantum
zvláště.
Tě časti spisku jistě — (( hohužel

-- (\i nev\11nh 1) l\do \ t((l\()v\ m

povykcm nám jej na hlavu h(iželi. \le (\nad dluhá část (,.I\((th()lizi\(i(((\
und P(()testanti\mu\ der Geo-'"emmrt) _je\t jimpn/ni\(j\1“
Z('(.\adně
nikoli nehot' Mullci chce totéž. co zajisté velika vět\ina 7 n('(\. ((l)_\\e
katolictví ()hno\()\al('). kdežto oni chtějí, ((h_\ zanikalo. Co tedy plaví

Muller?

(ledna předně () „inferimitě“ katolíků, kterou Schell přepínal.
Z p(íěin zevnějšich většinou 1)('(\ilni('k\'ch. ted_\ \ěru ne čestných.
upadli katolíci mí\t_\ ve spolcěenske (( hmotně podiuži. Co se týká
inieiiority

duševně, souvisí ona — jc\t-—likde doc((\ně značna ——rovněž

\poměr_\ oněmi (majetku vladv atd.), ale nikterak \ inferioritou věcí
i(eb lidí; vžd_vt'církev vedla kiiltuiu až do nedávna. (( naše vzdělanost
nespadla' (\ neho. n_\l)1ž spočívá na přcdcšlvch \t((j)1ií(-l1.Zc katolictví
místy (( d0(asně Z(i\t.alo v dnchověm z('(j)a\e p07adu 7a prote\tant\vím.
toho hlavní přícinu shledává Mitllei vpřilišném l\onse(vati\mu _ji.\t_\"eh

kruhu cílkevnieh; plotestantismm. původem izásadou revoluční. nebyl
kladně ěinn_\','nehudmal jen hmil. ale právě ve \ve nejistote (( nega(i
měl mocný živel pokrokový a obohacující. vrhajc \e v nespokojenosti
své (mit einer Alt \on Stoňhunpcr. dí Muller) na vše. co b_\ ('((el((m
jeho p0\loužilo.
\Iiiller p(i(in_\' t_v \pr('(vně na7nacujc, ale nev\ čerpává jich; snad
pr\tl spis (o refonnach praktických) to doplní. Potřebi za_ji\te ještě
v

I

.

z

1) Brnen.\-k_v(n »Lidovym

v

u

,

(\ovmamc

»

dokazal

ani' neviděly. ačkoli se nan (\tále odvolávaly.

.
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>>Hlas<<, ze (\p1.\ku Mullerova
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vubec
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důrazněji v\'tknouti. že katolictví pracovalo ((pracuej za poměrů mnohem
nepříznivějších. že plotestantismus t\-*l (( t\je z práce katolické v_v
hvbajc sc pláci elementatni, jakou b\lo (( jest katolictví konati, na
příklad v missií<h Kiomě toho pak jsou výsledk\ snah plotestant
ských. i pioti vůli jednotlivých cinitclu snad, konec koncu jen (oz
kladně. Země plotestantske z katolických fondů dob\'l\* sobě veclíkě
kulturv. blahobytu (( všeho možného. ale duševnj a duchovní život
jejich jest ve hlozněm rozkladu; (( to cílem zdlaveho (ozvoje býti nemůže.
Přes to však požadavek \[iillcrův o pokloku zásadně pokládám
za. správný; ..7koušejte všechno, nejlepšího se dižte. " Muller navrhuje

něktelá desideiata, jež. (n\slíní,s spiogramu katolického již nezmizí.
Předesílám jen poznámku, že \Iiillei příkře odsuzuje scholastika; tak,

jak se n\*ni namnoze obnovuje, není časová (( není schOpna obrod vědy
ro\ ésti, nebot. 600 let ncl7e z hist01ie v_nnazati. Opakuje stížnosti
Al. Schmida na kongregaci Indicis a cíikevní ccusuru knih vůbec,
pokud v\'k0nává se dle strannického (( často zcela obmezeněho stanoviská
referentů (( to přece jménem náboženství a Církve. Určité na\1h\'

Miilleiov\ jsou:

1. \\užitkovati

nové objevy \ědecke i ve filosofii

((
jim ((((prioúě
zavlhujcdáti
Schellovu
nauku
o theolooii,nepiot1\1t1
„Selbstverm'saehun<> se
Gottes“
j.) 7. (Zde
Theologum
šiiší vzděláni
po zpilsobu un1\ e1<1t (( zvláště universitních seminářu, kde vlastní
vědecká práce se pěstuje. 3. Konati s\nod\', Tridentinem tak určitě
předepsané; \I'uller uvádí vzornc p)1kl((d\ 1n\ můžeme uvésti neza—
pomenutelněho kard. Schnarzenbcrga. 4. Sácastniti se lidumilných
podniku laick'šch a \ubcc s laik\'.< e stýkati v dobrěm.1) :").Dávati
Písmo kněžím i laikum více do rukou. Šlovutn\' naš jeden spisovatel—
laik často mně Opakoval n((\1h aby byla \\dána anthologie ze Staiého
i \ověho Zákona — navrh to zajisté všeho pozoru hodný! (). V kiitice
(( polcmice vystříhati se navzájem jizlivosti (( podczíravosti, která „,tak
pěkně (uni se tvářiti jako zápal pio viru“.
\Iisto vzdalování hledati
sbližování s protivnými stranami. l\ietzschc prv řekl: .Církcv více
odcizuje. než láká“. Vůči jinovělcům a pro zachmání dustójněho učení
křesťanského bylo b\ skutečně záhodno míiniti na př. hollivost jist\'ch
lidiček () nové více méně pověicčné zvyky (( pobožnosti (( pod. \a
konec piše Muller o překážkách smíru (( protestantn. Jsou četné (( velké,
ale pio nás konečně nerozhoduje, co plotestantě činí, nýbrž co (n\f
činiti máme.
Jak řečeno, píše Muller mnohem střízlivěji (( rozumněji, nežli
Schell. Xelze sice ani s Mtillerem vesměs souhlasiti. ale ve mnohém
má svatou pravdu. \ejmenč se mně líbí slovo: Refmmkatholizismus,
kterě mi hodně renommisticky. Budme jen dobtjmi katolíky, to postačí
až do skonání světa!
P. \'unonu..
1) Mimochodem pmlotýká tu )iiiller po jiných, (( myslím právem, že probírati
hříchy contra \'I., jak bývá ve starších (noralkách (( také v nejnovější (i(ípfertově,

je zcela zbytcěno,
uc-li pohoršlivo; tiibingský kritik dokonce vyzývá biskupy,. aby
takových knih neapprobovali.

Nová dna.
Fr./f. ÍÍunzmdaztm': Noehmnls

(ler l)il)lí;\:(:l)e Sch (')))f ((ngslmríeht.

FwiburgLBr. 1898. Str. 1-12. Cena 28011).
Ještě před nemnohými letv sotva se kdo nadál, že ve \_\'kl()dč

zpr('(\*)\[ojžíšovyoostvmenízvítčzí theorie \'i\ijní. \)vní jesuita Humuielauer
předkládá j) (( hájí v plném rozsahu: zpiáva \Iojžíšma o \tvoření v šesti
dnech ))e\'y)_,)1'((\*()jej((k\e stvoření \talo n\"brž jak \dam ve \idč1)í
je zrel. Rozumí se tedy \((1))()sebou, že \ ))říiodovedou zpr('(\() ta ()((n((

docela nic činiti () že přírodozpytec muže o \zuiku \šehomíra (( zeme
p(ítrati (( zkoumati. jak mu libo, ((niž mu zpláva \Iojžíšom \ cem
vaditi bude. lilosof ovšem i theoloo i přírodozpytec m)'\líci upozorní
je) konec koncu \žd) jenom 1)((to. že \amo \chou se to v.\e \t('(ti
nemohlo. n_\'l)1ž)CD od moe) (( moudrosti

nekonečné.

Spis H(unmelaueruv poučuje dukladne o theoriích hexaemerních
(( odůvodňuje vlastní názor tak, že ani odpůrce jeho uznání mu neodepře.
_\1.0.Jl(fňší/(ruv: _1)(()))_)'o Ščfhtjě.

__Újž:O pí.—'atčhtvč.

Petrohrad 1698.

_\leňšikov náleží k onen) spisovatelům. kteří nepohlížejí na \pi
\o\'((telství )((ko )((( řemeslo, n_\'l))ž jako na mi\\i, „sloužení Slovu'í,
_)imžto „štčšltí tvorby“ jest jeedinou oldmenou za duševní námahu, již
nc)))()d('(v((j_í
myšlenek (\\)ch, nýbrž hledí jinvm zpu\ol)em,pr(1cí tělesnou
dob) v((t si clileha. M_\šlenk) (\to v_\kl('(d('(autor v druhem \pise. ——

Ixuihu „Dumy () \tčstí"

je duležitěj\í (( (ozdelena je na sedm hl((\:

Rodina. lid. ])l'íl'UdÉl,prace civili\()ce. pokrok. Bůh, v nichž
probírá spisovatel podmínky. element) \tčstí lidského. Hledaje pivk)
\tě\tí. \len\ikov _)evíncžne. \le(hetne, zbožné \rdcc ale take \ ((tko\t.
nai\no.\t \\e lo<_1ik)'.\ _\"hOii pořádek členu \chenmtu toho nejsou ničím
oduvodnčnv. Autor \ nezkalenou \(ížností (( sentimentalně blouzní o (i\tě
vědeckých. hlo\ot1cl\\ ch themutech, ohmezuje se aforismy. \entencemi.
()(opír ('(jich o \cdu. neodvoláuí \e n(( ((ut01itu. ))ron(í.\íhluboke vzdech).
proleva hořké \lZ)' 1)()d.,1))e\'t\kou l\ult((rou". Jsou to \l((stnč ,d ((u) v

o neštc\tí'

intellignence.

jež piv nemá ani rodin). ((ni vlasti,

()ni politického úkolu. ((ni pr_((v\'ch \édomo\tí, ani spojení \ přírodou,
((ni zdravé puícc, ani vírv \ Boha. „Pouze na venkově. ve volné ((
tiche přír.odč při omanickem spojení se zemí, pli chude i skromné
kultuře je možno obnovení du\c lid\ke“( praví (.(utor \leňšikov upřímně
\icc. ()lc nedusledně, nelogicky, paradoxalne mluví () ruske ve\nici
\e1)timent()lne idealisuje venkov. ))r0\t_\"lid (( velmi (((sto odporuje si.

\icméně p(áce jeho jsou významu) pro p0\ouzení (\oucasnehoduševního
hnutí v Rusku.
A.(\ÍPy[)í/(: Poddčlki rukopise) i narodnych ))55011.Pet1'(“)l11'(((l1b'98.
Zmunenitý literarní historik ru;\k_\"ukazuje tu na literarní f((lsitikace,
n((tendenc1f((lsitikatorů
národne—
—poetick_vchděl, k nimž počítá také
maloruského \pi\0\ ((telc Kuli\e.
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Í). Sčdoc: Běli11\kij () vo\-pitaniji individualnom
i oběť.—est—
\'vnno1n.\Io.\'k\'a 1808. — A. \'Í Saluí/cov: V. (1. Bělinskij
ob
i\ku\:\'tvě. \lo.\k\a 1608.——
C'.1))aÍI(/l0u.Principy kritiki \'Jř.
Bělinskago. \Ioskva 1898.
Z četn_\'ch jubilejních spisuv o Bělinskěm (;“ 1848) \\niká knihu
L Sědova. napsaná na7základě svěžích dojmůz četby spisů \elikěho kritika.
plná teploty a uprímnosti. Autor líčí kolísání ipřechod\ pedagogickv ch
názorů Bělinského. jejich vvnnam \ historii v\*c*hO\atelství. — Salnikov
zmateně, nes\*ste1natick\'podava e\tlie\ticke názor\ Bělinskéhoasrovnná\á
je \ názor\

hiaběte

Lva Tolstého

o umění. —-———
Baltalon

Bělinského chtěl dokázat, že \elik\" kritik
p1((ivě tak, jak on sám.

citat\

ze spisů

pohlížel na ot('\zk_\umění

A. ff. Borozdz'n : Protop ()p A v vaku ui. Očerk iz istoriji ulnstvennoj žízní
russkago obščcstva v XVII. věkě. Petrohrad 1898.

Biografická část práce Borozdinovy vyniká nad dřívější práce.
t_\'kající se života tohoto učitele ruský clí rozkolníku. s jehož životem
tě>ně svázán začátek i první doba rozkolu. Autor sice slabě, mdle na—
kreslil obraz společensk\' ch nálad a duševního života v 17. století, a tím

hsioynomie tohoto muže je také bledá. ani nekla\\iííkoval společen
ského. náboženského a duševního hnutí dob\ té, nevšiml si názorů
drívějších badatelův o věci. “Neméně je to důležitá práce o dějinách
rozkolu, jež snesla v celek mnoho dobrého materialu kolem života
fanatického muže.

])r. Ladislav Klic/(can: Processus iudiciarius contra Jeroniinum (le Praga
habitus Viennae a. 1410—1412.
V P '(170 1998.

Historický (n'chiv České akademie č. 12.

/ knihovn\'\ atikanskó v\ dán tento zajíma\ \" i důležit\' pří\pěvek
k dějinám hnuti Husitskeho. Ve formě notářského (\pi\u je tu obsazen
podrobný protokol o procesu, který \ mistrem .leronymem Pia/sk\1n
z kacířství obviněným za\ eden byl 2%).51pna.1410 ve \ídni. Žaloba
proti .leron\movi 7avírala v sobě 40 altikulů, známých pode jménem
„artikulu \\ iklif0v_\'ch“. 12 (lánků, týkajících se zvláštně osoby a náhledů
(leronymm \'ch. a ještě 10 článku jiní se zab\ vajícich. Jeronym největší
cást všech (ntikulů pro\tě popřel (( jen na některé dal odp0\ ěd, vetšinou
v\h_\'ba\ou, někde 1 (losti podivnou. Potom b\'li vyslýcháni svědkové —
p0(tem 15 —. kteří pod plísahou celkem nepiíznivě proti Jeronymovi
\*\pov1dal1 \Iělo pak ještě mnoho jin\' ch svědků b_\"ti\*_\slechnuto, ale
Jeronym. ačkoli přísahou se zavázal, že se z \fídně pod pokutou
kilvopnse/nlctv a exkommunikace ipso tacto nevzdálí, začátkem září
odtud uprchl \icméně formalně se v piocessu dále pok1ačovalo..lelon\m
b\l citován, aby se omluvil. ale nepřišel. B_vla tcd\' písemná obálka
20. září 1410 na dvěíe chrámu sv. Stěpána piibita. ab\ se bud 0\obně
(lo\tavil, anebo skrze zástupce ospra\ edlnil. když se však ani to ne—
\talo, b\l prohlášen 22.1íjna 1410 za křivopřísežneho a exkommuniko—
vaneho jakož i z kacířství velmi podezřelého. Poně\ adž \\(xk Jeron\m

Nová díla.
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déle _)ednohorokuvexkommunikaci tvidošíjnč (\etlval. žádal 31. \1))n((1-11;
')
\eřejný žalobce. aby byl Jelonym plohlašen za kacíře. B\l tedy Jewnym
zase veře)ně ohsilai) (( zaroveň sestavena byla \šeeka akta. týkající se
tohoto p1()ee\\u
PIOCGSS_)e platným ))ří\pě\ke.n) k ehaiakteristiee Jeronymově.
Z_e_)1nena_)etu \'vědky (loličeno. _)ak z((\()ho\alJeion\1n do vžinšeneho
ži\ ota plažského (()kil 1402). při di\putaei de, ()uodlihet lnistia Matěje

z Knína. kteláž \e stala v lednu 1409. čímž také opraven omyl lomkm
(Hlvyd. 2..\t1.-lSO). kte1_\'_)iklade dor. 1411). Bm ne zaznamenáno tu
(')ča\ten.\t\í .'Je1on\1no\o při poče\tční unive1\it\' v Plaze, ale že 1)\ toto
1)\lo .hlavním triimfem" plokmat01o\

1niní.s

tím se neshodujeme;

_)e—
—liJelol)\'m

pode7(el\1n

\"m plOÍi Je1011_\_'111OVÍ.
_)ak v_vdavatel

vžd_\t' \'še(ek v_\"\leel)\měřoval k tomu.

z kacířství.

(ili nie.

\'e\1)adne V\dani těchto akt ob\tar('(no )e se vší bedlivo\tí.
str. 22. \lovo Pari\iu(\ dvakráte uvedene. není eh_\bou tisku?

Xa

])r. Zdeně/.: V. Tobol/(:((: Hilalia Litomericlmlio tlalštát k panu J((u()\i
Rozenberka. Histori(—"k_\
((((hi\ (e\ke akademie (. 123.V Prmm 1698.

Již Ialaeký na svých. D(_)1n((h

upozoínil. )akou eenu plo ee\ke

(lč_)i1_1\'z
za klale Jiřího z Poděbrad ma tlaktat Ililaria Litom((1(l\( ho
n\ní (i\kom v_vdaný. Je to polemický .\pi\. __)ímž.\e ploti králi Jiřímu
dovozuje \))(('(vnost hnll\ p(())ež\k('- ze dne 23).))1osi1)ee 1461) ktelonž
b\l Jiri z Poděbrad plohl((\en za ka(í(e (( za zhav(1)a k1('(lov\tví (( pod
t1e\t\' eílkevními nařízen.o aby ho nikdo neposlouchal. P\('(n )_et1al\tat.
tentd 1\ p. Janovi 7 hozenhelka 7a tím ('((ele1n.ah\' odstoupil od ))o
\lnsenshí Jiřího z Podoblad.
Hilarius v devíti rozdílech ukazuje. že Jiřího z Podehrad jako
krale nikdo není povinen p()\'louel)ati. Pr v n' rozdil jedna o tom. že.
Jiří ue\t('(l k pr(('(vn (( pi()to_žebvl ()d\()uzen. (llll hv dokazuje.

že papež

mohl Jiřího \e\adití třetí uvadí tii příčiny. plo než bvl Ji(í \e.\aze1)
(( které podlobněji \e. p(ohírají ve dvou následujících iozdíleeh. kde
\'(líeí, že je. Jiří křiv_\"pří\ežnik (( \\atok1('(dee. V \estein
iozdílu
&&dokazuje.

že papež ma moe Jiřího v klatbu

v klatbu dan sedmý

(lati. (( že skutečně h_vl

vysvětluje. proč papež nedal Jiřímu na jeho

ž('((10\t \l\'šeni. na((ž o\m v (1()vo7()_)e.že, ()(l\ol('(ní Jiřího
ueiněné není _p_latne () nebylo dle plava učineno. (( konečne

v Piaze
(1e v((t\
\\'počit('(v('( p(íein\. proč paní (( mč\ta i Dechové v((hee nejsou povinovani
Ji(ímu pomáhati. (( v_\"vo(l_v p(e(leh('(ze)ieí \e 1\)atee \lni)u_)í. Poshze na
pomína Hilaiius U_eeh\. aby od\tonpili od Ji(ího. ab\' zeme v zahubu
neupadla (\ ((h\ .\i \zali za pana včineho křesťana. „jenž 1)\' církve
\vaté b\l \\ ]) po\lu\n_\"(( duehoven\'t\i miloval. pan\tvo. (\'tíř\t\() (( města
na eti_ zboží. právech. \'vobodael) i zaeho aval i (ozninožoval (( tuto

zemi v svatú _)ednotu (( pivotní \lavn za\e uvedl \fa\ftně. _Da) to, Pane
Bože. \vatý Váelave. ať tva země i tve. plémč nezahynef“

\ydaní

diplomaticky včine líbiti \e bude filoloyovi. ale jinak

lepe b\ se zamlouvalo. kd\'b\ h\ lo transkiihovz'ino. Předeslan _)el\i('(tk_\'
úvod. v němž \e ))0)e(11)((\
() () živote a spisech Hilaria Litoměřiel\('hO;
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vydavatel v něm zapřiti a potlačiti nedovedl své nechutí k Idilariovi
a k papeži Pavlu II., jehož naz_\va „'nmzdelaným naíuživccm
Hilarius stal pevne na stanovi>ku stolice papežske, jehož opra\ nčnost
osvětluje se zřejmými slovv přisah\ Jiřího z Poděbiad před konunovací:
„Slibuji a přísahám, že věrně zachovani poslušnost a shodu, jako jiní
kialove katoličtí. v jednotě pla\é \í1_\. jak ji sv. římská ciikev chov!,.
že katolické vír\ celou moci chiániti Jchci a naiod mi poddaný dle
obezřetnosti Bohem mi dané ode \šech bludů, sekt a kacířství „ od
jiných článků sv. římské. cilkvi a \iře katolicke odporn_\'eh od\ olávati.
k poslušnosti, souhlasnosti, sjednocenosti, k obřadům a bohoslužbe svate
římske církven nazpět přivadeti „ přimeti chci.“
Znění p11>ah\ je zcela jasne a přetěžko, ba 7r0\ na nemožno _je
vkládati do ní výklad, k němuž pozdeji král Jiří se u_ch_\'lil.a kterýž
se posud u nás více méně umele obhajuje. Co do věci samé je ted_\
boj Hilariův ploti Jiřímu pochopitelný „ nepov>tal ze zuřivčho hmlcni:
ovšem v>ak

(» způ>obu boje, b\l--li \hodn_\', možno se přiti.

Vafo/a,-Schulz: Konespondence hrabete \áclma
Šternberka.

Jiřího Holiekého ze

Historick_\ aíehi\ Če>ké akademie (".1—1.\ Plaze 1893

Kori1e>ponden(e tato obsahuje: I. Li>t\' hl. Alžbětv7 Martinic
z let 163 ——]6—l().II. List\

v_\ničnčn('—.při jednání

o rc>tituci

hlahat

1i>>k_\'
ch plo celý rod z let 1662—1664. III. Li>t\* hanti>ka \Iaxni.
Leopolda z Tahnbcrka z let 166.)———1666.
IV. Li>t\ ,\Iatou>e kerdinanda
Sobka z bílenbelka, aícibiskupa Pražskeho, z let 1668—1674. Jsou to
listy přátelské, důvěrné i domluvné. které však celkem všeobecne
důležitoSti nemají. Jak formou, ob>ahem i upřímnou sídečnosti nej—

zajímavější jsou listy arcibi>kupa Matouše Ieldinanda; z nich vytknouti
možno jednání o zřízení biskupství v Plzni alxlatovech,ktelea1ei—
bi<kup chystal pro Jaioslava ze oteinbeika. a někteié drobné zpíávv.
Mile působí list\* česky psané od vysoké šlecht\ a vysokých hodnostářzu
zda
se. že
př_í(;:_inč
té b\lo i zajisté
v 17. století
v Čechach
snad Polyxenu
lepe. než
nvni.——
\a v>t1.ka>1(ka
poukazujena
\ eloniku

a nikoli na Lucii Otilii.

Růžena JesensÍcá: Písně k tvé duši. Kahinetní knihovny č. 99. Nakl.
F. Šimáček v Praze 1899. Stran 66. Cena 30 kr.

Čistou, prostou a upřímnou báseň milostnou již nesnadno nalezneš.
Jesenska tak ještě básní, řekněme: dovoluje si básníti. A pěje z upřím—
ného, vřelého citu písně k du>i mluvicí1ado>ti. touhou. zármutkem
i obavou. Jen někde hlas selhává, kde totiž není původni, >amoro>tl_\",
n_vb1ž naučený.
Kain, živote můj, (*hvátáš?
Já >l_\'ší1nptáky pět
a chtěla h_veh v své dlani

zachránit jeden květ.

Co Je to ')
\ezpčvn0>t a ne1\'thmičuost našeho moderního básnictví neminula
se beze stop ani >bá>nířkou tak zpěvnouaahudební. jako jest Jesenska.

Nová díla.

A cítíme:

?

Je život kra.=n_\"přec.

Linie před námi se zpěvně zlatí,

jak illusc. že bolc=t ve =vou klec
=cn) do prsou =e více nenavrátí.

*

Xedeklamujeme, kde máme, a kde nemáme. tam deklamnjeme!
I'i'.Nakladatel
Ad. Šubert:F. Klicpera
dramatik.
prožil
a místo v((()
ěe.=k('>
Topič v Praze.
1893.Jeho
Stran
(1)S.Cena
k). literatuře.

Práce pečlivá (( solidní. dobře v\'h0\ ující svému učelu. ukázatí
místo I\lícpelovo v chudičké poměrně díamatice naší. Dle pana .=pí.=o—
vatele _je.=t Klic1)cra<>"en1i.=ta
(( satirik.
skíomneho. p1().=t('>h()
slohu. ale jemného naivního liumolu. 7.ávi=l_\"sice na \ZOlech. ale přece
také puvodní. ne otíoek_\'.
Po kratičkem životopise probírá pan spisovatel tehdejší poměry
divadelní. zvláště v Pra7e. pak jednotlivá díla Klicperova. K ěe=kěmu
literaínímu dějepi=u _je .=pi.=páně b'ubertuv cenným pří=pěvkem. (\ vbor
z drmnatiekvch děl Klícp(>r0\_\ch v\ chází. jak známo. pcěí páně =pi=o—
vatelovou () l'. lopi(e \ l))raže/).

(S,/mz.
'ln)--.-mm=/.
7/0 (\'tudva do l)i.=tol_\i litclatuív
podávají

v V. svazku (l\rak0\183_(8.

p()l.=kiej

.=t1'.I)()-() 111.j1.)ěk1í('> pojednání

0 H. Sienkiewicmvi. 7vlá=tě () tlilogii (..)hněm i níe(cm" ..Potopa a
l an \\ olod\ _j()\v=
=ki". Kritik právem cení Sienkie\\1c7e \\ .=oko.pouka7uje
na bedlivě studium dějin =po_jeně= plodnou \\'nnalťzavostí. na \eliko—
lepost kompo=ice.
77

]))-.HansLae/n: l))e Dal=1c11un<>kiankhaf íter Ceisteszustžinde
in Shake=pe(ne.=
l)1an)en.Štutt_g_>(ut 189x. Str. -_)(__)()
V zevrubndln rO/b01u ch01olm_\'ch postav Sl). snaží =c .=pi=(>vatel

ukázati. kterak (\ Leala a Ofelie hlavne 107umová. (( Hamleta ((
l. Macbethove volní .=t1ánl\achorobou .=tižcna.L1(em Sh. opírá =e jednak
o tehdejší vědomosti lékařské. jednak () vlastní intuici básníkovu. kteiá
sestrojuje nový svět dějstva a souvislosti jeho. takto zcela pravdě
podobný: vědecky však dosud ne zcela v_všetřitelný.
Z dávné minulosti.

Sbírka =t1t1 plo mládež dospělejší. Napsal J. Sou/(707.

Nakl. Šasek a lrg'al \c \(l. \Iezi1íčíSlr.]((((.

Cena 28 kr.

V písemnictví pro mládež již udomácnělý spisovatel měl d()b1_\
nápad. \apsal spisek. jímž velmi pěkně (le)lní se dějepisné vědomosti
českeho doro=tu po snánce kulturně- historicke. Zatím aíeit pí=e jenom
o stavech v\.=.=ích. Ale zdaiilý poku= bude 7aji=tě pobídkou k další
práci. a tu bychom doporučovali plo při=tí =vazek podobne ob1ázk\
kulturně- histm 1cl\é ze života lidu městského i =el=kěho. Látk\' najde se
dost a dost. a jak zajímavé a poučné! Spísek 7.7 dávné minulosti se

mi líbí jak obsahem tak i formou. \er07pakoval bych se knížeěku
viaditi do každé knihovn\ a jsem jist. že b\ šla z )itkv do ruk\.
to pláce cenná a řadím ji k nejlepším
„Knihovně uveřejněných.
I oblázky jsou velmi případně volené a dobré.
x.
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IC. [\70.\'/(_'/'//c(I/uc.'Hostinný

dům. Nakl. J. R. Vilímek

v Praze. (Str. I.“-ští.

Venkovský hostinec více než zámožného obchodníka Bořity s dvěma
nad pom) šlení puvahm'mi deelami. toť ten hostinm dum. kam se páni
7 města i 7 okolí ládi sjíždčli. \[ezi nimi l))li tež páni od soudu: sudí.
adjunkt i diuinista. Sudí má d(e1*u adjunkt však '(.(ději chodí do
hostinneho d(.;nnu mrzutosti \* domě sudího. Na Boiitu padne pode7ření
\'1r((žd)',kteiou p1'\'*spáchal v Uhiáeh na obchodní cestě; jeho přátele
to mají \*\šetřovati. Rozumí se. že vše dobre skončí nemalou zásluhou
sudího; osobějeho věnoval spisovatel \*e\ke1u S)mpathii 1 \'ešketo umeni
i pedál skutečně postavu, kteiou lže zaladiti mezi nejlepší figury
naší helletrie.
Dej (omanu je zajímavv. ba napínavý. jak (( Klostermanna l)_\'v('(;
o\ sem více ve sm) slu poutavě f((hule 7/n((pín((\-*_\"ehpříhod utkaně. nežli

\e smvslu p(íhělíu vnitelnč se 107víjejíeího. Hlavní 7ápletka zní nám
poněkud dobiodiužnč. jakoby nebyla z našeho života. Ani příroda nemá
jaksi účastenství v ohi'ateeh deje neboť líčení p. spis.. osobě velmi
pěkná. 7nějí v okolí svem jaksi akademiek). schválně. Ale přes to má,
kniha svou cenu a bude zajisté se 7('(líl)ou čtena.
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Pán za kr (le )nistrojen
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/

(( od vojáku potupen docela (lh—

posniěsneho 7pusohu jakým v Římě naklá(_l('(no při \.attn'naliíeh s králem
saturnalíí; tak upozomuje \\ endland ve filologickém ča.—
opise„ Hennes“ 1898. ].

[)ovmat1\1nu\ středověké filosofie. kteié se stále \_\t\'ká nekriticnost
(( slepa víla nejlépe. illustto an pojednáním „Ilnpossihilia“
(autori),
\_\'dan_\'*mmin od C-l. Baumkua
(lin——
\Iíttelalters“

))líiiís_rt(>r168fl8).

\ „Beitráge zur Geschichte der Philosophie
Sofista

tam

uvedený

klade

t_vto věty:

Není Boha. Vše co se nám jeví, jest jen oln'azem jako sen, tak že sku
tečnou jsoueností věcí nejsme jisti. Představa času nemá ve skutečnosti zá
kladu: trojská válka je v této chvíli! Těžké těleso nejsouc ani udržováno
nespadne. \'ule není svobodná. Zákon protiřeěnosti nemá věčné platností.
——Jak viděti. jsou Kantovy antinomie proti těmto scholastiekým smělostcm
7,1'. 1280—1304
prav_\'*mi nevinňátky;
s nekritick_\"1n (logniatismem tedy
nebylo tak žle.

\'eremundus
německý („Steht (lie katholisehe Belletrístik auf (ler
Hohe der Zeitím) poplašil povolané i nepovolané reformátor) v Němcích
(( nás. kteří mají náramnon radost, že zas jedenkrát někde po katolietví
hodil kamenem zapomínajíee, že spisovatel ani V nekatolické literatuře ne
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nalézá ještě uměleckého romanu: dle spí.—.se roman vubec dosud nedopra
co'al umělecké formy, výšší sloh jeho náleží teprve. budoucnosti. Jest-li
komu \'eremundus autoritou neobmezenou. ať si z něho zapíše také tyto
větý: pak-li ne. nepotřebuje ani příkrý odsudek belletrie katolické býti na
slovo pravdivý. a pak je zbýteěno tolik se rozčilovati a po.—inívati. Jako
jindy tak i tentokrát potřebí kritické úsudký zkoumati. a co dobrého z nieh
teprve si v_vbrati: a to platí oběma stranám, nám i nepřátelům. Bláznivý
shon za každým takovým projevem autokritiký. at' pochází od \'eremunda,
nebo Sebella nebo Miillera. sluší jen lidem nesoudným. kteří sami nic kloud
ného v positivní

práci nes—vedou.

O sebendcizení osobnosti píše (*řutberlet ve „PbilOsopbisclies Jahr
bucb“ (XI. 4.): „Je to abnormní duševní zjev. který byl v nejnovější době
opět pOZCH'OVálla přetřásán.

,.šílenství pochybnosti“, folie

Ribot

nazval

tuto duševní

nemoc

(l).—'_\'('l]0:'11)

du d outc 1).Naproti tomu podotýká Taine:

„Xemoeuý není šíleným: opravuje klamné domněnky. které mu vuukají
cizorodost jeho dojmu: odporuje svým domněnkám. prohlašuje je za klamné:
není klamán: i výkoný jeho hmnosfér mozkových jsou pravidelnél“ Ne—
mocný dra. K risb ach era prohlašuje výslovně: „Nedal jsem se opravdu
nikdy přelstíti těmito přeludý“
Po Krisbaeherovi a 'l'ainovi líčí Ribot duševní stav člověka. jemuž
zmizelo vlastní já, takto: „BýtujL ale mimo skutečný život. Moje osobnost
(individualita) úplně zmizela: min.—td),kterým věci vidím, brání mi přičítati
jim Fkutečnost, cítiti, že býtují. [ když je pozoruji a vidím. je.—“[pro mne

svět obrovskou halluvinací. ——Jsem si dokonale vědom nesmyslnosti těchto
úsudků, ale zbaviti se jich nemohu.“ Mohli prý b_vehom tento zjev nazvati
„převráceným snem“ (réve l'ťll\'('l'.—'é):podmět považuje své potřeby za hallu
cinaee, kdežto snílek své ballucinace za skutečnost. \'elmi nápadné jsou
hallucinace řeči: nemocný vyslovuje slova bez vědomí. uvědomuje si je
teprve, kdýž je v_'slovil, a velmi se tomu divil, eo řekl. .lebo hlas zní nin
cize, nepoznává ho jako svůj: jeden nemocný, po.—loucliaje svá slova. začal
se třásti. Tento chorobný zjev svědčí ve skutečnosti vlastně mnohem méně

proti podstatnošti, jednotě a stálosti úsobý, než rozdvojení

úsoby ve

snu; ve snu máme mnohem silnější obrazy slov cizích než v „převráceném
snu.“ Celý děj odehrává se zde i tam v obrazivosti.
Zvláštní a dle mého soudu věcně případné vysvětlení podává Duga __.2)_
Na základě vlastních a cizích pozorování zjistil u dt,—učenýchnemocných vý

lučně automatický

ráz mnohých jejich výkonů. Následují po sobě tak

mechanický a samočinně, že vůle. „já“' má při nich sotva jaké t'tčastenství.
Při tom vznikť necitelnost (apathie), nepozornost. přecházející někdy až ve
ztrnulost (stu por). Pochod sebeodcizení osobnosti jest tedý tento: „ne.
citelnost — zmizení pozornosti — uvolnění automatické činnosti v seusorické
a ovšem i v rozumové oblasti, postřeha této činnosti jako podmětu cizí.“
Tento výklad potvrzuje Dugas pozorováním, konaným na nemocném. „Při
záchvatu depersonalisace bývají smyslové ústroje podrážděný: vidění před
mětů stává se jasným, určitým. podrobným. či přesněji řečeno. přestává
1) Psychol. des seutiments

?. éd. p. 5366.

2) I'n cas de dépersonalisation.
Hlídka.

levne philos. par Th.

iibot. 1898. p. 500 dd.
*
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býti abstraktním a schematiekým. Tak nespok(.ijí se M. vrhnouti pohled na
les v celku, nýbrž spozoruje přesné obrysy každého jednotlivého .—tromu,

t'ar a zbarvení každého jednotlivého lištu; jindy upoutají jeho pohled při
hrádky knihovny; hřbet každé jednotlivé knihy, jakož i její relief a ba
revný od.—?tínjeví se mu ve zvláštní fy.—'iognolníi. Nechová se tu oko jako
fotografická dei—'ka?Nelze již činiti rozdílu mezi obrazem a zbytečnou po
drobností: vše je.—'tmechanicky zaznamenáno
Zraková nadcitlivo—ut(hyper

estherie) vzniká tím, že rzozumov't ledukující zkoumadla (twetgentia) pozbyla
svého

vlivu

na čivě prvky...

O.,-trá pmdko—gt .'—(+n.—ori(:k_\"-(_li
Č*inno.:tí nebrání

lell'lldll pozornosti, nýbrž naopak oznamuje, působí je. M. přišel po jídle,
v obyčejnou dobu svých záchvatů, do knihovny nahlédnout do knihy; fťlíll
tíži v hlavě. nemohl čtení sledovati. lu oči jeho O(l'\'látily .—eod (itevřmé
knihy, hloudily po příhrádkách knihmny a byly tímto pohledem jakoby
hypnotimvz'my. Neeitelnošt podmětu neruší tedy činnosti Sensorické, nýbrž
přetvořuje ji tak, že ničí nebo seslabuje 'lai—rtníreflektující a libovolné vý
kony a místo dává automatickým potřebám zrakovým: formy a tvary zůstá
vají, ba stávají se přízvučnějšími a živějšími, ale duch nemůže složiti znich
obrazu žádného. Ale zrak není jediný ú—rtrojzrakový, který bý'á takto po
rušován.

Slyší-li

nemocný

.—_lo\a,která

\'\'—10\((je zdá se mu jeho bla—:změ

něným, neboť následkem pod áždění sluchu má —ilnějšípříznak a chvějí(i .—e
zvuk. Nadeitlivost je.—'t
sice nápadným, ale skutečným následkem necitelnosti.“
Dle tohoto výkladu ztráta citu osobnosti, úsobného vědomí jest v urči
týeh duševních nemocech zcela srozumitelná.
Nemocný v ZilClH'HÍUCl)proto

nepoznává úkonu svých smyslů jako své, poněvadž op'avdu nejsou libo
volnými
projevy jeho vědomého já. \'tírají se mu špíše še šilou, kterou
pozorujeme jen tehdy, když podléháme cizímu vlivu; bývají jeho vědomému
já voktrojováuy. Ovšem ani při pravidelné Č—innoš
ti —mv:
lové nemůže vliv
reflektujůéího chtějícího já tak zřetelně vyniknouti: ale jakmile dáme na
sebe pozor, ihned poznáme, že my sami vidíme, slyšíme. Nemocný však
spojuje >“ nadcitlivostí ještě Velikou neciteanšt, která nereflektuje, nýbrž

oddává se bezprostřednímu přízvuku citovému: proto se mu zdají jeho
úkony cizími. Kdyby reflektovala. tu by i on přes prvý dojem automatický
poznal, že on Fil m vidí. slyší. mluví atd.
Nemocný ovšem, jak jsme již slyšeli, pokoušívf se někdy zbaviti .se
svého bludu. brání se dojmu neskutečnosti věci viděné: ale to je.—'tzase
pouze jiný druh přeludu, který méně se dotýká úJ—robného
vědomí. Zde třeba

ráz ballucin
a Č*ní, zdání zvláště vytknouti. Jako člověk výjimečně v roz
ličných psychosách a pravidelně ve spánku domnívá se, že skutečně něco
vidí :( slyší

eprohláší

čeho opravdu

není, tak na obrati také

zdání

může jej .—\é.
—,ti

za klam \ěc \iděnou skuteČně. Toto zdání může býti tak silné.

že \ůb(_c n(j. me 5 to zbavili se ho, nebo aspoň nezbaví se ho duševně
chorý. \'e spánku je.—'trozum tak vázán, že klamů obrazivosti nelze še
zhostili, i když sníeí se o to pokouší. Proto nepřekvapuje, nemůže-li psy
chošemi rozčilený duch zbaviti se zdánlivé neškutečnosti věci viděné. Neboť
třeba by nebyl takový nemocný šíleným. přece v záebvateeh duch jeho
zdráv není. \'e skutečnosti je.—'thlubší obdoba mezi snem a sebeodeizeníln
(i.—olni(.).—ti.
takže

pojmenování

Dugamvo

—— „převrácený

—en“ —— zdá

se

Sme—'.

zcela <f»p1'zí\'11ě1u).
\'e snu pokládáme
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představy

své obrazivosti proto za sku

tečné, že se nám vtírají s takovou jasností, určitostí a nutkavou silou,
s jakou obyčejné pouze skutečné potřeby zrakové a sluclmvé působí. Vá
zanost jak rozumu tak vyšších úkonů vůbec jednak jest příčinou, že obor
nižší, život výživný a smyslný, může se osvědčiti činnéjším, jednak brání
spáči opraviti klam promítáním v pravém stavu svém: zavřen_\"ch očích,
,teninote světnice atd. Podobně rozčilení života duševního působí ve mno
hých psychosách nadcitlivost, která bývá příčinou vněmú silnějších a pod—
mětu 'proti jeho vali a bez reflexe se vnucujících. Tak vzniká v podmětu
cit, že tyto postřehy nepocházejí od něho, nýbrž od podmětu cizího. Roz
čilení života citového, necitelnost nedovoluje přemítati o tom. jak se věc
má ve skutečnosti, anebo, stane-li se. takový pokus, nikdy se úplně nezdaří:
zdání nelze se zhaviti naprosto. Tato okolnost náleží spíše do kapitoly o

id eách n utkav ých (Z\vangsideen), které sebeodcizení osobnosti, ztráty
úsobněho vědomí nikterak se netýkají. Ale i tyto nutkavé představy, jako
neodolatelný nátlak v_vslovovati nebo počítati (arithmomanie)
(onomatomanie), nezřídka neslušná (koprolalie), přiházejí se i
životě duševním. I zdravému člověku napadají takové domysly,
jest úplně při smyslech, t.j. uží'á dokonale sveho rozumu,
zdarma jejich nátlaku.1)

určitá slova
v obyčejném
ale poněvadž
odporuje se

Dugasovo vysvětlení sebeodcizeníosolnmsti automatismem
činností,
potvrzují pokusy, které Solomons
schválně konal o pohybech automa
tických.'3)Zvoliv opět příslušné pokusy PaulhanzL
Ja neta, Bineta
rozptýlil pozm'nost zkoušené osoby zajímavou větou nebo posltmclníním, aby
mohla konati nevědomě automatické pohyby. Tak bývá za čtení ramenem
zkoušené osoby, spočívajícím na skleněné desce, sem a tam pravidelně po
hybováno; tu vzniká náklonnost pokračovati v tomto pohybu. Takove auto
matické pohyby bývají uvědoměny teprve dodatečně po svém provedení, a
ježto nepředcházejí představy pohybu a popudy, zdají se „mimoosob
ními“ (extrapersonal).
_
Při jiném pokusu bývají zároveň se čtením méně zajímavelm textu ne
příli?s hlasitě diktována slova jiného textu. Tu reagent jest znenáhla pohnut.
k tomu, že diktovaná slova při čtení píše, avšak nerozumí jiln. Xejprve
mizí pocity a city napjetí při psaní, pak také vědomý hybný popud. Slova
bývají alespoň začata, částečně také dokončena. ale smysl jejich nepo
chopen. Složitý akustický popud mění se bez jeho vědomí v příslušné slo
žitě pohyby:

proto pohyby

také více. méně vzpomínka

při spaní

i na

zdají

se opět

činnost vůbec.

vlastní slova zdaji se býti vzdáleným,

cizím

111lll)0t.).'—'<Í)l)llíllll.
Chybí

Čten-li

text

potichu.

tu

bubláním nebo docela

rachotem. Předčítá-li reagent svuj text potichu a diktát píše zřetelně, zatim
('n diktující experimentator poslouchá předěítané, stává se snadno obou
stranná činnost tak automaticky nevědoma, že příležitě zdají se cizími
prvému vlastní pohyby, druhému vlastní slova.
1) Srv. l). Hack-Tucke, Z\vangsvorstcllungen ohne Wahnideeu. Zeitschrift f. Psych.
u. Phys. d. S. 1890. “2 Bd. S. 37 ft. u. Philos. Jahrbuch 1891. S. 192. ff.

*) Ledon M. Solomons and Gertrude Stein: „\'ormal Motor Automatisma. Psychol.
Rev. 1896. S. 492—312. Zeitsehr. t'. Psych. u. Phys. d. Sin. 16. Bd. >. 450 ff.
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Tak tedy cit sebeodcizení vlastní činno.—ti„zakládajícíc

dokázatclnýeh kla mech,

se na snadno

nemůže nikterak svědčiti proti úsobnéinu sebe

vědomí a pravdivosti jC'lle.
„
O Prokopu Divišovi podal prof. "Nui-l Ceské Akademii zprávu. že
rukopisy jeho uloženy v knihovně studijni v Olomouci a v knihovně Frant.
Musea v Brně. Je to hlavně „Magia naturaliď, jejíž theoretieký díl nedošel
přízně olomouckého ani vídeňského censora a vydán po německu ve Frankfurtě
(1768) K praktickému dílu již nedošlo. Prof._Nu.'—-lsoudí. že filosoficko
přírodnický traktat onen „von der ineteorologisehen Electricitatc“ nestojí za
nové uveřejnění, leč ve výňatcích. jcž podávají zprávy o veleccnných po
kusech jeho praktických.

K otázce školních lékařů. V hygieně leečemus dobrému pí'iučili
jsme se od Angličanů. Instituce školních lékařů. kterou obce pražská roku
tohoto zařizuje. přišla k nám z Ameriky. Ve skutek uvedena pOllepl'Ve,
v Bostonu, a když se osvědčila, zřízena dle vzoru bostonského v New-Yorku
pod jménem „denní lékařský dozor ve škole“, jenž všímá si netoliko zásad
zdravotních v budově školní a její zařízení, nýbrž zároveň a v přední řadě
zdravotního stavu dítek školu navštěvujících. „Dobrá věc, a to je.—t také
lidské zdraví, musí býti člověku v11uc<>vána“, pravil na sněmu království
českého Dr. Zálioř. A vskutku ani v Americe ani u nás institute školních
lékařů neujala se bez dlouhého boje. Již v roce 189“ autority lékařské
odporučili v Bostonu denní lékařskou prohlídku školních dítek hlavně se
zřetelem na vyhledávání dítek nemocných a z nemoci podezřelých. Xebylo
poslechnuto a epidemie skutečně vracely se vždy s počátkem roku škol
ního. Po třech letech, totiž v listopadu r. 1893. povstávala zase školní

epidemie záškrtu, jež rychle nabyla hrozných rozměru. 878 dětí

zemřelo,

a ]. li.—'tOpadu 1894 zavedena denní

záškrtem

lékařská

pro

hlídka.
Za první rok denní inspekce vyšctí'ováno z nemoci podezřelých
dítek 1466, z nichž shledáno 9188 nemocných. Nemocné dítky stiženy
byly hlavně záškrtem, spálou a spalničkami, tedy nejkrutějšími vrahy útlého
mládí, a rychlou isolací nemocných dítek zajisté rozměry hrozieí epidemie
valně omezeny. Podrobný výkaz uvádí, že v Bostonu v r. 1896 shledáno:
nakažlivou nemocí stižcnýcli 267, nemocí úst a dýchadel 393—1, nemocí
ušních (56, chorob očních 382. nemocí kožních (328, chorob různých E'štib'í.
Přesnou statistikou dokázáno, že hned v prvních letech počet nákažlivých
nemocí zřetelně byl snížen. Povzbuzen výsledkem zavedl New-York denní
prohlídku v březnu 1897. Příkladu toho následovala rychle i jiná mě.—ta
americká. -——V Praze dála se prohlídka školních dítck dosud jen na po

čátku roku. Dle zprávy Dra Záhoře shledáno v letech 1890—1892 ročně
průměrně: krátkozrakých 854, nedOslýehavýcb 291), „jinými nemocemi sti—
žených“ 952, celkem 21096. V rubrice „jiných nemocí“ vězí veliké procento
nemocí infekčních, jimiž ve zmíněném tříletí zemřelo v Praze 600 ŠkOllllťll
dítek. L' 'ážíine-li, že jen denní prohlídka z nemoci podezřelých dítek může

v čas zabránili zhoubným hekatombám, že vhodná

a časn á pomoc

lékařská může předejíti ztrátu zraku a sluchu, zabrániti pohyb končetin u

dítek nemocmikostí a kloubů stižených, a tudíž snížiti počet mrzáků
sobě i Společnosti
obtížných,
musíme zajisté uznati Oprávněnost;

9 měs.

:),-)

denní lékařské prohlídky dítek. především ovšem ve velkých městech. Uži
tečná instituce tato zavedena již v některých německých městech, v Lipsku,
Karlsruhe, Drážďanech, Wiesbadenu, Xorilnberce a Darmštadtě. Každému
lékaři svěřeno k dozoru ltitlJO—ŽÚUO dítek. Zdravotní komisse města Prahy
přikročila r. 1898 ku zřízení šesti školních lékařů. Rozumí se, že i v mé
stech venk0\ ských instituce školní<h lékařů nebyla bý zbytečnou a zave
dení její za obtížné nepokl 1d,nn. Že denní prohlídkou vyučování ani v nej
menším netrpí, dokázala praxe v mě.—„techamerických i německých. Proto
není zapotřebí. aby prori zřízení školních lékařů bojovali pedagogové.
Dn. J. SvíTn.
Letoší úbytek v loterii jest asi !)U.H00 zl. Nejen, že bvlo v_\j)láceti
leto.—nápadně mnoho větších výher, ale také sázek mnoho ubylo. [býtek
je.—tn_vní, bohudík,

pravidelně

Vascottiho církevní
kterého —ev některých

větší a větší.

dějepis tlltstitutiones historiae eee-lesiasticae).dle

l)oho.<lo\'n_\"chústavech přednáší, podrobil nový pro

fessor církevních dějin ve Vídni, Dr. A. lŠhrhard zdrcující kritice v „Oesterr.
Littcraturzeitung“. Předně je to (až do r. 1517) plagiat stejnojmeného díla
Ruttenstmkova z roku 1834. Dále zanedbá'á kniha téměř úplně všech
nových výzkumů v dějinách církevních, nevšímá .<i pramenů, stojíc dokonce
iza svým vzorem. Kritik končí: „\'ascotti musí ze řad_v našich theolo
nických učebnic zmizeti“.

-——
Kniha

v_vdána již po šesté,

což zajisté

není

pěkným <vědect\ím pro theologieké studium v lakousku. V naší vlasti
bohudík razí sobě pomalu sice, ale jistě cestu dílo l)1a lr Zeiberta, npra
vené plOi. Dr. Hodlenl: snad onen hlas kritika, neda\no teprve z \Vůrz—
burku k nám dosazeného. zase pOpožene \ěc o krok ku předu.
\ ejdovskéllo Zoolmgie po.—;ouzena
\ehni nepříznivé ve \ ěstníku ( eské
Akademie od Maleše a Janošíka. Onen se <tanovis : t_\si<_)10giekéliopíše:
„Pojednání f_vsiologická v ,Zoologii“ jsou nepřesná obsahem i formou“. Tento
v_vtýká mnohé poklesky proti anatomii a dodává: „Od odborníku chemie
a botaniky sděleny mi podobné horendní ukázky.“ Vejdovský byl na .<ou
kromý posudek Akademii podaný odpověděl brošurou „Příspěvek k dějinám

české literatury biologické".
Kdo vynalezl parolod. Parník se obecně pokládá za v_vnález nej
novější dohý. Francouzský časOpis „Science Francaise“ však nedávno uve
řejnil článek, v němž ze_zcllvážně .<edokazuje že první parník b_vlzbudován
již r. l.)—L,).a zkoušku plawbní dobře obstál. Tuto zprávu čerpá časopis:

jmenO\"'an_\z díla Španěla Don )Ialtina

lelnandeze

de Navatette,

kteréž

španělských v_vnálezích v_vdal r. 1820. Podle těchto pramenů prý jaký.——
španělský kapitán Blas—code Garay v_vnalezl stroj, jímž b_v lodě i největší
bez plachet a vesel dalý se pohybovati. Svůj v_vnález předložil cís. Karlu V.

prosbou, aby veřejně směl v_vkonati pokus. Xovinka vzbudila nedůvěru
a velký odpor. Na rozkaz císařův však učiněn byl pokus v přístavě
Bareclonském, dne 17. června roku 1543. Svědkové vypravují, že stroj po
zůstává .< přístroje na zahřátí velkého množství vody, kol, jež měla vesla
nahradni, a přístroje k pře 'ádění síly páry na ona kola. Pokus učiněn s lodí
204) tun obsahu mající, jménem „Trinidad“, jež byla obilím zatížena. Lodi
oné velel kapitán Pedro de Scaza. Mezi účastníky byl císař, jeho syn Filip,
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Jindřich z Toleda, guverueur Pedro (Šardoua, kancléř pokladu Ravajo. \'iee
kancléř Gralla a jiní. Všichni byli v_\".<ledkempokusu přek 'apeui. Kapitán
(laray ohdržel náhradu za výlohy a ještě slušnou odměnu, ale stroj byl
rozehráp a věc upadla v zapomenutí.
Casopis, z něhož tuto zajimavou zprávu čerpáme, tvrdí, že doklady
k tomu nalézají se v královském archivu. Stálo by za práci zjistiti. zdaž
tato netušeuá

zpráva

je zcela spolehlivá.

_\—_

Z říše automatů. V německých časopisech koluje zpráva, že v Americe
slečny telefonistky nahražen automatem. \ové stroje podobají se dosmadním,
jen že z predu mají kctoué, na něm pulkiuhem je deset knoflíků .<Člísli(emi
H———9.
Ch(e-li někdo mluvitis .<předplatitelem

eísla (33, stiskne napřed knoflík

pak knoflík 5. Je-li náhodou obsazeno, neslyšeti jest při stlačení knoflíků
žáduyeh zvuků, je-li volno, ozve .<e dušené zvonění. jež ozývá se také na
stroji volaného a tak spojení dosaženo. Stroje ústřední jsou tak zařízeny. že
vsunutí příslušného čísla děje se v tom okamžiku, když někdo knoflíky
svého stroje stiskne. Automat však stačí jenom do IWH) ahouentů.
_
„Slavíea nou ]eguutul'“. dí v ]. čísle svém tohoto ročníku „(_'e.<k_\"
Lid“. uváděje při tom vlastně stížnost redaktora mezinárodního archivu
pro lidovědu („luteruatiouales Archiv fůr Ethnographie“) dra Sehmeltze.
Dr. Schmeltz a „Český Lid“ vztahují výčitku tuto hlavně na svůj obor,
ale platí to všeobecné. Tak zvané „mezimírodní revue“ jsou toho nejlepším

(lukazem. Francouzské „llevue des Revues“\ ' „Revue des Revues catholhpwsí
snaží se aspoň. Druhií má stálou \uhiiku z polskvch č, sopisův a l'inuí.
Anglická „Revieu of I\e\1e\\,<<10\,m<k\(h
liste(h mleí úplne. — Run.—ká
„Rivista iiítm'naziouale“ venuje ze .<\ého ie\u,ílního přehledu, jenž zaujímá
2 třetiny čísla, 4 až ?) archů, tak asi 2 až 4 listy. A při tom nemá ani
výběru. 7, českých referuje o Hlídce, Vlasti, sem tam Osvětě, a „Dělniekyeh

Novinách“ a „Vychovateliť Divuou náhodou právě o polských nemívá ani
zmínky, ač s polskými listy ješte nejčastěji lze se setkati v tisku západním.
Oddíl,

v němž ony

e russe

(!!—)

časOpisy uvedeny,

Trojího literaruího

uadepsán:

Riviste—greehe,

slave

jubilea připadšího na r. 1898. vzpomíná Mnich.

„Aleemeiue Zeitung“ (ze ?. pros.) le to lňOletá památka důležitých směro
dárnyeh del ve iřech západních litelattuáeh. V německé —\'yšly r. 1745.
tři první sešity Klopotoekma Mesiáseí \ e Francii Montesquieu \'\'dal svůj
„Esprit des lois“ (DIKh zákonů))nejznamenitějsí st,ít0\ ědecký spis minulého
století, jehož uázmy \tiskly sum pocet politice Irancie i německých států.
V Anglii toho roku vydány tři romauy, jež na dlouhou dobu zuačily nej
lepší plody toho druhu ' anglické literatuře: totiž Riehardsonova: „Clarissa
Harlowe“, Fieldiugův „Tom Jones“ a Smollettův „Roderick Raudonř.
A právě ta díla, jež tehdy byla epochaluími, jež stvořila nové směry. dnes
zapadla v zapomenutí: Montesqiiieu-ovo, KIOpstoekovo i Riehaul.<onov(). Zá
živuymi a dodue.< zajímavými pro četbu širokého čtenářstva udržely se jen
roman Fieldimzův a Smollettův. protože nehledaly novych ce.—'t.ale že líčily
realistiekv ži\ot \šeduí svych hrdin z lidu.
-——r

Nejen anatomii. ale i pathologii má znáti malíř a sochař \unělee,
praví fysiolog, dr. C. K. Stratz. ve své nedávno vydané knize: „Die Sehíšnheit

Slllřs.

..V.

V.

.—

des \veihlichen Kůrpers“ (Stuttgart, F. linke). Uvádí také celou řadu kla.<.<ick_\"eh
dokladu, jak umělec neznající pathologie zobrazuje nenmcné žen.<ké! Floren
tinská Venuše Sandra Botticelliho jest souchotinářka, třebas .< pěknými
tahy. ale přec jen souclmtinářka. Xapodobitelé Bot-ticelliho právě tak jak
on neznali pathologie a' <onchotinářské příznaky vzali spolu za odznak zvláštní
Botticelliho originality, jíž pak následovali. Stuckova Eva z „ráje vyhnaná“
jest ženská, jež jako dítě, byla rhachitická „ Stuck právě těm příznakům
stálého rhachitismu dal vyniknouti. Též v Kleinově „Soudu Parišovu“ Afrodita
nese zřejmě známky

téže anglické

nemoci, „proto =a,<ido.<tala cenu Pari—ovu“

podotýkf posměšně Stratz. Dnešní umělci tedy nedovedouce rozeznati zdravé
tělo od nemocného, nemohou činiti .<:inároků, že by zobrazovali přirozenou
a pravou krásu těla lidského. Štratz mimo to upozorňuje umělce. že nej.—ou

to prvotní pohlavní známkv těla lidského jež jsou pro krásu těla žen<kého
„ mužského význaěnv. Hrubé pohlavní známky muže umělec bez újmy krá.<
<y
těla pominonti.Tep1v druhotné známkv, jimiž .<e tělo ženské a mnžšké roz
liš<ují po<tnpem vývoje, jsou pra\\mi prvkve e.<thetick\"mi.
_p

0 nahotě v umění píše Dr. To.—'.
Miillel z \\ íilzliurkn \e.<\ é Philosophie
de.< Schiinení“. „\ zájmu pravdi\o.<ti třeba zavrhnouti také nahoty. Lza. nete
.<nad vidouce útočiti na zobraZování přirozeného těla ne z duvodu .<tydlivo.<ti
a mravrmsti, nýbrž pravdivo<tiz vždyť právě na své pravdivosti a přirozenosti
.<i milovníci nudit mnoho zakládají; a přece mám pravdu. Neboť nahota je.<t.

u člověk, nepřirozenou: šat není přívěskemt tak naluín'lilým. že by jej bylo

lze beze všeho .<uíti: vzdělano<t

jet také pi iioz7t>no.<tí. druhou píi

rozeností, „ způsoby její jsou člověku pt)d.<tatné. at je .<t_\"dli\o.<tíducha
jc<t výrazem, že údy těla nej.<ou stejně cenné a důležité že ony udy. ve
kterých nejpršudí žádosti a nejnižší úkonv se projevují, nejsou soutodé
obličeji, oltáínímu obrazu ducha lid.<kého, kter\ jako li.—
tinn šlechtict\í Clo\ěk

veřejně \ysta\uje,

kde duše \pohledech

se maluje a \e .<lo\e(h pronáší;

proto pociťuje .<e obnaŽO'ání a veřejné pohledům vystavování oněch ca.—tí
těla i při národech nejníže .<tojících jakožto hluboký úpadek mravní osobnosti.
I zvíře má tyto části zakryty .<r.<tía na skrytých místech. Ba ještě více.:
i mimo zřetel ethický šaty nejenom zjevu tělesnému nepřekážejí nýbrž na—
Opak jsou „ohlasem po.<tavy“, jejímiž tvary a pohvby se řídí: je to roz

šířený t'ar těla. Oděv má dokonce tu v\hodu, že pohyby již \vkonané
jako dozvukem Zpřítomňuje, kdežto tělo již je \ klidu nebo v jinakém po
hybu; proto třeba záhyby bedli\ě .<tudO\ati — jako na pěkných t\ar>t h
oděvu u starých tvoří draperie ladný celek jako báseň. Konečně jest oděv,
kroj, výtvorem a sebekresbou ducha národního. jako řeč; oděvem kre.<lí
umělec nejen dobu a národnoq n\"1)1'ž|'|pt)\',tliu svých postav: jak prázdnou,
be7,v\ znamnou b\la bv řada nahých fi_<_>"!tu
Co idealní umění pu<obí v každé jednotlivé

<tránte, že totiž c__hudol)u_

těla zn oc1<nehov jeho podlobných (ástech, jako jsou žilk\ \rá<k\, chloupk\
na kuži ničí artduševné pojetí fornn v ži\otných obrysech \\t\ ká, to pu<obí
zde odev.Zak1ývá přebytek tí<trojí, která k zachování těla, zaží\ání atd
ov.<em j.<on potřebná, ])IO vyraz ducha v<<ak zb\ tečná. Řeky

\edl zde .<prá\n\",

jenmý cit. Děti, jejichžto tělesný zjev jest docela nelišný, mladíky, hrdinné
bohy. heroje jako j.<on Paris. Herakles. Theseus. Ia.<on, zápasníky, u nichž
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ne duch a individualita povahy, nýbrž pouze tělesnost činu, síla, obratnost,
volná hra svalů a údů měla zajímati, tvořili nahé: podobně fauny a satyry,
bakchanty v šíleném tanci, Afro<.litu, pokud štíty.—inávnada je hlavní. Kde
však vyšší významnost, vniterná vážnost ducha vyniká, vůbec pouhá příroda
převládati nemá, vyskytuje se oděv. Tak jiz Winkelmann podotýká, že
z desíti žen sotva jedna bývá neoděna. Pallas, Juno, Vesta, Ceres, a Musy
jsou vždy v oděv zahaleny, z bohů hlavně Juppiter, bradatý Šakehus. Též
Afrodita opovážili se teprve v druhé periodě řeckého umění (od Praxitela)
ukazovati v nahé kráse, ale i tu motivována nahota lázní a s výrazem
stydlivé líbeznosti. Tak Afrodita Knidská a polooděná v Louvru. V úpadku
ovšem vystupuje místo něžna a líbezna smyslnost a koketnost bez obalu
v popředí, na př. n Afrodity Medicejské“
Tak Muller, nyní v jiné věci mnoho na slovo braný. Poznámky jeho
sou zajisté případné, ač důvodů nevyčerpávají. Dobře však odbývají obyčejnou
výmluvu pravdivosti a realistické věrnosti. Pro koho pak je. nahota tak při
rozená a obvyklá? Pro nn'avného člověka jistě ne';
„Užité umění.“ u nás snad stále ještě spíš jen heslo, v nejbližším
sousedství našem stává se už denní potřebou. Ovšem myslí se tu jen „užité
moderní umění“. Neboť toto přes:všecko kaceřování stává se v nejrůznějších
směrech svých uměním par cxcellence. „Moderním“ v tomto umění začíná
býti hlavně jeho všestranně pronikání všech oborů životních. Dává se „užíti“
ke. všemu. Nejradikalnější „použití“ nalezlo v otázce obydlí moderního člověka.
Od zevnějšího vzhledu domu až do nejmenší podrobnosti vnitřního zařízení
proniká vše jednotným slohem svým. Jeden umělec svou invencí uměleckou
diktuje všem: staviteli, stolaři, klempíři, zámečníku, "alouníkn, všem těm,
kdož při stavbě a zařizování lidských obydlí jsou súčastněni. Zmínili jsme
se v létě o vlivu tohoto moderního „užitého umění“ na dvou výstavách:
na pražské stavitelsko-inženýrské a na vídeňské průmyslové. Vystavené na
obou „interieury“ ještě byly ve valné své většině moderny vzdáleny, vic
v Praze než ve Vídni. Za to při výstavě letoší ve skleněném paláci mni
chovském zaujala moderna cele svých 8 salonů, kdež: vše do posledního ve
vzorných uměleckých pokojích a domácnostech zastoupeno moderním „po
užitým uměním “.
_ r.
Praha v Paříži. Po.—“lednímalebná stará ulice vnitřní Paříže rue
Galande určena kn zbourání, ač to byla v poslední leta ulice nejhledanější
a literarně nejpověstnější. Xic nespomohlo, mu.—íustoupit modernímu vzhledu
města, jenž špíny a těsnosti netrpí.

Michel-Angelo lékařem. Ve \'atikanskěm archivu nalezena kniha
psaná vlastnoručně všestranným umělcem italským Michel-Angelem. Obsahuje
velký řad receptů proti očním nemocem. Tedy ke slávě: malíře, sochaře
a stavitele přibyla nová, sláva lékaře, jež ovšem dřívější sotva zastíní.
První řád ruský. řád sv. Ondřeje „pervozvannoga“ slavil 10. pro.—:.
dvou.—mletoupaměť svého založení. Car Petr Veliký na své pouti západem
převzal stanovy „podvazkového řádu“ a 30. li.—“top.(10. pros.) 1698. založil
dle něho první ruský řád „za víru a věrnost“, jak zní heslo jeho, ndělo 'aný.
Car Pavel o sto let později stanovy řádu změnil a řád znovuzřídil (š./16.

dubna 1791).
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slovo Paříže jeSt tnto saisonu angliekě „smart“. Pařížský
svět musí míti stále, něco nového,

čímž b_v označoval svůj v_v

braný vkus. Těehto slov je za poslední leta už celá řada. Opotřehoaná
v_vjclon v Paříži

z—mod_v a počnou

svou eestn kolem světa.

Roznuihajíei

se

anglomanii, v níž boulevarcl_' a jejich šviháei opičí se dle prince \Valesskěho.
\: Paříži stejně jako v I.A)lulýllě, má asi i nové perutč= slovo — jinak l.)ez

významné slovo anglické — „smart“ (_lěknvati svou intronisaci. Půvoalní
ipí'eneštnrv výraz kryje se s franeouzským „pitluant“ Tílmtlav_\", ostrý. Dnes
tedy je v Paříži vše „smart“, „very áll“lzll'[“, tak jako nedávno to bylo:
„rnpin“, „vlan“, urf“, „pehut“, „fin tle siecle“, „eOpurehie“, „ehie“ attl..
z lllt'llž _zvláště „ehie“ & „fin (lC siecle“ staly se s_vmholv eelého světa.

„Ceská šlechta.“ V netlavno vydaném romanu francouzském Gustava
Kalina „l)e Cirque solaire“ hlavního hrtlinu hraje český šleehtic. „Le eomte
Franz“ nazývá autor tohoto šleehtiee „(le Bolie1ne“. Blaseovan_\". vvžilý
hejsek, který se zblázní za tirkusown jezflkvní Lorélj Tato ho „léčí“. na
konec po mnoha l)l(l/1]l\'\ th kou.—cíth ho opustí. Píihlouplv zlnralec s ně—
metkun jmenem! Skoro to alopaalfi.— (estné v\"ji1nkv se ovšem (lo romann
nelimlí.
Patlělané staložitnosti.
Shánka po pozn.—_
tatcith klas.—ickč=knltmv

\\tvoíila \ Italii a l)l:'|\ně v Římě) nmé oil\ et\1 vvživv, 0\ sem odvěni ne
lllzlťlljítí v=1tjne, — patlělatele starožitností. Padělkv t\to nejsou ovšem
vžcly určeny pro zuřivé snatl sběratele, (lilettanty a sonkiomnik\ z Anglie
.\1m=rik_v v eelýeh zástnpech sem se hrnout—í. ale. nejpodaieiiější
i pro
musea, a mu.—eznejlepšího jmena. Tak |)erlinsk(= mnsemn neclávno nap—(ileno
ji.—toustzn'ožitm)stí .. a patlélek tento není první l)erlíusk_\"m museem kou

pený! Na trhu římském objevila se poslerlně padělaná hlava s poprsím
bojovníka z aeginského štítu ehránmvóln). Padělek je v_vhotoven se vší raffino—
vauostí paulélatelskou: ku patlélkn jest vzat starý i'eeký mramor zvětralý.
takže po jedné straně, netesanó, kamen skutečně vykazuje stái'i tl\'outisielett'=,
po clrnhe straně, jez vytesána h_vti musela, zvětralý škraloup napodoben.
Falšovatelé jsou konečné. uz tak zruční ve svémí'eme51e„ že dovedou i nej
zknlenéjšího znalce starožitností aspoň v první chvíli omýlit. —— Přehnané
honl)_v za starožitnostmi nejlepší kura!

„(ll'iensteitll“,

proslulá literarní kavárna, jez po 50 let byla shromaž

diště—mmladých) ' starveh vícleňskveh bojeů péra“ letos zbořena. Na rohu
„panské ulice“ \znaiší se n\ní kriisnÝ palac Herbelsteinnv a v něm no\:'t
s mwluním komfonem zařízená kanirna, na níž ze starého „Griensteitllaa
znstah) jen j111é110.Bwle-lii v nových místnostech proutlit literarní život

jako \e starvch _?
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Církevní zprávy. .CV)illO)))ctl)odč)%káideu" najednou došla stéle.%

není %vého\ če%ké církvi

%t((1()k((tolick(3.

zakládané Dren)

Iškou. Tak ))0/(d)((\u)1 hnutí toto ))(( Ru%i. \e)h01h\ e)%) )((%k\' ob1án(e
%t((1()k((toli(fí%mu (( mluvčí

))ro ))(ijetí

kef(lní cí1kve.A.A.Ki1č_)c\.))íše

_)eho mezi

7.))1((\'o%l((\'))('- „((uto

duchmcnske )*evu)„Stránnik“

(Poutník)z \ iesbudenu následmnč: ..Ve \ř((\*ěpolitických \ášní zaniká
R((kou%ku

) l)l('(%('())í(%t(()od('(\*n(')c\)*)llometl)od(_)%l\c

cí)k\e

()d %tou

))encín _)e)ícl) \e %l()\((n%k_\'
ch zemícl). Leč ))(es (\ to nepříznivé okol—
n0%ti cv))llomethodc)\l\((
\í1*((" ——_)(1k))((7_\'\(()í Čcehmé %tmokátoli
cismus

lo

(!?)

\\líčení

-— d()b_\"\*á ne))och\_*bn_\"('l). ((oba

((gituční (innosti

že ))on)((l_\"ch ((%))čchu . . ."

D)((. I%l\_\*(( katolické

)))otiagituee

) úředních těžl\o%tí. I\Ílě_)CV ))ok1((č()je: „Dle l)()d1)0\e)n_\'el) %\ěde(ft\í.
_)íehž )_%e)n() Cechách )):(l))l bude Cechun) mnohem %))á7e od(eknouti %e
(in).%l\_\"(
h bludu, než jiným nálodun) západu. ))onč\\((dž ))1((\()%l((\'n(>
c\1ill()
)))etl)()dě_)%kc podání. snahu ))o nc7á\'i%l0%ti od Lima
%))((h() uchovuti

%\o(( mě () bohoslužbu

))1ojcvilo %e \ Čechách

1í1n%l\o-l\((toli(k_\"ch národu.

))(íbuzncho

mezi Čechy.

()))et \.%tou))ití v blí7kc

(l(í\e.

))1*((\'osl((\í

V 1)\n_č_)%i
dobu Uecho- \I())((v((né
%t_\k_\'% námi

už neb ()dc %e opakovat).

mohou

% ))1'((\osl((\'n_\"n) V_\'chodem.

%))))())e))1()))á%t) tento l)i%t01icl\_\' okamžik.
donenč

než u jiných

(le%tč _)%ou%věží %topv husitstva

\ e

jenž snad bu—

Dnes %t(()ok((tolici%n)u%
7((číná

\'štěpo ((ti %c Slovanstvu (( to _)e%tuž bez odporu \ážn_\ klol\ ))1*o%bl)žení
% námi. .. \éc _)de t(eb((% ))on)((lu. ))(ece neu%t()le \ ))(ed. Dojde to
k žádanému konci (l\u %))ojení obou cí1k\'í.toti7
če%k()%lo\((n%ké%tulo
katolické (( východní ))1((\*o%la\*))(')).
jenom l\d\ž )))\ %(nni nebudeme

klásti ))(ekážck velike te udalosti.
%e (( n('(% i té1ni.zvl('(%te.l\(lož

A takove umele ))(ek('(žk_\'kladou

%ve osobní mínení

rádi za dogma

))(í)—

\'_\%u_)í (( z obmdu zcelá zevn_ě_)%íhodělaj) %\('(tost. .“ Kilčjev dále
)) )(((/) tato ))ov_\"%cn('(osobní mínění (( hájí %t((1ok((t()líku. zvl('(%'tě pokud

užívají %lo\'((..)))*omčnční , místo t)((n%%ubst((nt)((t)o ))1e(l))0(l%t((tn(n)

že (in) ))(3\'\ znávují něco jiného. než )í1nská ) (ecká církev %\_\'*1))\'_\'—
('(—wem()u%k_\: ))1e%u%ce%t\'lcn)e i..))1eloženie“).
A. A. Kí)c_)e\ už d(í\e l)((jíval %t(()*()k((tolíku\ ))(oti jejich ()d—

))1((\'()%l((\'n('(
)\'u%ke
cí1l\\'i.1nc7iná)odnín)
Z\lá%t( \ loni
(( letos
\'cllni _)(l
v))(lrcům\
tom ohledu
(inným. Na
lonskem
sjezdu
%t(()*ok((tolikn
ve Vídni bvl )))(tomen (( stalokatolická l)(c)(((el)1e_)((ko)ediného zá%tu))ee
)))*((\*0%l((\'))(3
církve \eln)i si ho v%'ím((l((. V „Boposlovskem \ čstníku
()))„ánu Duehovenskc
Akademie" (bol10%lo.\'()%t()\) )))0%ke\'%ké\ (310.
))(eložil % plní. G. A. \o—k)e%en\l\\ ))) ..(_e%l\oumši" stmokutolickou do

(_

RHlelrtl.

—_—._—__

__

_)azvka cirkev))ě-\lov()n.\'kél)() () v předmluvě.

deslal. pravi: .Litulgie"

již

_ _

ČŠ)

__ ___—___

překladu tomu pře—

(mše \\'.) \p)ac()v(')na () sestavena pod \cdenim

\t()rol\atollcl\( ho l)i.\l\npa \v_\"c,()r\l\('=ho)vdp . Herzoga

\ pomoci \il\(')í(_=

jeho) D) (). Išl\_v. Cecha rodem) () \chv(')lenim hol)0\1oveckó \tarokatolicke
fakultv v Bernu. Dne ?. če1vence poprvé l)_\'(l).\loužena v Culvchu

mše svatá (\tawkatolicka) v českem _)azvku na památku \))))ti \lovan
\kého hrdinv—mučenníka" Mi\tra Jana Hu\i:1n.\i b\le přítomno n;) 50
Cechu poutnikuv,

spů\obou.
„\utn0\t

kteří se Z('))oven )))iúčastnili \v. přijímaní pod ()l)o_)í

mizení n('))()dnistalokatolieke cíikvc v Uechšuh ana

Mmavě pociťována už dávno () \zd\
neh_\lo.

od ča\u

víc a \ilněji: )))(')\č že cí)k\e te

)))(()hl')\ení papežskť= ))(=())))\ln()\ti. melo

p)() Č(=(h()

Mora an) velmi zhouhne. n(')\ledkv)“?) Lidé in_vslícinemohli se konečně
smířit (\ timto dogmatem: ale utulku plo \v))) nahožen\l\_\ cit nena
lezali v okolí svem: )))'()te(\t()nti(\mu\. _)al\_)(=_)
Chomjakov

dol?)le l\a)al\te

)i\0\'(:)l ..k)e\f(me to bez (f'i)l\ve" )l\()tolici\nii)\ dle téhož _)e.\t..ci)l\e\ hcz
k)e\fanů ). \(íin nachází se ve stadiu rozkladu () nema už působivé
p_(itažlivosti. Pokus nehožtika Sladl\ov.\l\('=ho () l__)')'aune)'apřene\ti do
Cech pravoslaví v pl.—n('=1n_)eho \pu\ol)ě (\e v\cmi podmínkami života

jeho

nezdařil \(=. Pochopitelno tudíž. že mnozí Cuhove. ha i takovi.

kte)i vell\\ ))) \zdčlanim vynikají. stali se lho.\t(=_)n_\'mik ))()l)07en\l\\ )))
otázkám () hezúca\tnč ))at)ili na to )()1\ )))()\t_\"lid _)e .\v(')den athei\ti(_ kou

piopagandou socialni demoklacie Jenom 1115)
\()))i \t a) okatolic l\('=
\ i) _v,spoutané \e \ta)()d(')\n_\)ni velikými t)()di(emi l\. () \lV. \toleti.

)nůz e )))obuditi
() indifferentnosti'

Čech)

z )ejicl)

n(')l)()žen.\l\('=ho\))(')nl\)i

()l)l)(')_)iv7
(')padní olnad )))\(=.\v()t('=.)) stalo

l\at.olil\))v )ako nedot_\'l\a_)íci \e, pod\tatv () doonmt pr:()\()\la\ne (f"i)k\e.
p)aví na konec \\e )))edmluv_\ Kilčjev: .l()l\_\o.\))(lceka hnuti ceských
\tarokatolikuv. těchto po_'k)ačov)telu \lovan(\k_\"(h prvnich apoštolu?

Zahvneli

ono znovu právě tak. )ako zahvnulo dílo IX století pod

ranami hima) (Ž; To bude „()vi.\cti )) veliké= )))íie od toho. )ake) )))\
Ru\ové a p)av()\lavní7 z())_))me)ne\t(')nO\i.\l\o k tomuto hnuti. lod toho
pochopíme li m_vvclikv \*\znam tohoto hnutí. dovcdeme—li )))_v)ozcznati

p) ()vos\la\ ))e ho k)e.\fai)apodzz'(=\))e) \kcln l\ře\tan() zapad )))l\()"
Tak mame ted_v )) nas )nol)utn('= hnutí 1)(')l)()žen\ko—n('))odní. Hnutí.
po němž celý národ celou duší už dávno toužil' (lak ))(í').\ruští cirkev—

nici malo znají To )e spiš mozne. že \oci()li.\ticl\_\"athei\)nu\ () lihel()lní
indiňelentismus n(í\ všeekv pohltí. než že \e kd_\ staneme -— celý
nalod — \t())okatolík_v. \ed() \))()(1 Buh tomu a))) tomu. ale tohle )e.\t
dle lidského n\udku spi.\ možne. \ _\'te(n_\"D). [\ka. \il\(')) \\ vcc()r\l\('3ho
staiokatoliekého hiskupa. \otva zemie _)ako „)))e0.\\_)a.\cenn_\""v nejake

če\'kon)oravské „eparchií )))avo\la\n(=-katolicl\é!
Němci v Cechách
ve \ve dnešní náladě. \pí\ mohou něco pro—
vesti — ně)al\_v ten přemct l\u ))rote\ ()nt)\n) )) neho \tarokatolictvi.
_)ež obojí \e z nacionalniho \zdo1u )) nich poslední dobou hl(i.\(í. Ale
i tu odvane \i)) jen plevy —)e—litěchto plev \nad )))itomne dohě
mnoho. Z))\tane přece pro budoucí \etln) zrno tím )()(hně)\i. Ti němečtí
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Rozhled.

kněží dluhu Opítzovn \ litoměřické die(=(=\i.kteří štvaním p(oti českým
\\'_\'m ln((tř'ím (( \\'_\"m l)\))e1n(((1on((ll\mem

chtěli

\'še (((())1((\'iti. budou—li

\'(ib(=c. budou típce vyléčení.
Leč \t(uok((tolíci\mu\ ne))otk('(\('(\e v Ru\ku \e \((n(\1ni Kilějevy.
(řcneml—filosof n(((\i č((\to lámat oštěp \ žmnnlech duchovensk_\' cl)
p(otí ru7n\'n) (( všelikým nepřátelům jeho mezi ))1(_(_\'o\l((\'n_,\"mi.\lezi
t\ p((třil(( ostatně= cel('( komi\se. jež ex offo zkonm(()íe nabídku cílkve
\taiokatolicke z (. lb'ťlž.,jednotu \ ní odmítla na. dnesnich včioučnýcl)
základech \t((1okatolictv (leden z lepší(l1 znalců (\t((1ok((toliet\'i\ (((ském

klel (( l)e(lín\k_\ biskup )n'((\o\l((\*n\"\lulcev dívá \e n(( stalok((tolík\
německe nínodnosti ne kireje\*\k_\"mi l)(ejlemi. Plebíiaje dle \písu (( dle
n0\in \tulok((toliek_\'eh mínění (užných bohoslmcu jejich, na konec
\'_\\*od(1\\ \f'el) přichází k tomuto L(LVU
(( „Sloučení starokatolíkův se
\\atou plavo0\l((\*no-katolickou cíikví Východní mu\í \e pokládat za
úplné nemožné do těch č((\ň, dokud nebude \oul)l((\u me7i obema
bodech u\ edených (t1((n\\((l)\t((nt)((tto neom_\'1n0\t cíikevnieh sněmu,
eel_\"n
námi () cí1kvi).P(((\o\l((\n(( cílkev nemuže ((\toupiti ((ni v jednom,
ž nich j(žto nemuže \e uchýliti od ))1((vd_\',(( ž\l('(\tč že tu učení její
i \ (((ením cíikve západní \e shoduje. kdežto \talok(tol(c1 překlánčjí
k ))(otestuntum . .. A možno—li vubec \'(ižnč ž('(.,d((t ((b\ Východní
církev. trvající už \koro d\'(( ti.\íce let. měnila \\é učení dle f((ntn\ií
\otvu padesát let (\tmč eí(l\\'e, _)ejížto (lenovč do nynčj.\k(( druh (\ druhem
ne_)\ou \'e mnohých minčníclí \vi'ch \ ubec 7((jedno . . \ n)('(-li konečnč
dojíti ku \pojeni obou cíikvi, to \t((1ok((tolíl\um nezbude nic jiného,
než podrobiti \e nezměnnemu učení p(((\'o\l((\*n(':východní cilkve. Teto
nutnosti nezbnví jich veškerá jejich učeno.\t . .
Štmokatolictí theologovč konečně ()() t\ to odmítuve ode\ čdi mají
ve \\m name o cilkvi líojivou odpověd: ()ni \ubee do žádne cí(k\e
\'\tupo\((t nemusí, oni v cí1kvi_)\ou. /((\t(l' \' t('=církvi katolické. _)cž
b_\l(( před koncilem \'((tik('(nsl\_\'*m.— Tohoto theolomclq ho jejich mínění

o cíikvi přidržel \e i\polkový

\oud

\\*_\*c(((\k\'* \' (ozepři obce

\\'((toh((\'el\ke \ tamními \t(uok((tolík_\'. Soud přiřkl \taiokatolíkum
právní podíl na kostelním _)mční katoliekót tmnosti \e S\. H((vlu. Pode—
přel (()z\udek \vuj duvody. že p(\" \tm'okatolící nemohou za no\otu
n(( \((tik('(n.\k(')m koncilu

7((\'edenou, ))ře\ neu7.n('(V('(níteto novot_\ zn\t('(

\'njí
členy cíll\\*e
(( ti. kdož
novotu
tuto ))ři_)_(_(li,
nemají právo \\'lučo\'((t
7podílnictví
na _)mční
t\'. l\do
_)í nepřijímají.

Otázku ))rotektorntu

přece ještě nemíní umlknouti. Chování

katolíků německý ch \'e \čci (( očividně \'e Vutikáně (ozludilo. Vidět
to 7 jiných dří\čj\ich už okolno\tí i z odpo\ čdí li\tu řím. „Voee de
l(( \ e(it((" na řeč poslance k((tol. něm. středu liitzena (12.))1osince):
„\'ení potřeba z n('nodniho z('_()mu\t((\ čt žlovna na hl((\u náboženskou
(( histmiekou p(avdu (( dOpou.\'tet \e t((ko\ \'ch zřejmj ch ((přílišeností
-— ((b\'eh()m \e přisnčji ne\'_\
\\lovili.

V\ichni \ědí. že h((ncou7sk\'

pio—

tektoiut na východě cele E\ropč dlouho byl po chuti (( i k užitku ((
že mnohé k((t()li(ké n('(1od\'1' \ budou(no.\'ti z něho budou prospěch

míti. “ — Vztahuje se ta v_\'tka na \lo\a l'íitzenma. jenž mezi jin_\'m
p(a\1l ..Jist_\"\ poměív obeznal\' katolický (luchmní hodnostáí p(((\1l
tíaneouzský plotektmat na v_\
'chodě není7žádná p(otectio 21181)Cl\00uti()
(ne přízeň, ale t(_\'7eň). I když tato \lO\ní hííěk (( je poněkud p(ehnaná.
peee němečtí katolíci jak z n('(10(lních.tak17. cíikevních ohledu tento
f1((ncouz\k_\' plotektorat odmítají (( těší se i jsou pyšní z toho že mohou
(\vé zajmy svěřit říšske vládě \\e. jejíž \znešen_\' nositel v posledních
dnech p(ávě opět tak \lavnmtně (( bez obalu se p(ihlásil k pověčným

zásadám k(e\fan\t\í..."
1ent_\'ž lí\t 10\něž píí\ně od\oudil \l()\((
vudce kat. \tředu Liebcía jež tento však popřel. že b\ b\l pionesl.
„\ oce de l(( \ elita" konečně však denníkem vatikán\l\\ m ..O\\elv((t(-(e
Romano“ (le;\((v()nován(.(jako li.\t neinspilovanv. \ p(ohlášení listu
tohoto (O\.\'. (' .jcž \_v\lo 7c (\ame kulie (ím\ke. ploslovcno přání. abv
li\t\' poht1(l\c neíozšlap('(\((l\ dále už otazk\ plotektmatu (( nejitřil\
tak mvslí \ěíících věcí. ktei(á už (ozhodnuta.
Ostatně 7 ] (((ncie samé dopi\ovatel

li.\tu _..Civiltá C((tt()lica“ v ([na—

(lemu 1164 ze 17. p(osince píše teto (e\ui v((tikánskez „\'a ce\tu
Viléma II. na východ díváme se, už (lne\ \ větším klidem. Vůbec \e
přiznává. že cesta ta přispěla poněkud ke zvýšení vážnosti západu na
východě. že však nikterak neotřá\la p0\taveuím Francie. p0\t((venin(.
jež založeno je\t na dlouhe l(i\t01ii. na t1\al_\"ch \tvcích (( \iíoké člu
nosti nábožen\ke () socialni. ] (((ncie v_vdlžuje tí;\íce \l\ol (( dobioěinn_\'ch
ústavů na v_vehodě. jakož i jinak velil\\' pocet ícholník((\ (( (eholnic.
jimž ((\ta\\ (( \l\ol\' t\ nikdo z (ukou v'“\(\ati ()(muže. Ocluana nad
h1\tkou ((stavu německo l\at()li(k\' ch. j(ež ted připadne (i\aíi německému.

není \ to aby zatemníla postmení I (ancie n( východě. l\atolíci všech
nárooduj\ou p(átcli llaneie. zvlá.\tě katolíci v Palestině. kde líancie
V\ecky hájí (( clnání bez (ozdílu p((\ odu (( p(í\l((šen\tví (. zvl('(.\tě kd\'ž
stát jejich sám \e..o ně nestará. (Jím lépe tam budou ostatně za\t()upen_v

jednotliví náíody katolické. tím lépe \e bude moci čeliti propagandě
plote\tantske (( \chi\m((ticl\e. A zvláště tato padá na váhu. ježto Ru\k()
tu velmi ('(\ilně p1'_acuje.konec konců všichni katolíci v P((le\tině j\()((

podiobeni autmítě patliaích\ (( bi\kup((\. kt((i \e ((\t((nO\u]1Svat\'n(
Uteem. a v.\ic.hni katolíci, kde \e bude jednati o společnou věc. vzá
jemně při \ol)ě budou \táti (( jeden (l(uheho ch1ániti.l(evnivo\t

\'ěmecka (( Rakou\l\

a. ehtániti \ve vla.\tní ('(\ta\\ katolické na

východě (( posíliti i (oz.\í1iti tam tím zpusobem vliv \vuj bude už
na\im vládcum (loblou pobídkou. aby nezu\tali pozadu. ale co nejvíc
možno podpowvali na\e ('(\tavv (( na\e (h(áněnce . . .“
Jak ..Ge1manÍa" bellínská t\1dí opětovně ploti v\em .dementi".
\láda f(aííc0((Z\ká se míní p(o\t(ednietvím \\e'ho (imskelio ('\atik.
vyslance Ponbelle zasaditi o \e\((7.ení)(1u ((lemskěho p((tíialchy Pinviho
jenž p1111\\nad dle zdání flancouzského pol\lonk0\al před \ilemein.
l((tíiaícha Piavi byl \i plo i().\tr((kce v l\ímě p(ed cí.\a(sl\ou poutí ((
jistě se ohmal jen podle těchto in\t1ul\cí. Ostatně známo jest Císařov)
slovo: „Dokud já. budu ci\a1em. bude Piavi patriarchou v lei ((\(1leme“
—Mocn_\"vliv Vílemfn ted\ ((\i \\'t(ucuje1 (' lí (ancii, chce—
li V\t1((co\((t

zrovna

i smrti,

výroku

která,

dokud

())) bude

(+í.\+()řc))).n(+.\)))ěl() by dle jeho

)))()n(\+;+1).1)i()\*i1)o (\'kl(Ž')titi

l)))(+22.1istopudu posvěccno ()*c_tí k)))1)1\ ))pc(_+tví katolické

llíme.
.l)(+._\'(+1('+e.
Lefebvlc (\ cie“ , \cdle l,)u.\*t(+t()() Maine. Nová
finnu \polccníku
tvoří „Společnost lit).))*gi(_+kou.\*\*..l()n() Evangelisty“

(_,()(++i(tI)liturgicu di

Giovanni Ev.).

Vídeňská
„l)olitisehe
Co1)(+spond(+n7,“. (loble infor)))ov()))_\' o)*_<+(ín
7()l))+()))ič))íhoúřadu přináším) poslední dobu 7p1+('1v\% )uchu ())))(3)ik(\

ni.\+tu\ (( p) ot)((m (+)ikunistu

ve Vutikáne. Dle poslední _)cjízp1ávy

/ko))(+e listopadu jednalo se v konuleguci indicis (seznamu z()k(')7()n_\'*ch
knih) () l\leinov(+
í1*()1)c()u7.\+k('+n)
př (+1\l()(lu života
1). Hecker )().
\ kongregud l)\*l() většinu pro to. ((l)_\*životopi.\ P. He(k(+)() položen
b_\l ))(1 i))d(+\. Sv()t_\' Otec \šuk 7(')l(+Žito.\ttuto V\nulL zutín) z plavo
)))()(+i ko))_;*)'c_;+'()(+(+(( svolil

kzudinálů.

'án)

))

7vl(').\'te

k

tomu

cíli

_\+(+\t((\*(+,))('+mu(\boru

x()l)_'\v(')(\e )))_\*\'le))kou \*\*(l()ti (+1)(+\*kliku. v níž |)\

p)u(ll\('+ utol\_\ nel\t(+)\'(h l)()11iv_\'(hprotmmc))l\())))\tu

od\oudil

p) v

() \*\l)idl

ku \*ct.\í \))()\(+11\o\t) \ ())))(+)*il\()))i.\*)))e))).'1()k('+n:) zm íme p)*()))d_\nemecke

proti >chello\i () \1 ull(+)o\) () \toupen(_+ů)))bylo by prý poukázáno v liste
tom

() to

\(_+ p)*().\p(+(;+h techto.

Náboženské

—— “.) ——

č(1.\'()pi.\*ectvo 1+1).\*k()-p)*()\*o\1((vnedochází

\(+h))i ))epíí7nivoho ocenění v jednom z nich (\(unvch (Stumnik 11. (n):
Du(1)()vn1(+1) žurnulu je velmi málo () (mi ))etesí \e velkému rozšíření
() \i)()1\('+ p()p)_)1(+,))))o\*t.i
)) současné
)))()v()\_*1()vne \*pole(+nosti. ..
l)_\ b_\lv příčiny 11)()\+t(+)))()\ti))().\(+1)o .\p()le(+(+))\t\() l\ duchovní
nep()cl)_\lmo

_)e přece

to,

že tuto

Jakekoliv
1it(+)(1tuř(+

ll)o.\tc_)))o.\'t n).\+tí .\+e() zlo _)(+\í \-*(+\*\(+c1)

odvet\1(
]) l)()l)o\+lo\n\"(+h
)))(í _\_-*1iv
na (((+o\*()n()\t
nabídku. (lu—
t()1\
) tu p()pt(')\1\()
by měla \ěd.
() má Íuko
vliv poptávku
()() bohatství
(H))IOI)1(

chovních

()t(')zel\.\1(')l()_)c.\+tduchovních č()s()pisuv, )))(10 dle všeho ) sil

()l)dél(')\()_)í(+ícl) .\i)ol\e po1(+ e))l\(_\*))e)))b()/.(+).\1\_\(h ot (zcl\.
obděl(')v()_)'í(+,ícl)široké pole () mnoho ().\*i míst nu tomto poli
))(+(+()bd'l()n_\'(+l). ))(bo

\Z(lé1((1)_\(+l)

ncšil'oko

() ))(+vš(+.\t)+()))))č.

Málo \il
bud zcela
N(+__)7,ř_e)mě)i

\\*))ik()_)í 7,1)('))))l\_\opu\tě))o.\*ti duchovní
lite)*.()t)))_\' ve třech hlavních
()l)(l)\tech bohoslovmho
vodění: v ))(1t1'ol()_;+ii.(+\e'gctiee () dogn)()ti(_+c.'

l)ol\ud víme () známe. jsou vědecké

ž*)))))()1\' duchovní

)))*()\().\l()vné na ))).\*l\é))) _)(17\*ce(\ to: )))(+Síč))íl\\* (+t_\)*duchovních
p(+t)'o1))()d\l\('+, )))()_\l\cv..\ké, 1\_\*_)c\.\-l\e () k()Z()))sl\('+.1))'v))í
dve

(\1\()dc)))ií
\'_\*d(')\((()í:

(l)))\t))()n\l\o

(\loskva,

S(++);+ic\ 1)o.\()d)

(+(tc))i_)(+“(Petrí'olnzul) () . l)o_<+oslov\+ki_)
Ve\t))ik
1\_\*_)(+v\1\(').'11*ud_v (lucl.)

\li)i)() ()k()dc)))ie _)(iko o1*_<+*(m
duchoven\+tv()

((k. k_\'_).**. kuz(im.\1\(') ,.V(+.\*t))i1\*'

(\tojí St)*()))))ik**. ((=), pro širší

l\)uh_\ intelligence
(učený (P'*et)ol))(1d). (\))olo_<_+eticl\v )*(íf, )))(') )))esíčník
..\ (+)() ) rozum“ , více lidov_\' je. .P1'()v().\l()v))_\*jSol)e\*čdni1\" . Církevnč—
politického )(17,1)je t_\"d(+))))ikp(+t)()l)1()dsl\_\",.Cerkovuyj
V e\t1)i1\* . Biblio—
_;+)+
()tic+kcho () )))useulního

_)cn7 \_\(+1)(')7í ve dvou

)*('(71) je

))(+t)**ol))()(lsk_\'*.
,_Vi7.()nti_)ski)' V)*(+)))en))i1\ ,

\v()Ací(+l) )*očnč () \lou/í

()l(+i ())*c1)(+ol();+ii,historii () (\\tccnc
hus p)()vo.\+l()v))('(má d\ojí

církevně—farní

školy.

))(.+_)(+))
thcologii

) ethnogmfii () Hlologii.
(huh škol: )))inistclskc

východní,

(statní) ((
ňl\ol_\*t_\ nejsou (\icc _)(+\tcv Žádnou) ))(í—

božensko—politickém soupeřství. ob()_jí jsou přísně náboženské ale už
) tohoto soupeřství se jeví ))()(">('(tk_\.
Prozatím je to _jen i'evnivost; jeví
se v životě )uskeho venkova oba zjev\: nektere okles_\ (( o))ee pře—
eházejí k )))i))i.\t(>)sk\'*n)školam. některé své autonomní škol\ předěl!((vají
na (>í)kev))ě—
f(uní

(( davaji

je v ((me duelu)\ (>n\tv((. Píípadu

j(_>\tovšem v)( (> Leč tin) neubýva

pole ani jedněm

škol_\ _je\t na Rusi _je.\tč hodně )))'((zd))_\'(>hme7e). V některých

obojí školy pusobi \edle

])1'.vní(>l)

ani druhým:

plo

místeel)

sebe. bkol\ cnkevnehnm('..1))i(>(h()d(\kíje")

))od)í7(>n_v jsou ve všem „\vaténm
\\'))()d()" ))o \tr'anee mate>1'ialní
(pedaooomke
) didaktieke ) díseiplina1ní.I
1)ed((>>o_>_>;i((
pro oboje. \l\()l\'
_j.\()uoddelena. Dle (\t((ti\tik_\' \_vdane \'v((t_\'m \\'node)n" za )()1\ 1895).
(dne 1. ledna 1898) b_\lo \1\()l (>í1'l\e\ní(>l) ))(( Ru\i (Kavka7e ) hibíři)
.)8.4:)6. z tech ))((k učitelských (( \ _vššíel)b\lo.. ').))). d\'outlídníeln (majíe í(>
>h
užt takovou ((\i v('(žno\t. (j(ko ))((.\(>me\t((n\l\(> 2M). jednohídníeh 1().2T4.
v7„())'n_\'el)

)))) \emiuaříeb

(( e))(()(>l)ialn_\'(>h (((>ili\tíeb

107,

\l\()l

>__>"1a)))ot_\

(jen |)lO čtení. ))\aní počítání (( náboženství) 21.000. V E):')dieee\íel)
(e))arelliíeb). jež zaujímají hus (\e zem\l\()u (\amo.\1))'('(vou.b_\lo techto
církevních
\kol 22 .ř))Í.) V ()\tatníeh 27 (>))(>.()(>hií(>
)) ))(>ze))).\l\('>Ru\'i (zapad.
jíl). v\ chod .\>eSibhí) b_\lo .\l\ol (>í1'ke\ní(>l) 1.'_).*.)21.
Poeet ž()l\() b_vl

LJŠIJNH.
z toho 1)()('hu l.().)8.()(2. doveat 2($).4($). —-- Co se (_\'-ká
Kavkazu (( Sibiře zvlz(\to. tu bylo ))(( Kavkaze 1338 škol .\ (30.717 ž('(k\'.

v Sibiři H).).š \l\o1\ 4Š) ).I).)( ž('(l\\.
Opl'm _\' v ži\ ote. (311'I\e\nm) eí) kve

patriarchou ) \then\k_\'m
ale \tavu

((>(>k('> pod Ca1ihrad> l\_\')))

me((o))olitou jdou \oln_\"n) k)()l\em l\(( predu.

1'()7h('()'a))o.\ti.neponídku

(( ))okl(>\lo.\tí mnoho

dosud 1_)(>zl(>p.\u_jí.

Jak už jsme minule jednou (\dčlílí. bídné materielní ))o.\t(v( ))1 l\))(>ž.\t\((
řeckého ))(( venkově v Turecku (( (\\ii b_\lo plíeinou. že kněžstvo toto
sbíhalo .\ mí\t \v_\('l) (( ))))ehaAlo do Car'ihladu. kdež živilo .\(> tejuv
bídne. Leč stímto zjevem \louee >n\ l)_\'l_vt(>.\n(>) jine. \(>do\tatek l\))(>ž.\t\>
((
(( tím ) pastelaee vubec na \(>))k()\(>' v n(>do\tatl\(( ()b(>(>) biskupové
sahal) k prvnímu. kdo ))(i.\(>l (( bez náležité )))))))'a\_\ a be7 ))((třieneho

\zdelaní p()\veeo\ ((l) na kněze. Pod t((l\ov\'n)i knežími ))((k ()v\e))) \tav
(>í)]\v(_>mravní

) nabožen'\'l\_\" _\tale upadal:

kneží

))()Zb_vv((]i\vážno.\ti

()

tím ) hlavního 7d)oj(> l))))otn('>hopro \\é živ()|)\'tí v lidu. Z nevzdelz(no\ti
kněžstva 1)]\nul\ ))((kí )))e.\'|))'((\nO\ti v l)()l)o.\1už])e(( ('(řade. tak z\1a.\te
(>((\t_\"n)b_vlo l(>l)l\()m_v\lne \(>zd('(v('())ísnoubeneu. tak že přiehazeel\' veliee
(>()(\t(f>\natkv
osob už dííve .\ezdan_\"(>h. jež v\\((k 7 d())))()\(( .\\('>h() .\(>

vystěhovavše.
Všem

v cizine v nove s))at]\_\ \.\t(())()v((l\'.
těmto

nedostatkum

(?allih' (>(.d\l\\" _\vnod ř(>(>l\_\_'
chce

čeliti

dvema nařízeními. jež v ))odobe ()))ežníkt) roze\1a1 na ))odnz
(' ené biskupy
V )))íčine \n()tl\u narizuje

)))í\ne šet)(>.ní. (( Z\1a.\.t(')(( eizineův

odložení

\'natku do té d()b\. dokud dokumentmne není z_ji\tčno. že oba _\noube>nei
jsou \natku \(>l)()p))i. V (hubou) oběžníku obíaeí .\e \_vnod hlavne ))((
bi\ku1)_\' san)_\. P(í\nč zakazuje kazde \'včeení ))(( j('(l)n(( nebo l\n(>ze bez
))()t)(>b_\(( nutnosti

v diee>(>sipocítené.

bez titulu

uleite

i((l'))()\ti ()( (na

\e ani jáhen (mi l\))(>z\\\\ čeovat lfarníei ne\n)e_jí \) v\bí)'at i\lel)() po
libo.\ti

bez \()ul)la.\u

(( v(dom)

bí'\>ku))((. (( ))()\íl((t lidi

na v_\\\ e(>(>ní(Ž).

Co nejpřísněji

zakazuje

>e \\>větit

j(('(lu)( před 21) a kněze

před

30.1okem \ěku. Bi>kupi a metlopolité v piosinci každého roku af,
pošlou synodu (ařiluadskénm soupis všech svých kleiiku > místem jich
(ucení. Biskup () metlopolité ať přísný vedou dozoi nad životem ((
činno>tí své diecese. Klerikůn) (( kněžím pří>ně >e zakazuje opouštět.
>va místa \e farnosti bez dovolení bi>kupov(. Bez do\ olovaci li>tinv.
v níž mu>í b_\'ti udano, od kd\. do kd\ (( plOČ dostal klerik dovolení
odejíti ze. své farnosti. nechat >e takový nikde n( 1)Il]lll]l neu>azuje
(( na místo nové ani k jakékoli funkci nepřipouští.
O moralním () pastolalním zivote kněží rozeslano rovněž dlouhé
napomenutí;

o ))('(l)ožen>ké1))povznášení

>t('(dce svěřeného atd. —

Dne 28. listOpadu až do (').prosince komín v Paříži národní >jezd

katolíků

tlancouz

>k\"cl). na nemz zastoupeno na pět odstínu

politicke-na))oženských. v nichž v politickém zivote však \\ >tupují
hlavně tři: křesťanští demoklaté. libe)((ln) katolíci l\on>e1vat)vn1 katolíci
či )0\*ali>t(_'=.
Jako na německém sjezdě. tak ) tu podán přehled katolického
missijního zivota (( snažení. Ze 300. a to sotva. katolických missionařu
1780.10zmnožil >e počet této kohorty dob\vatelu na 80.000 hla\
ilnešního dne a zřízeno od té doby na 4)0 n0\ vch diecesí. vikariatův
() pleiektu). — I\()toliel\_\' tisk \e Irancii má dnes :")(3101oanu 7 nichz
01 vychází \ Paříži.—— Pod konec >jezdu. kd\' došlo k politickému
okamžiku začal\ na >ebe divoce na)('(žet )uzné t_\ proud\' politické
mezi ňanéouz>k_\'mi katolík\. konečně v>ak zachována jednota ((celi>t\ o>t
katolického hnutí a>pon přijetím nic neznačící re>oluce (( ucho\('(ním
společného přípravného výboru sjezdového.
?Z-

Věda a umění. Lidové

*

k (1)>\ na če>ké universitě v Praze:

pro něz >enat žádal povolení () )))iniste1>tva. jak >e. ani jinak nedalo
ocekavat. po\olen*. Budou tudíž po novém (oce ihned uspoř('(d('(n\
silami fakulty lékařské () filosofické __ Předna.>:k0\('( moda letos ostatne
>ilno se. plojevila na všech >t1an1cl) ——přicházíme tím ovsem jen tam.
kde už na>i západní sousedé byli dříve: to co se jinde kona > vět>ím

apparaten) () na> přilozeně musí se v\konat >kromněji.

\a\'\ knou—
li

si lidé na 7_,Z('(bav\“tohoto druhu
aspon jista ě('(>t toho .lidu. jenž se
k nim zve — bude to za>e pokrok v osvětovém ) společén>kén)_71\ote
Socialni demokraté praž>tí poř'adají si po vz01(( podzimních na) odo

hospodařs

kých

k u1>ů

svuj podobnv beh

bude- li uč.a>ten>tví na něm _a>pontakové

Chtějí b_\"tispokojeni.

jako na podzimním (180 o>ob).

Iřednaseti budou titéž ěe>tí učenci co prednaseli v říjnu.
Výlučně pro žen\ pořadů předn('(>k\ pražský (střední spolek
českých žen, v Bině v tom ohledu mnoho letos jakož i minula létta
činí „Vesna“. Vzpomeneme—li nad to předna>ek v zimním období i po
celý rok namnoze. v )uznvcl) úředních i svobodných spolcích. společ
nostech.

(huž>t\ ech

poř('((_lan_\'
c.l) předn('(>ek. jež vymykají

se z (('(mce

(( ('uovně hospodský ch řečí spolkových, objeví se nám )uchuplnv obiaz.
jímž značí >e hospodářsko-kultumí doba na>eho života \elmi v_viazne.

V Praze zamýšlejí zřídit— společnost akciová ——
velkou zoolo—
gieko (( 7((h1(( (l (( B_vla b_v i ()kiasou (( zábavným mistem procház—

kovjm. i ústavem vzdělavahlnýin pio město.
\[ezitim, co začínáme tak náhle ve1e_jné mluvit přestáváme _jak
se zdá psát ——psát „klásnou“ literatuiu Povidkoví (( romanoví
naši spisovate elé ——toť pět prstů _jedné(ukv. A v.\i(-hni už vlastně
v zenithu nebo k západu ž1\ota se klonici. \ _\"chodnístlana obzmu _je
rázdná
leda tam dole v bahně nekolik bludiček a \ l\rovi několik
světlušek. Hvězd není'

Zu(\taneme neplodn_\'mi — bez \pisovatel_ů. _jak

básníků. tak i_omanopi\cu* Zvlá\tě těmto žádný dorost nedo1u\t(( \((\e

list\'\
_jsou(lne\
k pláči
——
be7 piel\vapen1
bez nov) (h pružných
sil. \azábavné
náš Parnas
dlouho
)0\_v
nepadlo,
_je \\'p1ahl_v.pust_\"1
Snad _je
to také= znameni našeho

piolnizeni k ho(\p()dáí\l\_\'m snahám ——l\ ho

spodáiske emancipaci !!

Leč přes to vzmahá \(3 denní a novinářská

literatura.

Od nového roku budeme asi bohatší () tři denníkv
(( socialistické
„Právo Lidu lovnčž _jím zůstane. pře.\ všechen ohlašovaný krach.
ZSoudruzi“ se _jali sbílat ——„Pl (('(vo Lidu" slibuje tak ještě rozhoj
nění svého obsahu. Nove ..dennil\\ budou jen (\taivmi li\t_v rozmno—
ženýini: tak „Plzenskť= Listv" z t_vdenníku budou vvcházet trikrát za
t\"(le1(,al)_\ (\e behem (oku _je\tě pieménilv v denník. Zároveň budou

přenešenv (lo Prah\. Rovn(ž tak .Radikalní Listv 7 týdenniku začnou
třikrát; 7(( týden. ((bv možno-li (\komilv )()l\ jako denník. Mimo to
stranou od 1(((lil\al(( stojící Al. Hajn sbírá podilníkv na svůj li\t (lenní.
— A periodický tisk ná\ plní se tež h(j__)jnějiu_\nÍ v((žn(j\1n(1 \ecmi.
hospod('(ř\k_\mi články. dle mi\tnícl) (( ((\ov_\"ch poniěiů 0\ \()n(. Jeden
český novinár p(i cisárskcm jubileu (l()l\()nc(=b_vlvvznamenán: vi(len\l\_\'

(edakt01 „\ar. Listu“ Peníže )k — za to .._\('(10(lniList_\'"zobchodní
politik\

\\é

musil\

ho nechat padnout ——aby _jim cí;\(().\l\_\"rada p(ed

jejich l\1alov\l\\m„()p0\ičním"ct()n('(1.\tvenine\kodil.
Dne 2). prosinec lnána p()p1\é v \ álodnim (li\(((ll()...ezn ((m ((
pevnina“.
(hama t10_jal\t0\ó od l)ož()n\' \1L()\()-I\unct1cl\c — jež
neu(inilo ani tal\()\_\ (lojem. jako pr\ní pokus na prknech t()7e spi\o—

(telky pred dv(ma letvt 'lakt. „V _jaímu". .\czná1ná pevnina“ _jest

rozvleklé. novellisticko—iiáladove p()\í(l('(ní \loubovanou (()čí (( nevýhra—
něnými osobami. — Švandmo divadlo \mícliov.\l\(_'=
vedle svych ve(i(l\u
„Máje“ zavedlo tež dělnická. pred;\t((v()ni v pondeli. jimiž snaží se
rovněž v_\hověti vku\u mladých. nebo aspoň mladších socialně nad

chnutf ch. ——Spol()k\pisovatelu. Máj" kandidoval do výboru družstva
1\ár. divadla sveho člena, p. \ácl. btecha. ale propadl!
Rozdilenim cen literárních v Če\l\(') Akademii dne 2. prosince
()(bdirenv a v_vznamenán\

známé

práce

——\'_\"l)ě1 b_vl snadný, ježto

ucl1á7()_jicichděl nel)\l()1nnož\t\i. Literatuie dostalo \(3 1000 zl. premie.
z nichž 1000 zl. obdižel la). Vichlickóho „Ball-I\OCl1l)£1“.po ')00 zl.
(los. \f'. Sládka sbirka: „\7 zimním Slunci" (( K. V. Raise: „Pantáta
Bezoušelv'. 200 zl. pi. \'il\ov(')—Kunčtiel\ó roman „Paní Medřická“ —
Mat. Havelkovu cenu 300 zl. obdržel Klášterský Ant. za sbírku básní:
Hlídka.

(')
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..T1na\e )nže". — Z hudebních >kladatelu obdrželi ceny: .lo>. I'lifn'ster

(za jubilejní mši). Uska) \edl)al (>elen
nada D-(lulr (J. R. Rozkošný
(b\'atanella). .l. Kaan z Alhestn (za balet Bajaja).
Z malířú (lana
e(na 1000 zl. ..Íul \lařakovi za ()l)raz_\ lunoklxt
() ,.P11()l)a“.
V mčsíei li>topadu porádal V Salonč lopieovč \*\"sta\ku >polek
,..\lane> . Je to druhá toho roku; nevíme. zdaž l))notn\' \'_\">le(lekl)\l
pro mladé také takový jako na jaře.
Ctitelé umění zemiielé leto> heiečk_\ (\larie lšittnennó hodlají j(
zřiditi pomník. l\ tomu ('íli u>pořádati zamýšleli )adu předníuek
tuto zimu.

htolotoupamět namzenin Adama \lickie\\1eze.24.

prosince

připadši. ()>la\ila Pol>ka () vzpomnel ji io>tatni >lovan>k_\ >\'et už
d)í\e. Den >án). \(\jn)a Valšm u, upl\nul tiše; ta v den 24. p)o.>-inee
odhalen l)\'l l)('i>niku pol>kému pomník. bla\n()>tní )(( ll. Sienkie

\\iczma

byla však )uským niiniste1>tvem vnitra zakázána.

Une (\.

p1o>inee \'zponinčli si na velkeho l)(i>nil(a \'ídeňstí >:oe)
ali>té a pořádali
sehuzi na j(l)o ()>l()\u. —— Dne IF.) pr()>in(e zenuela nejlep>i )u>l(('(_

)))ali)'l(aPavlína Couriardova.

\ záhřehsken). .Včnei" navlhl >)l)>k_\*
>pi>o\atel l))(lautin llji( ne
n()\ou )n\ >l())l(u, ale do>ud neu>kutečnčnou. o >jednoeení lite)ata) >)l)>l(('

() ehanatské a () >\()laní k tomu eíli jihoslov

an>l(ého

>jeZ(ln

spi >()\'ate l 1). V\"Z\() dosla )) (ha) vat>k\ el) >pi>0\at.e.lupiíznivé odeZ\\
..\\"(hodní )))\>" na nejV\'ehodnčj>ím konei Asie )) Behlinema

]))nlivu pojmenovan z lo7kazn eaiskeho ..n)\>en)

De>n(\*o\'\"m'

na památku 1u>l(oh() plavce Dě>ne\*a. jenž první tu ploplnl už). N)48.
ted\ před 200 lety. Po 1u>l((n) plavci \'e, svě/(ove geog) (iii >top\'
neznáado. ruský >\ět tep)\' jméno jeho >\(tu po(l(')\(). \a západě. dle
p)\n1h() znannho

plavce Dana l)eh1inga_. jenž užinou a>ij>l(o—a)))e11(l(ou

proplul )ol(u 1(2(., naz ali moře i úžinu onu.

G ()neou rto \' (( „Akademie

de>eti

l(onečne po \\'řizení po—

zu>talo>ti te>t()tor0\'\* bude se moci u>ta\'iti. Z( d\ou milionu hanka
postoupila budoucí Akademie dědicům 400.000 hanků tak. ze pro ni
>amu zl)_\'\'('(ješte Základní kapitál 1—0mil. franků.
Po souhlasu >tatn
ještě, vyžádanen) vstoupí tedy \' Paříži soupeř-ka Rie.l)elien()v\' Akademie

čtyřiceti ( život.

] )aneouz>l(('( „l(a(le1ni(

čt\'íieeti

>\ou po>lednivolbou

na 1ni>to zemřeleho >pi>ovatele \eselohelního llenii \leilhma doplnila
><)Š'. plosinee na 40 členů
vzácná to udalost. 7e dne> poč(t čt\')i((ti
je>t plávě úplný. \olha za Meilhau) l(o'nána podlnhe. Dne 2(). l(\ etna
al(ademikové nemohli se p1e> několikateié hl(>o\()))1 )()zhodnouti mezi
třemi uchazeči: Lavedanem. llervieu—en) a Faguetem. Také tentokrat
t(pr\' až při čtvrtin) hlasovaní naklonilo >e >tě>tí Lavedanovi. pro
něhož ze 52) putomm eh akademiků hlasovalo 19. Tím ted\' Henri
La\ edm p0(ten mezi ne>n)1telne. Jména všech tří uchazeči) j>ou >nad
\* (izinč nieně znama; nejsou to žádne dol)\*\*a(né talenty

reklamní. p1e> to \'>>:al(pozomhodne.

Emile

klitik. Paul ll er \')e () jes>t )()n)(
anOpi>ee,Henii

l*aguet

Laveda

() 7Vl('(.>tčne

jest \\l)())n_\"

)) (l)(unatik.

Rozhled.
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Spu\ol) () )(íz tv01l)\ těchto dvou je\t \i v mnohem p()d()l)n\'
))ejvíe
ovzduším () pojímáním úloh\ \p)\ov()tel\l\e oba. l))itee šlehají () u\\ ědčují

\\sokou pa1íž\kou () francouzskou společnost. Romanopiae Heivieu
činí to vážně. Lavedan satilou.He1vieu obiaeí \e k ))\))ěj.\í )))ěšfacké
zbohatlě \poleč))o\ti. Lavedan k ali.\tok)aeíi se svým ((\vědčovaním.
Lavedan \v_\")))i))ovellistiekvmi pivním) pra(e)))i ))e\ zbudil tolik zájmu

))o sebe. až (hama jeho Plinee dAmee ' \'vvolala \vou břitkou \ati1ou

() šlel)\ po zhv)ale ()1i\tok)()eii. \ilné hnutí ve společno\ti i V lite))(ílm'm

\\ ětě irancouzskěm.

\kademie

čt_\řicetid))e\ skládá

se ze dvou p)()te.\\o)ů.1()

hi\t.o)il\u .) politickveh )()čníku. ?)l)a\níku (Sully—
P) udhomme. de Hé—
)(;'di(u l)an(ois Coppée. de Bor)).))i(1'll)eu)iet. .) dra)))atiků (Victorien
Sarden. Pailleion Leoouve. Ludovic Halem Lavedan). —L
ro)))()nopiseů
(Paul Bourget. Loti. Cheihuliez. Anatole lianeeQ—lkritiku (Brunetiere.
.lules Lemaitle. Guillaume. Gaston P())i\|. 2 žurnalistů (Ed. Herve. J.
Claretie). 1l)i\kupa
kardinal Penaud.
] učence přírodovědy (Be))—
tranda) () 1 advokáta (Rousse)
Paříž \i otevřela (7. prosince) nove \peeialní divadlo Up (1 '

Comiq

ue"( jež věnovati .\() bude. ku\u))) toho) )(ízu. jakv jmeno di

vadla. už ))aznaeuje.
„\(1 „divadle. )epul)lik(')))\l\(')))) (Theatw de la
Repul)li(lu())w dáváno nedavno pepn\ó (hama ..Ko.\-ak““. zp1acovanv to
Gogoluv ..T().)'().\ Bulha'í od Silvestrea (( 3I()1()1)da.D)a)))a i))elo
veliký

)').\pč()l).

\ěmeeka vl(')da hodlá v\ hovetí kultu \ixti))\k\ (l) tlesk ))ě))1()(fl\\"eh
umehuv () pr())e\\oruv () svvm poeinem () podpo1ou v\d(') dílo jez l))
\l))nulo vše. ()0 kde () \ixtin.\ l\(') kapli psáno. () V\eeka vvobm—
zení. jež l\(l\_' kde podle fre.\k ))().\'te.))))\()hzhotovena.
Dílo rozvrženo
proto na dva dílv: text()\_\' () ol)1()zo\'\' Za \polup)()()ovniet-ví nejzna—
)))enitěj\íeh hi\tO)iel\o -))))1ěle()l\\"()l) \pi.\'()vatel)) bude dílo to připiavo—
v(')))oihned. jakmile rozpočet \ příslu\nou položkou (75000 )))())()k)
bude schválen. První \vazek textového )' ()l))(').zko\ého díl)) )1)()\vjíti
už r. 1900. Do 5 let bude prý cele (lillo hotovo. Náklad převeznn)

herlínskv \eilaesanstalt ft)) Ixunst und \\1\\en\ehaft

Ruský )))alí) Ve) ešča<)i)) ));\'|)())(í(lal\ Hoskve. v_\"\t()\u olnazu
posledn) t)i leta dohotovenjch. jež tvoří pok)()(0\aní zi)(')1))ehocvklu
)\apole0nma. V\"stava 4 nov\'el) těeh ol))azu piene\ena z \I()\l\v\ do
Petrohradu. \a ja1e hodla umělec u\po)(')dati v Londvne v.\'eol)eenou
výstavku všech dosavadních prací \\ _\
el).

.Němeeká

společn0\t

pro kře\ť(),n\k(') umění" ve \\*(5)

poslední (V.) v_\")očnízprmě \'\ kazuje p0(et clenu 1871. V po\ledním
)()ee samen) p)ib\lo členu 412' \) p)oveden1 uměleckveh děl po\kytla
\polečnost podporv roku minuleho 750 malek. V četných piípadech
\edla () sp1ost1edkovala uměleckou výzdobu chrámů. I o schválení ()
dobrozdání plánů pro nové chrámy byla požadována. Valné shromaž—
(lění let0\)' 1)le 8——
9 srpna v Ravensburgu. o němž jsme tím časem

zplavu p))n()\l)

G)'

i()zhled.

\'e \'idni

odehrál se v létě a na podzim zákulisní hoj (lvou

uměleck_\'eh>polku: „rakouského
m u>ea pro umění (\ pru—
mv >"l ((..Umělecko— pi um\ >lov(')ho >polku. Onenjest ú>tavem
státním, tento >oul(1om\'*m.Jednalo se o umělecké intence — jež sou
l(1om_\"ústav pochizoval obchodním. Státní ústav dosud hvl ochoten ((

poukazán i vladou \\pomahati ústavu >ouklolneniu. \ový (e(litel ústavu
>t1tnlho (lv.1a(la Scala, >otva na>toupil,l(1amaieni uměl. plum. spolku
si zakázal. Odtud sečení, žaloby, lozladění nah01e(p10tektolem l)\'l
arciv. Rainer) konečně naprosto vítězství p. Scaly — ve>l(e1'('(\7('(
jemno>t mezi oběma ústavy p1eru>ena.>onl(1om_\'* spolek
>t('(tním ústa\ em ——(lo >lo\a vzato — na ulici.

F r v l)u) ska katolická

\*\*>t1čen

unive1> >ita po leto>ímútoku liheral.

i neliheral.p10fe>>01>t\a německého zaznamenám sie malý úbytek
ža(t\a:

11)('\t'.')14 posluchači) ;v letním

>eme>t1u hvlo (338. v lon>k('.m

zimním 5331 inimatrikulovano). jinak však pohiom\ neutipčla. (\a
zplávu. že německé uni\*e1>it\ vypoví f1\'hur>ké katolické universitě
vzájemnost! ((() toho neneinilv. jen z Lipska tin) pohioženo). ohl('(>il
ihned
f1an(3()u7,.>k\"
mini>t1
\'\učov('1ni.
že naporučil
v>en1 státnímf1_\'l)ui
uni
r>itam
flancouz>l(\m
\zajemnou
výměnu
>pi>ů > univeisitou
>(on. I v takovveli vecech jeví se ta. i()vnivost fian(ouz>ko—
-nčme(-l(('(.

»- Jednotlivé tal(ult\' uni\*er>it\ f(_\"l)ui>kétakto navští\ ()nv: bohosloví
l.)(), ju> 7.3. filosofie 44. p(í10(lov(»(l\ ()1 >tudujícíeh.

l)le p(íslu>en>tvi

je>t 144 Švvcalů, 9.3 \ěmcu z tiše. 77 z jin_\'ch zemí.
(\a híhitmč mě>tečka New—Rossv Ii>l(u nalezena nedavno plotna

kamenná, na níž ve vypouklém zpusohě zobrazeno

lezulatko.

Toto zavinuto ('()l(?\pe1ince, jen hlava u>mí\ava 7 celeho těla \ \ční\ ('(.
Střih kučerm \'ch vlá>ku i zpu>ol) 7a\1nut1 poukazují

na. 12 až 13

>toletí.
\edle hlavi(l(\' lezulatka nalezají ><)d\ě andelské poul1(
hla\1(k\0l)1az
>(im zaujímá jen polovici plotn\ na zdélí. 0>tatní plocha
je>t prazdna — plotna >loužila a>i mí>to n\ n()>1(h )()>li(()l( plazdna
jeji plocha pak k umi>tční kvetin a svetel.

\lladý itals l(_\ hudební skladatel L01enzo Peiosi

(lol)\*l v úte1'_\"13).p10>in(() velikého

„Lisuiiezione

(li Ciisto

v _liíme >\'_\'1norat011( n)

(\7zkííšení Kristovo). > nímž ho(ll(i nvní pod—

níknouti ce>tn po Eviop(P1\ní
(lní p1()(l tím

úspěchu

představení\ \'hiadil >i Bellin. \čkolik

(l.-ivano v (l1\a(lle

.,Co>tanzi"

jeho

první

Oiat01ium

„Vzkříšení Lazaiovo'. Též \7zl((1>em Páně" mělo v divadle tomto
p10\ e(leno h_vti, které chtělo se tak zhojiti piitažli\ ostí (lěl nadamho
skladatele za nedámno piopadlou Opelu (\Iascaf>nil10.Ili>". Ponč\ (i(lž
\>al( P. Peio>i mel sam (i(liti pro\ e(lení 01at01ia, genelalní vikai kaid.
Ialocchi měl Pelosiho k tomu. aby plovodeni >e >talo \'e chrámu >v.
Apoštolu. Tak basilika .,Dei Dodici Apostoli >tala se jev1>t(m nadšení.
jako vzne>ené Olatoiiuln \'\ volalo. Plítomno l)\ lo lh ((aldinálu. ()()
biskupu kiálovnna italská. poslanci () senat01i. neswtné množ>tví kněží.
šlechta a vznešené l(ruh\ 11'm>l((')vubec. Vstupenek vvdáno 3000.
(( \'stupneho \'\'l)1('(no na 16.000 li1.čist_\' výnos věnován (lobiočinnúnu
účelu. Perosi ve slovne části 01at01ia (ližel se piesně tek stu jak v (\ an
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jež o))jcvují oku našemu netušené vlastnosti (( mohutnosti. Takovýto
oscillujíeí elekt1i(—k_\'proud Tesla chce vésti vrchními silně zředěnými
\r.\tvami \zduchu heze všech jin_\'ch vodiču
— přímo vzduchem.
Oseillujíci proud sala \\'_\"1))i.„paprsk_v“ttak jako teplo nebo \\ čtlo.
V (ozř'e
(lénem \zduchu. .piozařuje plo\t01en) jen \ malou ztratou síl_\
sve. Stačí ted\ na jednoin místě postavit \tanici proud v_vsílající (napřed
ovš\em oscillací přetvořující v proud \ dlouhými \ln((mi.1) na druhčm
zřídit ieceptor. či \tanici přijímací a převod elektřiny jest p(1p1((\en
lelikož nutuo pioud vésti \'ichními v11.\tvami vzduchovÝmi. h_vlo l))
k oběma stanicím užito h((lonů. připoutan_\'(h mohutuýuii lany. jinnž
l)\' ;\e proud 7.(í1()\eň nahoiu \_\'vádčl () dolu sváděl. Tesla činí plojekt
tak d((leko;\.('(hl_\".
že chce od \odop('(du\ \ 1(("((1\l\cl)o po.\ílati tím zp(í\o))em
elektřinu na \'vét0\ ou v_\'\tavu pařížskou r. 1900.

Žák Teshiv \lo("e)rse svým \tu den vm \\ etl n)“

přiblížil

se prý (e((lisaei tohoto světla v životě obecném. Jest to opět světlo
\ilno oscillujícího p_loudu ((hvejicího 1)('.(\ledl\emčastého pře1u\ov
(Z
()()00 za minutu). jež září v p1('(zdn(')mpr0\t01u. Jen že sklenne rom)
vzduch(_)p1('(7.dnémusily
být pro
délku
vln elektiicl\_\"cl)
příli\Podařilo
dlouhé
(( tím (pro uží\('(ui v životě
\\ čtlo
to (-inil_\
neprakÍ'ickýn).
se mu ted_\ učiniti proud o\eillující zářícím i v mensích ioul('(cl.) Stu

denvm \e \vetlo to naz_\'\('(ploto. že vee\keia energie elektlicka \_\
užitkuje se jen na \'\d('(\('(ní \včtla (do (O)/0). kdežto na.\:e ol)_\čejn('(
svetla v.\.ecka vi( hřejí než svítí. V elektiiekých ža10\k('(ch na př.
9800 \ílv proudu zt1('(ví teplo (lotha\ em drátku) (( jen 20 „ síl\ elel\—
tricke upotřelmjí \'e l\ výrobě tepla. Ohromna ted_\ (i\pora sílv. Jen
jak dlaho ta ('(Sp01apřijde)

\[ezi tim. co Ameiika v_vmýslí nove ž))()\ol)v \vetel elektrických
E\ropa uvadí najednou v život světlo plynové -—tak zvaného. .acet_\

lenu . Už i \ Rakousku l)((dují \e tři továrm najednou na výloh))
..calcium—ca1hidu . 7 něhož tvoří \e acetylen. \\1t1c1 světlem. jež nej

lepšímu
v nicem
nezadá. V2('(\
\ěmec_ku
řada měst. světlo
(hah.
nádraží. elektrickému
i \l((l\ů. \()ul\10n)\
cl) iveřejných
odu. ' 7,
žacehlenové
za\edl_\'. zavádějí nebo zavedou. jest už 1)()\p()četi)a'Aeet_\'len ov.\(m
v pnní řadě tvoří \outěž pl\nu ——ale i petroleji. dosavadnímu to
svíti\u (hud_\'('h. A nepřijde o mnoho draže při dosav( dnim stavu
v\"iol)_\ než petrolej
( v \ěmecku. nota ))ene! kde jest peti ole) () polo—
vieku laciněj\í._ )al\ (( nás. Lampa () světlosti L).)svíček \tojí za hodinu
——při dodávce z továrny — 3 pfennikv! To už svíti\ () petiolejove
dnes (1 nás přijde mnohem drážef
Acet_\lenu (C(, H.,) pov\tal v\()l\ sok ——
v l)1((t.1unejbližším. mladsín).

)ejž p1e7\ ali aetl) \ len (CL IL). Podařilo \e to zase Amelieanu chicag—
ske.mu. majiteli hutí (( \ice ze strusek uhelných ve \\ \okých pecíclgi tim
zároveň nalezeno upotřebení těchto ostudnvch strusek. \ nimiž \) hute
1ad_\' nevěděl_\.St1u.\k_v lozemlete totiž se \ ..elel\t1ick('.=peci“ připraví

v tekutou ma\\u_ jež nazvána ..,arholít“ a jež v přístrojích podobný eh
1) Pri 925 přerušeníeh za sekundu

udává Tesla délku vlny na “200 angl. mil.

.— —.

_

___—___.
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lampán) acet_\le))ov_\")uplodí uhlov odík ((eth_\len. tak _(J)kokalciun) k( rbid
plodí tu acet_v.len ———
\edle
()ethvlenn ma Amelika už od dří\ ěJška

__Jin_\'s_vítiplvn; Ještě tak zvaný ..aerog e)) . \zduch se tu žene do
přístioje uhlíkovodíkatou )))assu obsahuJícího —budaether petroleJový.
gasolin. nebo ___Jine.
() vvluque JeJ tu prouděním \v_v)))z plodivó massv.
(( mícha .\e .\ nín) \e .\vítiplvn.
Jest to neJJednodu\ší () ne_Jl-()ci))ěJ\í

.\větlo plynové. Jen že nemá dostatečne \íl_\ (( Jasností. aby opanovalo

nad četnými .\ok_v.

Z národního h()\p()(1(iř.\tv)'. Jubileum cí\ař.\ké 2. pro\i)_)c_epřipadsí
dalo vznik mnoha pi'íp(_(dn\'))) (( J)1o.\pěšn_\'n) usta\ ní)) v cele ří.\i. Tvoíenv

)úznýlni korporaceinit tak zv. JubileJní fond). zakládám

dobloěinně

ústavv () pod. Spol() ve veškeren) tisku v\h1abáno mnoho vzpomínek
z let pade\('(_t_vchpodáváno \)0\ nám d()b_voné \ dne\nín) časem v ohledu
politickém i h()\pod())\l(( ))) Z )ennn)\()(nc1 l)i\t01ick\"cl) u\ edeme Jel)
něco z (e(i (\v. J). Chlmneckóho. Již měl v )()k. ..obel10(h)ín) museu
ve .\vatvcčer _Jubilca.

„XeJ_velkolepěJi (( ))eanřeJn)ěJíJeví se ohromný rozdíl mezi dneškem
() tehdeJšken) ve v_\"v()_Ji))((\el)o dopravnictvi.
Sotva b_\ člověk
věřil. že pred

\tIedkem

:)0 let_v Jeste. (lostavník_\

po \ouši:

b\l_v hl()\1)1n) d()J)l((\ 111111
pio

z dial) _Jen Seve1uí (l)(íha (( krat\í

tlatě \t(')t))í(l)

diah (“líaha-Bino. Olomouc—lr(ha \íden- Hlohnice. \Iuízzu\(hl(<>—belJe
b_vlo \.\e co Lakonsko n_\neJ.\í mělo dlah železn_\'('1):li\to\ní () Jízdní
p()\ta b\la tak draha. že „\tiední (( (hnd.\í \tav_v Jen )))(ílokd\ Jí )))()hl_v

používat: teleglatní \poJení pak bvlo \oukíonmikicín) vubec nepri\tupno
(( zakázano.

\ ()lk_\"ch dopravních

parníku

v )))01i _Jad()r\kén). ač po—

břeži tehdeJ .\ího Rakou\ka bvlo o mnoho vět\í vubec neb_v;lo danavn
'n)( 7i prísta\_\ ob\t((r('(val_vmale lodě plachetní.
A dnes. Železniční \ít \z10\tl(( z délk_\ (\\ 1000 km. na 17.000
km.. doprava osobni proti tel)deJ\ku v\toupla I)')kr('(t doplava zboží
však dokonce 170kr('(t!——Pošta .\tala \) vzoinýín (\\tavem Jenž lací
.\von dnes i neJchudšimu Je J))í\t((J)e1) () listv i \eei do celého \\ ěta
vvsíl-á (( dopravuje.
Take dnes (l_()p1a\a listo\ni vzr0\tla \LOOkl-át.
peněžní zá\ill(J 200krát. Dnes mimo to poštovní n\tav doplněn v_v
teěnou \p_ořitelnou po\tovní. ehekové () ě(í\teěně i eleaiinyově \poJení
ob\ta1((\ apel DOJ)lnennad to 1001(1at )oz\ne))(J\)\1t1tele0'1afnl())oz\((hlou
sítí telefonní. Relativně ne_Jn)en\í pokrok Je\í .\e v i))0)sk('=doplavě

.ae i tu pokrok Jest velmí znatelný '
Obchodní spojení \ cizinou \poěívalo na libovolné soustavě pro—_
hibitivní. Obchodní \mlouvv b_\l\ Jen \ \eapol\kem () ——Tmeckem'
Také mezi Úhly a Rakouskem b_vl\_ celní hranice ——Jež ov\en) vol
nými sot\a ) dne\ \e dlouho udiží.
Srowlání . 1898. s rokem 1848. s ohledem na národní naše
poměry vůbec Jest nemožno

porovnávací

schází.

——Ježto pro rok 1848. \*e.\kc1_\' \ubstr('(t

T_v kultuiní,

ty hospod('()'\ké ústavv. Jež tehdy
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_Jen topogiaiicky

č(=\l\011101(irskými

(( i když věcně

snad \'loužil\ obema nalodnostem našimi nebyly.
O šl\ol\t\i ce\l\(m může se mluvit _Jenpri n ((1od nich

atub\'101.19-18.:

\kolách

německých 528. (e\kych (\10\an\l\\(h)

1025).

utlaquisticka 1. Roku 1%378.\šak škol nalodních b\lo 740 něm.
1 (2 (")český ch (( 1:) ut1((l\\'1\t1(l\\ eh. ( ili pi1b\lo škol něni(cl\_\"(h o 410,o.
českých o 6800 () Jal\0\ti tohoto \kol\t\í českého v r. 18%) plavi
\e \ve'm \pisku „\láilncns /ust(inde VODlStandpunkte (lei Statistik“
\_\'daném I. 18-18. D1. Beda Dudík: „\a otazku: odpmídaJí naše
n('(1odní \koly poža(la\kum dobyl Rozhodně odpovídáme: \'ikoliv.
A sice l\d_\ž plo nic Jiného,t tak už ploto. že nemají \'ubee žádného

nziro d nih () rázu

\ašim dítl\('(mnedostává se \\'ucovaní ani 0 ma

teřské řeci. ani \c V nich nebudí lá\ka k \lasti poukazováním na
domácí histoúi: příčina to neslýchané lhostejnosti náloda našeho ve
všech národních míležitostech Í“
Na oslavu Jubilea cí\ařsl\ého otevřeno \*Praze obchodní komorou
nově “stavěné umělecko— —prum_\*\l()\'(—3m ((s( um (( techno
logicke m us( um Jako \_\"sta\'apol\1ol\u lemeslného ((p1((1n\'\loveho
Umělecko—
prum\'\10\é mu\eum dosud bylo umístěno v Rudolhnu. kamž
dovolila

pražská

\poíitelna

uch_\'liti se i \ 1. 1884). umělecko-J—)rům\'—

slmé \kole. \\ m po l.)letem úspěšném pusobeni štědrosti \tátu. země
(( kommy oba úst((\ \ umístěm budou na vlastním domě (( z\l('(ště
museum iozhaneno. Po stiánee umělecké \kola (\ uměl. pl um museum.
po stránce technické a po stránce zručnosti (( stiojovc \*_\"101)\*
má po
\*zn('(\eti remeslo za.\e technologické museum.
A Ježto Liberec hra \i na (liuhou metlopoli království českeho.
otevřeno i tu téhož 8. pios. technologické mu\eum.za1'0\eň s výstavkou
\*_\'10|)ku re1nesln_\cl1 (\ učebnjmi kuisy pio mist1\
Tak Čechy na—

jednou \*e d\ ou velikjch (\tíedi\tích p(um\'\lovvch nadany ústaV\ ku
povznesení řuncsla (( piumyslu vůbec směřujícími. Oba. zvláště uměl.
píům. ústav pražský. dopomohou snad Jednou českcmu řemeslu zase
k Jeho byvale sl('(\č.
l_xch_\\tanemu plozatímnímu zased 1111zemských sněmu (od 28.

pios.( piedloženy už zemské

rozpočt\

na 10k 1895). /emská.

finanční mizerie křičí z nich víc než l\d\ dosud. /\*l('(ště nepoměi mezi
potiebou a p10\ti'edk\' (( ceskeho iozpočtu _Jenápadný. Jediná země

rakouska má postavenízzávidění hodné. to Jsou Dolní Rakousy \ideň
Jako shrabuJe z celé říse fina(ní síly. tak po zemi dolnorakouskou
Je\t ne\*_\ce1pateln\'m zdrojem. Země ta pouhou 200/o piiražkou ziskava
tolik. co celá Halič 4(—t)1 procentní přiiážkou. Zemské náklad\ Vše—
obecně vzaty uch0\'á\ a_Jí(( pomvnání se statnim lozpočtem stejný krok
— tvoří stále tak asi devítinurozpočtu státního. V popředí zemí s vel
kými potřebami Jdou Čechy. Halič. Dolní Rakousy St\'1sko.\Iora\*a.
Těchto pět zemí rak011sk\"ch jež mají dohromad\ na 20 milionu oby—
\'atelů. čili \lab\í čtyiy pětin\ \*\eho ob\ vatelstva. v nákladech zem
sk\'*(h mají procento o neco \\ šší. V Jednotlivých zemích ov)em pomě1
zemských potreb za\e Je\t různů. V 10ce 1895. připadalo V1rakouských

jednotlivých
zemích ))()1))()r1)(3h()nákladu na jednoho ()l)\\()tel(=
vyše sestupné . \ l\()1ut()n(=ch ()()U zl.. St\r.\kn :))12 7,1..Dolních
kousíeh B)(-33zl., Solnohrndsku 23'20, \* (_,eeháeh 2756, na Moravě
Krajině 1'80. Bukovině l'TH. Haliči I'TO. T_\'r()l.\k1)1'42.Sležsku
Istrii

126.

H()1'.R(1k(_)u.\1'('l) 1"_)(_.) Gorici

Tíže zemského

nákladu

('()T ()l)()l1))()eii

f'dle.
Iul—
2'14.
1-30.

1'()() 7.1.

neleželn \*\()l\ n) ()l)_\'\()tel.\t\*1)dl(=této (\tulmiee.

jak \'idět ze 7en)\k\'*el) přirážek
)()kn toho
K(í)111'[(11)\'_)(l()11()\*(\:(=m
(mpiedi
tn \(= \\wm (_)(W/O))ři1(')žk()11.()l(= ()(\t)tn1 7(=me už \ )in(3m pn—

)ádku.Z()I\()11)t(1n\'__)eHalič\))ii1('17.k()u % ()10.Buk()\in((
J(;2——-()-L.)U
Soln()l)1()d_\':=(>00. \lnrma.
_\'le7\k(). \t_\r.\k() .\t(_=_)n(.\(=-lh0/„. l-)(dmaeie
\e 450/0.

llOl n1 I(()k()11\_\ () .l\1(1_ii))(1 \(= 400

T'_\'1()l(\k().)20/U.

zemské.

()()lni

()(e' l)\'

(\ B&W,—,.l_(\tri(= .")Í) 0 (.

(((1k()11.\_\*;)UO/O ((r()1i((=

Ze \r()\*n('(1)í ()l)()u í:1(l1)()l(])(=

\\\\'itn(=

(\ (“i“—12%) přirážky

.\il(1_)(=dn()tli\'_'\(l) zemí

n(-3\ti i \t('\l('= 7\\.\()\('mí
7(_=1n.\
k_\'(l) ))()t1(l) v l)11(l()u('n()\ti
\lezi (\ilnó už
\lor(1\*() 1)(=))()tíi.l\d_\l)\ (l)(ělz) ()))(1t1'iti ))()t1'(=l)\ (\\(3 na ))1. tím \tupnem
jako ŠtYI'SlšU. \' 1111)()l)(31n„hledu _)í ))()d()l)n(= 1nn.\il(1 l)_\' dnesni tíži ))ř'i

rážkovun
zd\())n')\()l)iti
—l(()7.))(_)(3t_\
\l()1()\_\ (\ (od) ()(1 rok l)((doneí
vykazují od ))()\l(=(lníl)() petiletí 7\_\'.\(=n1'nad ))()m(=r \7.111.\tu ()l)\'\'()t(=l.\t\'().
Tak

(e\l\\'

\2111stá

(\l\()1() () .)(Wl'0 ——m()1(1\.\l\_\* \211)\t('1_)(=n () 20%.

l\(l_\*l)_\' se' \zr11;\t l))(1l .\(()_)n_\'m kr'()l\(=m. (l()\li l)_\*(hon) l)17„_\(\111n1n_\' zá—
\*1((tn(3 Výše (1))()))l(1tni(t\'(= n) n(=7d()l(((( =ln(3 \ 11)11ž(_=m(=
\e ((\iti 1n_\'._\l(=n'k()u.

že jsme. u konce tohoto nepomělneln) 7\*\\()\'('mí.* $()t\(1.l
i pru \I()11\u

v minulosti

7l)\'\()ji

zanedbané:

))1_'*('1\čv budoucnosti

pro ()(=(*l)_\

\*(_=lik(3(1 nákladm'=

jsou (() l)l(1\1)é ))1í\))č\l\\

řel\„ na ))1upl()\*\* nz) (lz')l\í \_\"\()_) nemovme
u.\t(1\(1l)()\p()(l()1\k(3
ž\'( l(l)(=n1 7(=n)(=\uhee

pláce.

7,()1)1.\l\(3na) úpravu

(( )inýel)
d()l)1()(-inn_\'el)
() 1)(=7l)_\tn(37\_\'\(=11íplatu

(( mimo to zd()l\()n_((lení
\l\()l.\t\í
——\š(=(k()
t() _\i(_=(=
ne))at1i
l\učitel\l\_\'(h
trvalým nákl(1d1m).(1l(=
—— r\'()l_\'*m
nákladem
se to stane
moto.
70
7emě na nepuměrnj
vzrůst .\\'_\"(*hpotřel) .\i ——\*\p(1)(=u)1/\l('1\t(=

Čechách
žemské

jest n(=\'_\*S\
čtlitelno (( nendpustitelno

dlužební l)0\))()dá1(\t\í

kdež sněm )en (\l)\* 3230/0 ))1irážl\_\' n(=1)m\il 2\ \'\()\()t. 1)()\(3 ()

nové dlul)\ \tále 10k (() 10k (lěl(1l.() tak neplodnktivním břemenem
úrokovým sám l\ možnému zle))\ení.\ie(=(\t11 Z()t()1(1(\il.Tnt(=ž cestu
míní l)(lstoupiti zemský \'_\'l)()1in_\'1))':7(= zen)\k(3 ))ot1(=l)_\'per 22 mil. zl.
neba sehnati 1)eul)1()žen_\'*el)201/ mil. 7l. P1iražk()u ?)10 ._)iž_))(1k()letos
míní

7e1))\k_\" \*_\"l)()1poneellati.

státním

\ejde

se

z dané ))1í_)n)()\*é.zl)_\'l()l)\ je\tč

se \*_\*pf_.1jčí_)ežt() ))1ir()7l\()u _)e hladit

rážkv na (540/0. —- \(1 \101(i\č
míti daleko. \l01"()\_\l\\'* zemský

(15 15')(

mil..

neuhraženo

\_\'ž()d()\'()l() b\

po

))11';\))ě\*l\u

58 mil. 71. A t_\to
Z\ _\".\
\ení

této

při

(17 do této \'_\"\e. ))1_ir('1žl\()\*énebudeme
\'_\'l)0r \'e Z\*\'\()\*('1ní))1i1(_'1žk\'není tak

úzkostlivý.
Pii úhrnné ))()t1()l)( per 2—1 1i)il.7l.(\*_\.\\i ne7 \'l()ni ()s
0 300. 000 zl.) ))1irážka vloni 7.\_\"\;enána 48—.):')0/() má le=to.\ \\ toupnouti

na 52590/0.

T_\"mže nepoměmým

i státní

\'ži()\tem _)ako ze1n\k(3 102))0čtí_\ \*_\*7n(\ču_)e\e

1*()7))()(
čet na 1.1899. Tento 6. plosinee ministrem linaneí

Drem. I\ai7lem

))1edložený

\*_\k()zu_)(=T()01 4 mil. zlatý eh 1'1hrnn(3 ))ot1(=h\

v((či letošim

() 7)0*n.proti

_

)

(()7počt(=n_\"m (23) mil.

1.189).

7l((t_\'('h

(*ili vzr((._\l p(oti

() HDO/„.proti1.188$).oř)7"/.

\"'z(((\'i(i((i \_\"da)(( \t('(tní(,l( nehradí

se vz1()\ten( přijmův.

pak sahat bud k \vpnjčkz'un nebo k no\\m

lon\k((

Není divu. že toto
(( že se musí

daním na úhradu schodku. '

U n('(\ ted přišl_\ v oblibu oba způ\ob). \7\'))(()čk_\ \e (*iní sice už jen
pod jménem investicnich v_\"p(o()(*ek.
ale dluh statni jimi vzrustá (( (\ ním
brímě

(((okoveí ste)nč

_)((ko (_l(('vě_)šimi p(ostými

v_\'p((_)(_l\'ami.

Při výkladě. __)ímž ministr deprovazel (\vů) rozpočet
první
rozpočet ministra Ueeha' —- zminil SO 0 v\"\ledcích nově zavedené
d ((ne 0\obní
z p(í)m((. Tato ..\_.'()eialnídaň. )((k _)i nazvali ploto.
ž( p(ovedena v ni Z('(\((d((((btíženi p1((\eho (1/(teln(ho majetku _)ednoho
každého občana. \\)m pl vnnn obrazem neukazuje na p(iliš ((t-čšem
poměry socialni. l'hrnna summa přiznančho příjmu _)0 celkem malá.
příjmový p(umčr v_\'.\()k_v.v_\'š.\i na př. než v sousedním P(usku. podíl
velk_\"(h

p(í_)(_n(( nepoměrně

\(_=lik_'\ ——ž1(('((((k_\ to (\patného

\ocialního

r07tiídční ))(í_)n_(((.
Poplatníkn. kten' 7((((či šta\tn(_*jednotlivce vzn('(.\e)i('í \e
nad e\i\ten(*nim minimem ročních (300 zl.. _)e\t pomč_1ně velmi m!.(lo

[. po(0\naní \ P(((\k(m dle něhož na.\e nova dan p(í_)(nov('(zavedena.
_)(=\tpomei tento 7:4. (*ili (( (('(\ blahobyt n((d\(\t(\t()v (l(( \e. vyjadrit
zlomkem 1/. \ P(usku 1/4: až 7lomk\ t_vto \'71o\tou na ] eelou. nastane

(\0(i((lni v\rovn('(ní —-—
\ouhrnnč vzato \ - na ()()O7latm'em či HUOnialkovém
7ákladč (očního p(í_)m((. deo je tomuto \oeialnimu v_v"(ovnani blíž: _)e
7(e)mo. \I_\ v Rako((\k(( to ne_).\me.

IH (((n_\slová
z('(k((li\ní

politika

(((\1 (i.\e má dnes dve vlastní bole\ti:

))1(il:tik_\ železzuske

\polečno.\ti

p(až\k('—. totiž

rad). a (evnivost me7i mal_vmi a velk_\mi
(f((l\(()vz((_\ (101*(((*il_\finanenímu

mini.\t(u

_)e)(' \pi—('(vni

(tuk(ova(_\.

()boji

\\ (( (()e((_101anda_ _)edn_\ proti

dr((h_\'m. Jedná se o v((((eeni v_vvozníeh premií. _)ež p(eblany budou
('(.(l\(o ((('\ ((((\i(ni p(e.\ (učenou ('(hrnnon \((((((((((!) mil. zlatých. Vracení
tě(l(to

))(el)(an_\'eh premií

(ně-lo se díti

dle

(\l\('(l_\*\*\t0(_(pa)íeí. dle \ílv

v_v(ob_v(()(ni. \erovnost této stupnice odůvodnovíma tím. že se ji má
v_\( ovnnati ne(((v((o:\t nákladů \ _\'(obnich mezi mal_vmi a velkými ouk("'ov(((_\.
P(oti tétop1ele7e. )ež _)e\t jednou z \'_\'(()v(i('(v(((i(hp(edloh podal)
\(=ll\(': enkioval) nedávno olnažení. že nerovnost v_ýlobních nakladu
_)e\t bajkon v\m_\ šlenou mal_vmi cukrova(*\.'1vto v.\((k stojí na \vém.
P(edloha ostatně \ot\a bude zmenena v neprospěeh malých. ——Attera

ž(\1e7(('((\kč poleon

o\t1 ))1 ((žskč jest vlastně \pel\((lační(n(\kan—

dálem. neboť nejedna \e 0 nic jiného. než o ((_)(n((tivčt\í časti čistého
\_\'tčžk(( této \polečnosti (( uloženi __)o)í.\t(((((()(( pro pany S))(ávní (ad).
kterí 7atím bursovními man('=v(_\pracovali k tomu. ab_\ \čt.\in(( akcii

do\tali do rukou svých a pak se o .\vé zvlastni dva (esenni

(*07dělili. R(_=\ervní t_\to fondy

fondv

ob((('(\el_v už p((=_s
st) mil. 71at_\'ch. Akeionšui

nie77té(hto \mejdu net((\íci dO\t((valipřece svč roční slušné dividendy—
vidno 7 toho. jak h(išne výtěžk) zaiučuje 010 na železo (( železné
\'_v(((l)k_\žele7(-'((((mna\i(n. Ježto vlada sama v_\ne\la spinave toto pradlo
na ve(e_)1m\t_.lze se nadíti. že ne)en Z((b(('(m'ka1tellu ve.\ke(_\'*chžele7áren

r((ko((.\k_vel(.jenž po 7da(ene.(n díle ch) stan. ale že též ono nepat1ičnč

vysoké

(10 \ železa

\(=_)1ne. nebot

toto

_..l)o.\pod-('1ř.\k('="(=l() přestalo

b_\"ti

zatím „l)ospod('u'=_\k_\")n“() proměnilo (\(= ve spekuluční
\'uopak
ne)—
l;)o\poda)\te)\17(')_)m_\'naše v ))))11))\(\lu i 7e1n(del\t\1_)ím _)en poškozovány
\ \eeko co u n;')\ žel(=7))(3,_)otéměř (l\'le\l at tuk (l)(íln'. _)(1k()_\\ěme(ku.

Ili letošín) \_)0ž(l() delegutuv

pokladen

ok)(=.\ní(l)1)(=1))0(=(=))\l\\(=l)

_)ež\'l(')d()iočnč \\ olava předl\l(')d()_)í(=
\_)e7.dun)1u7n('=\)návní

\čei k posou7ení (). \\1í7oní
C=(=,\k_\"
\)ežd opět se ))íid1ž(l p()liti_l\_\'
()l)\ti1)(=1)C))í.le to nátlak na u.\))í.\(=ní leto) n)\ ))(=1))o(=(=1);\l\él)o
po_)i\t()\'(')ní

()(=\l\ (= lekuřs

ke komory

:=)1.l)1(=7n() 1897. že žádný

lékuí

)) nem oe (=n\l\\ (=]) pokladen
l('=l\()1i )\ou

()d\ol(il_\ .\\'u_)7(')l\()7.\'_\'d()n_\dne
ne\n)í

)))i_)_(ítipa u\(-)lo \' ()n (= n)í\to

))l\(l)ol\()1\ druhu. lo 71)(menalo že

.\ ))()u\((l()\'(')ním nespokojeni

)(=(lnotll\'\ ))) úetovánín).

() (=hté_)i do.\í(i

příjmu

\_\'.\.\)'(=l)

l (=( mnozí lékaři 7('1k(17ul\on)o1 nlho n(=u))o\l(=(l)l1

(\ nemo( en\l\('= ))()kl()(ln_\ se) o\n(=ž opí_1()l_\'tomuto 7\'\ „\ování n(.=1))o(=(=n\l\_\<=l)

nákladu.

B\lo to tak('= skute(ně1))i.\to

ku 7\_\'.\(=ní )))í_)mu l('=k()í\'k\'(l)

n('_=\l)odn('=.lxomom l('=l\()1.\k('(.obe. \el\( (= její t(=(l\' koncem li\top()du na
\\"=( \(tlm'= l)1o1))()d(=.(usnesení to 71u\11\„ pone( han _)en \'))l=()t1)().\ti 7((k:)7
ne)))i_)1n)()ti ))uu\()l()\()n_\'(h n)í\t )) 1ni\t1o\ (\k_\'(=hnen)o( (=1)\l\\ (=h pokl (de=)).
l)(i)_)))odob))_\"\ P1u.\ku l(=to.\ \ _)i.\=t()upokladnou
podniknutý.
_)ak )_\m(=
nedávno na tomto místě (\delili. podobn(= .\k()n(=il \'ít(=7\t\*1'm ))()kl()dn_\

\n

(\t()ti.\ti(= k _\' (()(td

))) ()(=(= v lozpoetu budomího loku nu—

(=h:'(zí .\e položka ()?)0.)O zl.
l)l(= (ozpoetu \i(ln(.) tež. že. \ládu 7.())).:).\í
(\(= myšlenkou
107.1nnožiti () rozšířit) opet (').\t()\' živ ))(.)\t(=1).\l\('=l)()
(lo7oru.
(lední) se totiž () utvoření nižšího druhu in.\p(=k(=(=.tuk Z\'2111_\"('l1
.in.\pi(=i(=nt)'".1 kteří bv l))(ini b_\li 7, řad delnietvu továiního .\()m('=ho
l1)\))i(ie))ti. l\t(=)1' \edle ()(ll)()1n(_'=
7.1)()l()\ti )_)=)l\o)))ední d(=lní(i) \ \kz'tžali b_\'
\(= i .\l\ol.\l\_\1)) odl)(z'_'))n\'m\7dčl: =(ním. budou Initi )))idel(_=n_\ t()ko\ ('=()(lbol
lehčí

() \nu7£\í.

k _)((k_\'1n n(=\_\7()di1_)(= (\(= \*_\'.\.\íl)() odb()1n('=l)o

\'7de.l('1m'.

Tito inspieienti zatím ustanoveni (=elí tři.
Hospodšuskí)

politikz)

\Weln)o(=í('X'101)\l\\ eh. 7u\t)\'a

\ál

\ \(=(=l)n(1\'ícl1 .\ou.\e(lu.

Z\'l(='1.\t('=.
čt_\) 1)1()llutn\'(=l1

nud( ')le up_)(1t()k osadním

7(')_)mu))) O\() d ní

l\ a \))(1 1)čl\ l\()-() 11)(>.)ie l\ a \l\onč(=n() 7()tím n)í1e1n._)(=hož \mlouva

po(lep_\(')n() \' Pulíži

nitč_)ší koloniulní

10

)))o.\in(=(= () _)ímž \*_\d('1\(') \(= l)l(1\ní

bohatství

() ne_)7num(=—

\punčl.\l\('= \(= \))1(('lvu ((nebo v pří1n_\ 1))()_)(=t)=
k

Spo_)en_\'m :)tátun). (\lib0\(n)_\" plotest plot) ()nne\i lHili))o\_\(=l)ostiovu
ne\'_\'.\el odnikud: (mi \emeeko
()ni Rusko. () nichž se nudáno. 7.(=
plotest takov \*_\'d()_)í.n(=))od((l\ ho.
Při zápletee ((n glieko—t'run—

(:ouskó

() I(t\odu.

když Anylie )ala (\ettak zuřivě \tro_)it \(=,k \'(il(=.e

lekli se politikove h(meotízští že Aíil_=>lie
chystá llaneii 0\ud ňpilllťllSl—šz.
l)(tneie
se této ob()\'\ dO\ud 1)(=zl)o\til().Z11(-')1))_\"politik t1()1)(=()()Z\k\'
Cassugnue ))1oto nelozpukm ()l \(=ladit dokonce i ke smílu \“
\l\(=.1neokem.
k zapomenutí na odvetu za minulost () radil radeji k z_()l)(=7))(=čení
budoucno\ti.
Anelio p)_\" neu.\t(1ue. dokud ví. že sk))t(=(=1)ě_)(=\tnep) (=
možitelnou ))().n)01i hledat záminku. ((l)_\'n(=).\il1)ě_).\íl)oo\(1dnil)o\O))))eí(=
svého 7ničilu. Pioto l)o.\))od('u.\ká budoucnost E_"v)o)_)_\
nutně \'_\z_\'\á
ke \polku I*1(u)cie.)(\ě1neek(1 () RU\k(-(. V\eeky tii \tátv t\'to )))iehuze_)í

už ted () budou i dále tím více )))iehá7eti do snížek \Anglií

)))o

Ti)

ÍOlelud.

7(')n)()ř.\l\('_( 7('1_)n)\' .\v('(. —— 7. -\nglio

\(('(1(» _)CŠÍČ .\ic doléhají

l\ .\luchu

.'\'))()_)()\()(
i ()n ((ln
\(1\ l\('(l\ l\()n)
l)1n ()((()
ale ))))litil\()\('(
_\polu
\_\'.\íl(_))ínal)í(ll\\
()liančni
\é1))((ol\))i
Ru\l\n
ilf)(())(ii. angličtí
Hia_)ípolitiku
))i'()t((,l\t\í na \.\(((l\\ .\tian_\. in\l\() n)(') .\ \n(_)lií .\p(_)1n_\
ch Ca) několik
n() ln()1)icí(_h().\i)'\l\_\"()l). Vli\ 1u\l\_\ () an_(_)li(;l\\'potýkají \o v l'oi\ii
\f(_)ani.\t()nu. v (Jiné () ne_)n()\('()i i na RudC—ni)noř1.Cina

n()\((t1ne)\1 () ))()l)()uin()\)
d()l)_\\.\i

\elnii

p((vné

7atin)

)((\t

.\tianou \'(( .\t_\(í(l) ()l)r)u .\tatu. A tu Rusko.

\()_)()n\l\(.( ))().\i((_( \

P(ut- .—".\1tu)u .\na'žzí .\() _)i do

))lníti i zabiánín) p1()til((_l)l\'((l)()\t1()\n.tal\ž()
l)v pik úplné mohlo
\()__)(n\l\_\ uzavíiti záliv p(((il\:l\__v.l)1ánu to k P((kinu. Tak h_v potom
\())((n\l\_\ opanovaln Rusko v _(ině. —— \nglio. l\te1('( dle všmh \\_\'(h
))i()_)((vu.\t(íl(( _()(nobchodně \ (ín(' .\( zajistit (ht(l(). \ v(ll\()u 1()7(ilon()\tí
.\l(((_(lu)( i \\(((l\\
t_v \()__)((n\l\('(n\pěchv l\(1\l\a. ()č toto přes \\(_((l\v své
v()_)((1i.\l\(( (')\))('((l)_\ 7._ř(()n1čno'nmžo obchodním
7('()n)un) Angliu \l\oditi.
.\amo doma ))))(llť]))a)í( l)0\))()d('n'.\l\('))))onu)(i l\()pitalu. )))(11n_\\lu ) ()l)()h()du

(mg))kého.
\..'1()1<)()v('( i l')()1n\'\lenn('(G(17etó':

i((daktoi “. hdomv

nedávno

č. 2313.. uveřejnil

)nateli(')l_\l\ posouzení tohoto ))()plavu

(i7llio

kapitálu
hl()\nén(-')1n(((l\((ho. l)((l_(_)i(l\ol)otian(()uz.\l\('(ho. anglického.
l (d()1()\ popíia akutnost tohoto 7)((\ )) ž(( hv vzbu7oval ()l)()\_\() pod(_)bn(í-.
[\adí
dl(( \t)t)\t1(l\\(l)
pianionn. 'ŽQ\_\'*v()_)
()l\()()n(u.\l\v(l) spoločnosti
)((.\t \íco dnes )\'( lile)\1 než dříve. ale přesto no neodůvodněn \nitřnim

d(_()1n')(ín))()Z\o_)(1n kapitálu. Ov.\((n) putomno\t1(_121ho kapitálu neupilá
ale ))íisu7u_)(( inu v\"zn()n) jen podružnv
Val\((i()v_\"((h \polečn().\t((ch.
_)1(117 na husi 1). dubna 1898 stávalo SNN) b_\lo ul()7((n() základního
kapitálu 1()8() milionu lubln l\()ku 1886. hvlo (\l\(i()v_\"((hp1nm\\lov_\'*ch
7.('(\()du 462 \ kapitálem
.)Ui mil. lublu.
Roku 18%). _)((\t(')|)_\l() _)'(n
"TS-l závodů \ SHO milionv luhlů.
Romi piíiu\tt((l\ ted_\ hlavne

v posledních letech začina \\toupat niělou n(tu.\enou: r. 18$l()..189(.
() 1898.t((p1'v vvmačují \.e přili\((1n ci7iho kapitálu. _)ímž odmodnén
hlmné

nadpon_)((1n_\"v71u\t nad leta minula.

Ježto vsak kapitál budí

p_iáci () ))1(')(e_)(( zakladem l)l(((h()l)vtu všech m'uodu není ))1'0( na tento
(izí l\apital p()hlí7((ti úkosen). \ ioce lSQ:_.)v p()de\áti ))).\l\_\'((l) uheinnch
()
(l)((z Kial. pol.\l\éh()) činno bvlo \ zavodech ak(fi()\_\'ch p1uni_v\l()v_\"((h)
()13.TNS dělníku čili 0400 ol)_\v()tel.í\tva těch f_)))l)(()1)ií.R(nkullSŠt).
u7 čí.\lo dělnictva VZIOSÍlOna 1.21)U(Q-l () ))1()((((nt()v\ \touplo na 1 5%
()l)\ vatclstva. A )()ku 18%)().l\()n((čně počet dělni(t\a Í)_\l 1..-lO-l:')2( čili
] )U'O \šoho obvvatelstva. V (:()l('(Rusi počet .\(uncho dělnictva tov (11

ního l)\l ]. 742.181 dusí. (ili 1800 \\oho ol)_\"'\()telst\apí) sčítání
.1Q$)T.nap0(t()nél)o._\e_)v((t.\í pioccnto ob_\\()tel.\tv()77()u)'in)(')dělnicno
v ca1\tví pol\l\((n). totiž 2"0]U — l((d()10\ V'WlilCí zvlastč poplašné
l((to.\ uveiojněne v_\'vody Kai_\.\((v(). l\te1_\" z riedostatečne nebo nepo
ch0p((n('( .\t()ti\til\_\ ((ínil .\ou.\u(ll\_\ iuskému plun)_\.\lovén)u životu ne
píízni\('(. _)ež l\()li1)íce((asopi\_v ninoho )()zruoliu \pn.\()bil_v() též poplachu

() úpadku iuského domácího )))umvslu nadělalv.

l l '.

i ll ! l !

I

Rt >zhled.

“l '\l

Školství. „Hlasr uveřejnil tyto dní velmi časovou myšlenku
o revisí knihoven školních zvláště oddělení pro mládež škole odrostlou
v nichž leckde bud nedopatřením anebo nedbalosti povolaných strážců
octly se knihy naprosto nevhodné Pověstný „Doktor Johánek“ a po
dobné škváry zajisté nemohou býti považovány za četbu zušlechťující
a vzdělávající mládež věkem a rozumem nevvspělou.
Učítelstvo moravské od let se domáhalo práva. aby z c. k
studijní knihovny olomoucké smělo si vypůjčovati knihy tak. jak to
je dovoleno protessorům strednich škol. Výnosem ministra kultu ze
dne 2. listopadu 1898 č. 20.500. konečně přání ono splněno. Nyní
si může, každý ucitel knihv ze studijní knihovn_\ eX oilo \*\
ypůjčovati.
Bližší o tom ve Věstníku Vládním 1898 č. XXÍI.
Velmi zajímavý je letošní výkaz o absolventech měšťanských
škol vzhledem k dalšímu jich zaměstnání. Z 1)07 absolventů věnmalo
se učitelství lla—l,do průmvslovveh

škol vstoupilo 100. do obchodních

škol 117. k různým živnostem 289. do odborných škol různých
k obchodu 128. hospodářství 53 atd.. kdežto za písaře jenom Ž.), na
gymnasium odešli 4. na reálku 20. Celkem tedy obracejí se absolventi
k povolání praktickému. což lze jenom schvalovati a doporučovati
Panovnícké jubileum císařské slaveno ve školách tichým sice.
ale velmi srdečným způsobem Zvláště české školv všude vykonal\
plně. což velí jim vděčnost a křesťanská povinnost. \e tak dálo se
jinde. Tak na příklad žáci e\angelického lycea v Soproní nesůčastnili
se kostelní slavnosti. Bylo arcit? provedeno disciplinární řízení a né
kolik demonstrantů vyloučeno,_jiní pozbyli stipendií a různých výhod.
Učitelé škol měšťanských d »mahají se zajištení postupu tím způ
sobem, že chtějí zameziti. aby napříště nebyl jmenován ředitelem
měšťanské školy nadučítel obecné školy. který na škole měšťanské
nevyučovaL
Prvním professorem universi.ním z řad učitelstva stal se cvičný
učitel z vídeňského ústavu pro vzdělání učitelek Hucro Zukal, jenž
jmenován mimořádným professmem i\topathologie na vídenské uni
versitč. Snad by prospělo včcí. kdvhy pro praktickou pedajjoOiku

bráni byli vůbec zkušení praktikové vynikající jaký ch jest mezi
učitelstvem dosti.
Xepěkných zbraní chápe se liberalní učitelstvo v boji proti
katolickému směru v učitelstvu. Když nemohli proti pražskému sjezdu
najití věcných duvodu. chápají se denucíance. Na důkaz doslovný
citát. z 77Národu a Školj“ č 1.. r. XX.. str. 13.: .Na klerikálním
sjezdě v Praze ústy učitelskými bylo prohlášeno. že ta nynější škola
není takm ou jak o ní naše dozorčí 0r0ány ve svých íočních zprávách
píší. Je to podivné. že podobné výroky naše školní úřad\ ign01ují.
vždvt' tím ve veřejnosti piímo se zlehčují.“ Jak jemná to denunciace!
A jak ušlechtilá! Zvláště uvážíme—li. že takového výroku nikdo ne—
pronesl. Takový boj ani líberalům nemůže sloužiti ku ctí.

„Česká

Školaíí.

s 7„Českým Učitelem“

která ——
dle Besedy Učit“ — chtěla již
předpisovati

.B.esedě Učítelsl\é“,

co může

7x

Rozhled.
___—___

___—

uveřejnovati a co nikoliv zanikla. Za red. Miazíka — pra\í„ Ko
menský' — byla ( eská Škola“ již hodně radikální, dobou posledni ne
známv redaktoí chtěl učitelstvo mermomocí vehnati do tábora socialnich
dem.kratů. lo prý bylo, ,Českě Škole“ hrobem.
Jak vážně se unás přemýšlí a posuzuje objektíxně tohot., pří
kladeček z 1. č. ,N. a Šk. “ Píšet V „Bes. lit. “ mezi jiným: „Ceská
Škola“ za nové redakce nabjla rázu pře\ahou časového. V otázce
školské zaujímá totéž stanovisko jako „Ceský Učitel“ (gratulujeme!)
Je to jeden z nejlepších naších listu učitelských“ ——a za několik dní
po tom čteme. že tento ..výtečný“ list přestane vycházetí. Bud tedy
časopis nestál za mnoho, neboť jinak by přece osvícené učitelstvo
nedalo zahynouti „jednomu z nejlepších“, anebo v učitelstvu není po
chopení pro „výtečný'“ list — ——Taková nabubřelá žvastavost bohužel
všeobecně se ujímá (( dokonce za vyškolenou důkladuost se považuje..
Schází na všech stranách střízlivá rozvaha, klidný. nepředpojaty úsudek
(( sp1a\*edli\_v posudek přítele i odpůrce.

Hmotné poměry jsou nyní piedmětem rozplav vsech sta\u Také
v učítelstvu otázka chleba na chvíli zatlačila ostatní, ha v této věci
dokonce sjednotilo se veškeié učitelstvo bez ohledu na smýšlení a ná
(odnost. U nás domáhá se učitelstvo uvolnění občanského, zrušení
názvu „podučítel“ upi(avení bytmho, zvláště na venkově kdež jsou
poměry přímo nelidské. Tak \* jis.é obcí učitel nenasel vubec bytu..
Přestěhoval se do sousední. hodinu vzdálené osady, ()dkudž dochází
do „své“ školy. Snížení služebně dobv na 35 let a konečně zvvšení
služného tak.

aby se \\ tomto ohledu

učitel rovnal

úředníku v nej—

nižších tlech třídách platebních. V německém učitelstvu dokonce jest
silnv proud pro sestátnění školy obecne a českě učitelstvo celkem se
k tomuto přání piídává. Spolek (,Lehreibund“ ve Vídni usnesl se po
(lati císaři pamětní spis. v němž \'\_líěí se existenční poměrv a uvedou
se tužby učitelstva. Zároven vyzval vsechny spolky učitelské, aby ná
sledoval) jeho příkladu
Opravu školních zpráv žádá „P. z B.“ Rozhodně odsuzuje vy
dávání čtvrtletně a bičuje po zásluze velikánskou řadu známek. Na
vrhuje známky tři: prospěch. píle & miavv a to povšechně dle stup—
nice velmi dobře, dobře a nedostatečně. Tak vida! Dokud podobné
úsudky z nás vycházejí, je to zpátečnictví, pokrokem vsak se ihned
stanou, jakmile po nás je opakují líberáli. Uasem, až v učitelstvu
opět se uhostí klidná rozvaha, mnohé, nyní kaceřované myšlenky
z naseho tábora \\šlé. budou přijaty a provedeny.
.,Ped. Rozhledy“ uveřejňují pozomhodný článek \ll az1kuv „Obrat
v něníbckě paedau()g1ce9“ \* němž podává se přehledně obsah knihy
Líndéovy a žádá změnu \\ soustavě skolského výchovu a učby nyní
všeobecně platných. (Í čitelská revue tato vedle prací vážných uveřejňuje
statě tak mělké, prímo frivolní, že klesá tím na úroveň obyčejných
plátků. Zvlástě v rubíice „Rozhledy po vědě, politice a ži\ otě social
nímč píše tak bursikosně, že čtenář lepsiho z1na s nechutí odloží
knihu. Tak refeíuje ku př. 0 sjezdu katol spolku vídenského: „Jaká

Rozhled.

TS!

nálada se dělá pro nutnou úpravu. pro nutné zlepšení Jřijmu učitelstva
v následcích znamenitého zv_\'šení sluŽného \'tátním úředníkům. nejlépe

v)\stihnouti lze z reči piince Lichtenštejna ktero měl \e \ídni v ja

kémsi zpátecnickť

m spolku.

Pustil se tam s takovou ráží do

učitelstva. že nám čtoucím tento výlev zbožné šhchticke duše b\lo
jako bychom už všichni lítli do povětří ....*
Tak se ve ("láncuh
vážného listu nepíše ani když se jedná () odpůrce ——zejména však
nemá se podobný posudek otiskovati z německého listu nejxšednej
šího zrna.

Reorganisace ústavů učitelských chystá se V mínisterstxu kultu
a vyučování. V jakém směru. dosud však do veřejnosti neproniklo.
Lidnvé přednášk\ za\eden\ letos na če\kě uni\e1\itě piažske.
Konecne te(l.\ i v Praze dosaženo. co v jiných mestech (linii) \'e
provádí
()(lborné školství stále se rozšiřuje nejen počtem, ale i jakouí.
Zneuáhla bude míti každe řemeslo specialní

školv (( star.—'soustava

učňovská zanikne. \ejnovější v tom směru je u nás koželužská škola
llradci Králové. jež v únoru p. r bude otevřena. Školi má odcho
vati dukladne them-etický v koželužství, v priimýslu kožním, obchod—
nich i jiných potřebných naukách vzdělané dílovedoucí, jimž se má
po.\k\tnoutit také řádného V\cv1ku praktického.
K uliájení vážnosti stávu v(itelského usnesl se učihlský \polek
Mistlbachu, aby při obsazováni míst. lozhodovalo v první lado stáží.
Jakékoliv představování má příště odpadnouti (( kde třeba dotazu na
místě samém. (lití se musí zpusobem taktním. (( nesmi nikd\ míti riž
představování. Při udělování mí\t nemá rozhodovati žádný jiný vliv
než zákon a kdo se pioti tomuto usnešení proviní. budiž ze stavu
vyloučen.
Podobně i zemská školní rada korutanská vydala normalní vým s
k okr. šl\. radám dle něhož mají při obsazování míst se říditi: l. schop
nostmi kompetenta.

2. služební dobou

."). uspČ—(hem \e službe

a ch :—

váním mimo službu. 4. zvláštní zpusobilosti l\romob\(e1nou Í). při stejné
kvalifikaci rozhodují osobní poměíý, ku př. aby díth uchazečo \'
mohlyv nabýti vzdělání vyššího a
Skolu nynější zcela vážně za školu konfessionalní prohlásil (P.
z B.*“ Všude prý je kříž, všude se (lěti modlí, všude prý chodí do
kostela a přijímají svátosti, v čemž učitelé předcházejí příkladem —
(ano, měli by předcházeti, majíce na paměti úkol svůj vycliovatelský
Kolik Jiravdý na tom patrno z výnosu dolnorakouského ordinariatu.
o němž podle nařízení zemské školní rad\ tamnější okiesní šk. radv
mají se V\slovití chtěJí-li se dle něho řídíti. ()rdínariat žádá: na po
(átku a l\u konci vyučování Otčenáš a Zdrávas, od. 55. šk. roku
Vzývání Ducha svatého a v pátek modlitbu „Scheidung Christi“ a
po modlení kříž. V neděli a ve svátek mají děti od 3. šk. roku spo—
lečně choditi do kostela — když není tuhých mlazů ——a škola má

působití ktomu

abyt také odpolední služby Boží dětí navštěvovaly.

Kde v neděli děti společně do kostela nechodí,

ať ve všední den

jednou neb dvakiáte chodí na mši sv. od 3. šk. r. počínaje. Pokud
V)učování tím nctrpí, mají žáci do kostela jíti též na b'kaledou stredu
a na Dušičky. Svátosti přijímají čtyřikrátc do loku a průvodu súčastní
se děti od .3. šk. roku na Boží Tělo, sv. Marka a křížové dny. Kde
to dosud nebylo zvykem, alespoň jednou, netrpí-li tím vyučováni.
Učitelé at' vykonají při všem příslušný dozor a vše konati se má ve
shodě farního úřadu a správy školy. Když takových samozřejných
věcí ordinariaty teprve se musí domáhati, lze tu mluviti o škole kon
fesionalní '?

Ve prospěch žáků chudobných navrhuje jistý učitel závazné zří
zení školních stravoven pro chudou mládež V době zimní a udílení
potřeb školních dětem nuzných z obecních příjmů.
Katolický spolek českého učitelstva na Moravě zasazuje se
o zřízení útulen pro zcela spustlou mládež, jež v Němcích velmi dobře
se osvědčují. V této věci snad akce katol. spolku učitelského nalezne
podporu všech lidí dobré vůle.
lftulny pro děti nemajetných rodičů zřizuje vídeňský spolek
.,Jugendhort“. V těchto útulnách školu navštěvující děti tiáví volný
čas. Opakují, pracují úkoly, baví se hrou a jiným způsobem krátí si
dlouhou chvili, čímž se odvracejí od potulek po ulicích a chrání před
miavní zkázou a spustlostí. Pro děti rodin chudobných jsou takové
útuln) pravým rájem. Kdy v našich městech a zvláště v piůmyslo
vých středištích takové útulny budou zřizovány nejen pro školáky,
-.ale i pro učně? Zde by hlavně učitelstvo mělo spolu s kněžstvem ujati
se iniciativy, aby zakládány byly jednoty svatojosefské a podobné,jež
mají takový účel.
Výplata služného poštovními úřady se ve Vídni dobře osvědčuje.
Nyní jedná se o to, aby v Dol. Rakousích byl zaveden tento způsob
výplaty učitelů. Bude-li tato věiu velmi časová novota provedena
)* Rakousích, pak se v jiných zemích zajisté také provede a tím se
učitelstvu ušetří mnoho mrzutostí i výloh, aniž tím zemský fond utrpí,
ba naopak ušetří remuneraci, již nyní vyplácí berním úřadům.
Na katolickém sjezdě v Solnohradech velmi účinně promluvil o
školství odborný učitel Moser z Vídně, jenž velmi šťastně obhájil
nutnost katolických škol pro katolické. děti a důrazně odmítil roz
kladné theorie liberalistické. jež ve výchovu naprosto se neosvědčují.
Polské školství ztratilo výtečného vychovatele Mečislava Baranow
ského, jenž v Pánu zesnul 25. listopadu t. r. Baranowski byl spolu
zakladatelem učitelské or3anisace v Haliči. napsal nepřehlednou řadu
výtečnýcll článků vychovatelských do „Šzkoly“ , jež po mnoho let
řídil jakož vůbec přední zaujímá místo mezi soudobými polskými
paeda3og)
Posledně řídilcčasopis „Rodzina i szkola“ , byl ředitelem
učitelského ústavu, členem školní rady, členem městské rady. Školské
museum lvovské a tamnější „Towarzystwo pedagogiczne“ ztrácí v něm
hlavní podporu.

Ročník IV. (XVI.)

Číslo 2.

HLÍDKA.
Mn-?
O pokroku V katolictví.
JAN STANĚK.

Slovo „pokrok“, samo v sobě významu tak velikého a vzácného,
má nepříjemnou příchuť, jako mnohé jiné., takto velice pěkně heslo,
na př. osvěta, svoboda; i není divu, že se ho hrozí nejen laudator
temporis act-i, zakrsalý konservativee, nýbrž i muž opravdu pokrokový,
právě proto. že přeje Opravdovému pokroku a ne pokrokářskému
mluvení. Bojí se ,.pokroku“ právě v zájmu pokroku.
Náboženství a zvláště katolictví, v_vjadřujícjakýsi pevný a ustálený
poměr, zdá se živou protívou pokrokářství. vtělenýín konservatismem,
reakcí atd. Konstatuji jen faktum, se kterým počítají přátele i ne
přátele. Nepřátelům jest náboženství souznaěně s konservatismem, tak
že ztrnulosti nemají za zlě ani tak osobám jako věci samé; kde je řeč
o pokroku. nových snahách, tam se s osobami náboženství oddanými
nepočítá, poněfadž je předsudek. že jinak nemohou. že náboženství
jejich tak káže. Přátelé pak s téhož stanoviska klidně snášejí výčitku
zpáteěnietví, majíce za to, že nepadá na. ně, nýbrž na nevinnou věc;
proto také k pokrokovým snahám s nedůvěrou pohlížejí jakožto věci
jejich škodlivým.
To jest i'aktum. Zda správně či nesprávne, chci nkázati alespoň
v jedné stránce, totiž věroučné. Celkem myšlenka pokroku není katolictví
tak cizí, jak se zdá. Věčný velkolepý program veškera náboženství
a života, Otčenáš, jest rozhodně pokrokový: posvěť se jméno Tvé,

přijď království

T v (33A i jinak rozhodněsympathickouje základní

myšlenka. pokrokz'lřů: Katolicismus jest pln životní síly, má v sobě dosti
G
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STANY-ZK:

schopnosti, aby pronikal a živil duševní život lidstva všech věků, tedy
i doby naší. Nesmí se však katolicismus lekati nových poměrů životních,
musí se spřáteliti s požadavky a názory nové doby. A vůbec nejde
v naší otázce o věc, o myšlenku samu, ale o její cxtensi & výklad.
Aby však právě v této snaze se nepřekročovalý meze dovoleněho; jest.

nutno postaviti myšlenku na pevnou basis: stanoviti

a uvědomiti

si pojem pokroku v katolicismu vůbec a v katolické
theologii zvláště.
Mimo hraběte L. N. Tolstého není snad ani jediného z nesčetných
zakladatelů moderních filosofických soustav, který by nebyl za svou
přijal nauku o nepřetržitém; do nekonečna jdoucím pokroku lidstva ..
ve vědách a uměních; nauku, kterou hlásal již Cartesius a jejíž zárodky
objevují se již u Campanellý a. Bacona Ver. Nauka tato> či lěpe theoric_
vnikla. dnes již do všech vrstev a poměrů společenských._ Progressismus
jest jakýmsi palladiem moderního muže, je to přitažlivě heslo; které
si píše na svůj prapor každá „moderní“ strana politická i socialni
každý stát i spolek. každá literarní i umělecká škola — vše ovšem
7:modernící Není tedy divu: že theorie o nekonečném pokroku pře—
nesena záhy i na pole náboženské. Po Lessingovi, Kantovi a llegelovi
hlásali progressismus náboženský zejména t. zv. francouzští eklektikovéz.
Cousim Jontfroy. Lcroux7 Lerminier, Saint—Simonistéa j. Dle nich žádné
'—

I

náboženství — tedy ani křesťanství ——nemá do sebe absolutní pravdi—

vosti a proto nemá ani práva věčně; nezměnitelně tr *ati. Jednotlivá
náboženství postupují a zdokonalují se s obecným pokrokem ělověěenstva.
Primitivní náboženské představy na prvním stupni lidské kulturý_
fetišismus nebo animismus. polytheismus, mosaismus a konečně kře4
sťanství ——to vše prý není nic jiného než dlouhá řada stupňů, po
kterých stoupá lidstvo k dokonalejším a dokonalejším formám ná
boženského a ethického' vývoje; dlouhý to řetěz nepřetržitých proměm
ve kterých se projevuje ona 7.,bczvědomápravůle“ soustavy llartmannový.
Proto každé náboženství: vyrůstajíc na půdě soudobé kultury; vyhovuje
poměrům své doby, lide mu sami vtiskli svůj ráz a své názory — jsou
s ním spokojeni, a více od něho žádati nejsou ani schopni; neboť se
nedovedou vžíti v budoucí staletí, v dobu pokročilejších a ěistějších
názorů. Jinými slovy: každé náboženství obsahuje jen relativní pravdu,
pokud totiž lidstvo dle svého stupně vývoje a panujících názorů za.
pravdu uznává to, co mu předkládá jeho náboženství. Avšak s intcllektu—
alnim pokrokem lidstva přežije se i staré náboženství: aby ustoupilo
jinému: lepšímu: které se více srovnává s dokonalejšími názory pokročilého

() pokroku v katolictví.
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lidstva. Také křesťanství, ač dnes představuje nejdokonalejší náboženskou
formu. podává nicméně pravdu jen relativní.. odpovídající požadavkům
doby, proto i ono jest podrobeno dalšímu nepřetržitému vývoji. Přijde
jiná doba, jiní lidé, jiné názory a s nimi také jiné. čistější náboženství ——
až jednou v nedozírném budoucnu ocitne se lidstvo v dlouho očeká—
vaném Kantově ráji.
Tak hlásá o křesťanství theorie progressistů. Co říci o těchto
theoriích? Lze mluviti o nepřetržitém, nekonečném pokroku či zdo—
konalování náboženství křesťanského, po případě katolického? Či zůstává
křesťanství v každém vzhledě na jednom a témže stupni, beze vši
známky života, ztrnule a nehybně, nic se neohlížejíc na ony nesčetné
a dalekosáhlé proměny, které s sebou přinesly dějiny v době dvou
tisícletého trvání náboženství Kristova?

Jde především o to, vytknouti pravou známku pokroku. Názor
progressistův o pokroku náboženském zbudovaný na theorii o relativní
pravdě, padá sám sebou, přihlédneme—liblíže k podstatě p'avdy. Jest
V tom zajisté zjevná protiva. hlásá—lise, že dnes jsou pravdivy věrouky
a mravní zásady některého náboženství. kdežto za 1000 let že pravdivy
budou tytéž sice články a zásady, ale zdokonalené a v podstatě
proměněné. Změna pravdy znamená tu zdokonalení, pokrok. Avšak
každá jest-eta či pravda metafysieká jsouc odleskem věčné ideje
v božském rozumu, je tak jako její pravzor věčná a nezmčnitelná.
A taková je také vzhledem k lidskému rozumu pravda logická,
t. j. pravda. kterou člověk poznává předmětenstvo. Ale poněvadž
lidský rozum jest nedokonalý, jsou tu dva možné případy. Pojem,
který sobě tvoří rozum lidský poznávaje předmět, bud' se shoduje
s tímto předmětem, a pak je to pojem pravdivý; anebo se s ním ne
shoduje, a tu jest pojem nepravdivý, lichý. Pravda však metafysická,
jestota věci sama zůstává vždy jen jediná, nezměnitelná, nezávislá na
soudě lidského rozumu. Křesťanské učení o jediném Bohu bylo pravdivo
i tehdy, když je polytheismus popíral. Zde není stupňování, evoluce,

pokroku; zde jest bud' pravda

nebo nepravda.

Pravda však jest.

nesmiřitelna, ona se nikdy nespojuje se lži. Lichý, nepravý pojem ani
za miliony let nižádným pokrokem lidské kultury nemůže se zdoko—
naliti tak, aby představoval nějaký vyšší stilpeň pravdy, a to proto,
že vůbec nikdy pravdy nevyjadřoval. Avšak duch lidský může buď
vlastní silou nebo pomocí vyšší odstraniti roušku, která mu dříve
zahalovala buď zcela nebo z části zářné slunce pravdy, a takto získanou
pravdu postaviti na místo starého bludu. Stalo-li se tak, nastal sice

pokrok poznání rozumového. avšak nelze mluviti o pokroku pravdy
samé. Neboť kde jest pokrok, tam musí býti týž podmět. který
pokračuje, a ne, jako v uvedeném případě, podměty dva, které se
zaměnily: blud a pravda. Vždyť jako každá mohutnost člověka tak
i jeho mohutnost poznávací je schopna vývoje. A jako u jednotlivce
tak jest i u celého lidstva: výsledky vyššího poznání rozumového dědí
pokolení za pokolením. a tím uskutečňuje se v lidstvu idea pokroku.

Z toho všeho viděti, že jednota

a souvislost

podmětu

jest

hlavní známkou pokroku.
Nyní však applikujme tyto zásady na pravdu zjevenou, na na—
boženství křesťanské. Mám tu na mysli křesťanství jako předmět

křesť.víry. t.j. nauku

Kristovu,

pomíjeje zatím theologickévědy))

Co jest obsahem křesťanství? Je to souhrn všech pravd Kristem
zjevených. či krátce řečeno: je to katolické dogma. Řekl jsem: pra vd
zjevených. Neboť vše. co bylo Kristem zjeveno. má věčnou platnost.
je to absolutní. metafysicka pravda. a to proto. že jsou to principy
opírající se bezprostředně o autoritu samého Boha. Proto křesťanské
dogma bylo pravdou na počátku stvořeni, bylo pravdou za času Kristova
tak jako nyní i v nejzazší budoucnosti. Kristus zjevil lidstvu všechny
pravdy nadpřirozené, které Bůh ve svém věčném úradku vůbec ustanovil
člověku zjeviti. A čemu Kristus učil, to bylo zjeveno pro všechny věky
a národy. Aby však byl uskutečněn tento vznešený úkol křesťanství
proto Kristus založil církev a odevzdal jí celý poklad své nebeské
nauky, aby ona byla strz'tžkyní toho pokladu a aby veškero lidstvo
pod vrchním vedením církve čerpalo z něho božskou pravdu. Kristem
jest božské zjevení ukončeno a nikdo na světě. ani sama církev nema
prava něco k němu přidati nebo něco z něho ubrati. Církvi dana jest
nadpřirozena pomoc Ducha sv., ale jen proto, aby neomylně mohla
hlasati a authenticky vykládati pravdy zjevené
nebo, abych užil
výrazu theologického: křesťanské depositum íidei. křesťanskou nauku.
A dějiny církevní dokazují zřejmě, že církev vždycky plnila
svůj úkol. Kdykoli se v církvi objevili heretikové, kteří předstírali
nova. Bohem jim zjevena dogmata, ať to byli Montanisté, Manichejci.
l'raticellové, Swedenborgiani nebo lrvingíani, církev vždy se postavila
proti nim veškerou svou autoritou nepřipouštějíc ničeho. co by nebylo
obsaženo v nauce Kristem jí svěřené. v depositu tideí.
Ale netoliko rozsah pravd zjevených zůstal podnes a zůstane
1) V úvaze této nečiním rozdílu mezi křesťanstvím vůbec a katolicismem. Mám-li
na mysli ryzí. puvodní křesťanství, rozumí se taková identifikat-e sama sebou.
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na věky nezměněn, také obsah křesťanského učení musí zůstati ne—
dotknut. Křesťanské dogma jsouc metafýsiekou pravdou. není podrobeno
změnám. Jakákoli změna. ktcrá- b_vse podstatně dotekla dogmatm není
zdokonalením pravdy. jak hlásají progressisté. nýbrž znamená dekadencí.
úpadek: kde byla pravda. tam nastoupil blud. To zřejmě dosvědčují
dějiný heresí. Církev s krvácejícím srdcem raději vývrhla ze svého
lůna tisíce. ano milioný svých Sýnu. než b_vjim býla. povolila vztáhnouti
smělou ruku na věčnou pravdu dogmatu. Dokladem toho jsou dějiný
anglikanísmu. Je tedy dnes téměř po 13)stoletích náboženství křesťanské
rozsahem i obsahem totožno s učením. které na svět přinesl Kristus
a které hlásali apoštolové. A že tak bude i v budcmcnosti. toho záruku
podává neomylný úřad učitelský v Církvi řízený Duchem svatým.
Křesťanské deposítum zůstane na vždv uzavřeno nepříjímajíe nových
pravd. a křesťanské dogma zůstane na věký nezměuitelno! Zde není
níjakého pohybu. a proto tu nemůže ani řeči býti o pokroku.
A přece i v křesťanském náboženství mužeme. ano musíme mluvití
o pokroku. Starý křesťanský učenec. sv. Vincenc Lerinský. uvažuje
o nezměnítelnosti křesťanských pravd. táže se sama sebezlí Nebude.
tedy v církvi Kristově žádného pokroku? A ihned odpovídá: Ale
(*)všem.a to co největší... Ale tak; abý to byl skutečně pokrok víry.
ne změna. K pokroku totiž náleží. abý věc sama v sobě rostla7 ku
změně. aby se v jinou obrátila. A dále pokračuje sv. Vincenc týmiž
slovy. která později za svá přijal sám Vatikánský sněmz'll Ať roste
tedý co nejvíce jednotliveův i celé. církve vědomost. ale jen ve svém
druhu. v témže totiž dogmatč, v témže názoru.

Těmi slový jasně jest vyjádřeno. kde hledati skutečný pokrok
náboženství křesťanského: nepokračuje pravda
sama. nepokračuje
dogma, ale pokračuje poznání
pr a v d _v u člověka. Člověk zajisté.
iná-li živou věrou přijati pravdu zjevenou. musí nejprve znáti předmět
své vírý; musi poznatí, že víra jeho je rozumná. že je člověka důstojná.
A při tom má křesťanství emínentně všeobecne. universalni poslání:
1)

—Nullusne ergo in ecclesia (,'hristí ]u'ofeetus habebilur

religionis?

IIabeatur

plane el maximus... Sed ita tamen, ní v e re proťeetus sit ille fidei. non pe rm ut atio.
Siquíqlem a d profeetu m pertinet, ut in semetipsam unaquaeque res amplificetur,
ad permutationem vero, ut alíquid ex alio iu alíud transvermtur.
2) »Creseal igitur et mullum vehcnn'luterque profieíat tam singulorum quam
omnium, tam unius hominis quam totius eeelesiae. aetatum ae saceulorum gradibus
íntellígentia, seíentía, sapieutía, sed in suo dumtaxat genere, ín eodem seílicet dogmate,
eodem sensu eademque sententia.<<

je pro všechny lidi všech věkův a národů, musí všemu lidstvu od
pověděti na nejdůležitější otázky životní. Jednu a tutéž pravdu hlásal
Kristus prostým rybářům, žijícím v idyllickém zátiší na břehu jezera
G-encsaretského, avšak hlásal ji též učeným zákonníkům V židovských
synagogách; tutéž pravdu hlásal sv. Pavel filosofujícímuŘeku i praktickému
Římanu, hlásala ji církev árodům barbarským, hlásala ji v době vzniklého
a zmohutnělého protestantismu, hlásala ji ve století 18., v době bujícího
rationalismu a revoluce, hlásá ji i ve století našem, v době materialismu,
liberalismu a revolučního socialismu. Kolik tu stupňů vývoje prožil
duch lidský ve staletém postupu dějin, kolik velikých processů duševních.
kolik roztodivných tlicorií jednou zavržcných a přece opět a opět-ohří
vaných a hýbajících lidstvem! Slovem: jak různy byly stupně civilisace.
ve kterých se pohybovalo křesťanství! A přece rozum lidský, at stojí
na jakémkoli stupni vývoje, ať žije v jakémkoliv ovzduší myšlenkovém.
přece vždycky musí býti upokojen naukou Kristovou.
A taková jest božskí pravda. Nebyla apoštolům odevzdána ve
formulách mathematicky vyjádřených jako mrtvá lite 'a, která by musila
býti jen věrně do paměti vštěpovana vc věčně stejných formách.
Naopak. Je to pravda plná života, proto Bohem zjevena, aby prostřed
nictvím církvc založila v lidstvu nový, zdravý myšlenkový život a aby
je i mravně obrodila. Bylo to z počátku ovšem jen símě, ale v tom
semcni byl ukryt celý živoucí strom s nejkrásnějšími květy a nej
hojnějším ovocem. Dogma nebylo ihned do podrobností vymezeno;
v pravdě jedné, určitě — explicite — vyslovené bylo často obsaženo
implicite mnoho jiných pravd. Křesťanské depositum podobalo se vzácné
drůze nejčistějších krystalů. Každý krystal, který vynikal nad povrch
drůzy, vábil člověka svým oslňujícím leskem. Člověk s obdivem hleděl
na duhové barvy krystalu nic ncdbaje, že pod ním jest ukryto mnoho
jiných vzácných drahokamů ——jemu stačilo to, co jasně viděl více
nehledal. Ale netrvalo dlouho a křesťanské učení přešlo ve známost
antických filosofů. Hluboké spekulaci nakloněný Orient nechtěl se již
spokojiti prostou formou. ve které mu bylo podáváno křesťanství.
Nyslitelé snažili se vniknouti až v hlubiny křesťanských tajemství.
A skutečně podařilo se mnohým vniknouti hluboko do pravd křesťan
ského náboženství, poznati tý krystaly ukryté ve hlubinách drůz_v ——
ale bohužel mnozí z nich zabloudili také na bezcestí. Tak povstaly
v církvi první bludy. Vyznavači křesťanství rozděleni na dva tábory:
na jedné straně orthodoxie, na druhé straně hercse. A nyní teprve
pozvedla svého hlasu neomylná autorita církve, repraesentovaná bud'

náměstkem Kristovým „ex cathedra“ mluvícím nebo všeobecnými sněmy
ve spojení s hlavou církve: zjevené dogma, které posud bylo otevřeno
nejrůznějším výkladůnn bylo jasně formulováno; určitě vymezeno,
objasněno. Jedině pravá strážkyně víry, církev, vložila povolanou ruku
v tajemné záhyby krystalové drůzy, aby odtud na světlo vynesla
drahokamy skryté v lůně pokladu. Nebyly to nové pravdy: které

definovala církev, ale pravdy Bohem

zjevené,

však do té doby

málo poznané, bludně vykládané. Když sněm Nikejský proti arianismu
popírajícímu božství Kristovo prohlásil slavně, že vtělené Slovo je
stejné podstaty s Otcem — ópooúszo; sq) llztpš ——nebylo to nic. jiného

než prostá pravda. vyslovená v evangeliu sv. Jana: „Já a Otec jedno
jsme.“ (Jan 10, BO.) A podobně dále se i na ostatních všeobecných
sněmech od sněmu Níkejského až po sněm Vatikánský: z pOpudu
vnějšího byla tam církví slavně prohlašována čistá křesťanská pravda.
určitě vymezená a objasněná hlavně s té stránky. proti které se nejvíce
stavělo ostří herese nebo zvrácených myšlenkových proudů. Co již dříve
bylo v církvi všeobecně věřeno jsouc materielně obsaženo ve formulo
vaných již věročláncích a v starenn apoštolském podání; to bylo nyní
slavně prohlášeno: dogma dříve materiální stalo se po prohlášení
dogmatem formalním.
V tomto pohybu a vývoji nemění se ani zjevená pravda ani
subjektivní víra. která stále musí obsahovati celou pravdu zjevenou,

ale zdokonaluje se poznání

pravdy zjevené. Lidské poznání je

tu obohacováno a prohlubováno — ne sice n ov \ mi pravdamiJ ale
tím, že jasněji poznává rozsah i obsah dogmatu. Jinak řečeno: je to
pokrok rozumového poznání vzhledem k pravdám zjeveným. pokrok
směrem extensivním i intensivním. A to jest onen pohyb. který se
všeobecně nazývá historií dogmatu. V boji s bludem obhajuje církev
božskou pravdu. a každá posice; které se zmocní v tomto boji: jest jí
pro všechnu budoucnost. nedobytnou tvrzí proti novým útokům.
Než vše, co posud bylo řečeno o pokroku našeho poznání vzhledem

ku pravdám křesťanským. týkalo se jen mimořádného

učitelského

úřadu v církvi: kde totiž církev dle potřeby času vystupujíc jako
nejvyšší strážkynč. pravdy uložené v pokladě víry slavně definuje a
authenticky vykládá dogma. Avšak nejen mimořádný. nýbrž i řádný.
obyčejný učitelský úřad v církvi nemálo přispěl k dokonalejšínm
poznání křesťanských pravd. 77.lděte do celého světa a učte všecky
národyu: tak přikázal Kristus apoštolům zakládaje církev. A orgánové
církve plníce příkaz božského Mistra: hlásali a hlásají po všem světě
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pravdu zjevenou. Kazatelna a 'škola jsou ona místa, kde vykonává
církev svůj čestný úřad učitelský neúnavně pečujíc o náboženské
vzdělání kleru i lidu. Organové církve vyjímajíce pravdu z bohatého
pokladu víry, podávají a vykládají ji věřícímu lidu ve formě takové,
jakou vyžadují povaha doby a stupeň civilisace. Je tedy samozřejmo,
že také tato, mohl bych říci praktická učitelská činnost církve valně
přispí *á k subjektivnímu pokroku křesťanství.
Tímto však přicházím k dalšímu činiteli pokroku na poli ná
boženském. Jestit řádný učitelský úřad v církvi pevně spojen s theo—

logiekou

vědou. od jejíhož stavu v té neb oně době jsou v jistém

smyslu závislí orgánové církve učící. ——Katolická theologie jest věda,
jejíž materialní předmět. je týž jako předmět víry. t. j. pravda zjevená.
A tuto pravdu přijímá theolog opíraje se o autoritu zjevujícího se
Boha, a hledí ji z pramenů zjevení Božího dokázati, v soustavný celek
uvésti, pokud možno rozumu lidskému přístupnou učiniti a všechny
námitky, které se buď proti samým jejím principům nebo proti jedno—
tlivým jejím naukám činí, vyvrátiti. Proto i rozum theologův musí býti
osvícen světlem víry; nebot principy. na kterých buduje theolog svoji
vědu, po většině nejsou v sobě evidentní, ale theologie musí je přijati

jako výsledky jine, vyšší vědy, kterých již sama nedokazuje. A touto
vědou jest věda Boha. Patrno tedy, že jen ve světle víry mohou býti
theologu jasny principy jeho vědy. Proto je první povinností theologie
dbáti toho, aby pravdy, které přijímá, ve všem se shodo 'aly s dogmatem
církve. Nikoli theologie, ale církev sama má záruku neomylnosti ve
stálě pomoci Ducha svatého.
A je snad zdržován rozvoj theologickě vědy proto, že bezpod—
mínečně věřiti musi tomu, co věřiti káže neomylná autorita církve?

Nikoli, naopak. Církev jest jí nejspolehlivějším vůdcem, který vede
theologii bezpečně ku zřídlům pravdy. Zpustiti se tohoto vůdce zna
menalo by úpadek a zkázu theologie. Theologie má v křesťanství úkol
toliko výpomocný, úkol však stejně vznešený jako důležitý. Ona jest
výtečným prostředkem, kterým orgánově církve vštěpují v ducha
i srdce lidu nauku zjevenou, je prostředkem, který se snaží vyčerpati
božskou pravdu vědeckými distinkcemi až do nejjemnějších nuancí
a pak přirozeně, methodieky a soustavně ji podávati lidskému duchu
dle stupňů jeho intelligence. Již z toho viděti. že nutný je pokrok
theologieké vědy v dějinách. pokrok analogický s pokrokem dogmatu.
Pravdy implicite obsažené v depositu theologie svými prostředky od—
haluje v pramenech zjevení a božské pravdy jasněji a hlouběji vykládá
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ovšem vždy jen ve smyslu, který přijímá a schvaluje církev. V této
snaze jsou theologíí po ruce všechny v_vnmžeností lidské vědy: vědy
přírodní i historické. filosofie, psychologie, kritik; a j. — to vše jest
bohatá pokladna, ze které čerpá theologie posilu ku svému zdokonalení.
Vše. co dobrého nalézá theologie v těchto vědách, přijímá ve své služby
k jasnějšímu poznání božské pravdy a k boji proti bludu. Proto
s každým pokrokem věd profanních kráčí v před také theologie.
Klassíeký toho doklad podává iilosotie Aristotelova. Když ve středověku
Arabové obraceli ostří l_ierípatetíky proti učení křesťanskému. naší
theologově záhy poznali svuj ukol. Osvojilí si sami soustavu velikého
:Stagírity. očístili ji z některých bludnv a do jejích přesně. logických
forem vkládali božskou pravdu. budujíce takto vznešenou stavbu
scholastické theologie. Tím dostalo se křesťanské bohovědě mezi jinými
i veleducha A(píínskeho. Podobně děje se i v jiných vědách, jestliže
se nevloží zlá vnlc jako klín mezi theologíi a vědy profanní. A když
theologie přijímá výsledky prol'anních ved ku vznešeným účelům
bohovědným. povznáší a posvěeuje. tím zároveň vědu profanní. Tak
ruku v ruce. 11věčně harmonii kráčí v před theologie í věda prot'anní
za společným cílem. kdykoli světlo křesťanské víry osvěcuje myslící
duchy. Avšak přes všechen pokrok lidského poznání na poli náboženství

křesťanského zůstane na věky nezměněna věčně stejná pravda dogmatu!
(l). V.) 'l'hcolo gie není a nemůže býti učitelkou církve. nýbrž naopak,
ale vědecké bádání v theologií jest í církví na výsost potřebno. právě
proto. aby. co v ní lidské píli a snaze ponecháno. také skutečně dle
pravdy církevní a zjevené ;rovcdeno bylo. Říci. že theologie nesmí
učíti než čemu Církev učí. je formule velmi jednoduchá. ale nedostatečná.

protože zhusta právě o to jde. čemu církev skutečně
náleží také a hlavně theologíi. Ve vzájemných

učí. To zjistiti,

výčitkách. jímížto

theologove I. z. přísnější a volnější se stíhají. přesnadno kolikrát roz—
hodnoutí. kdo více chyhuje: zda ten. kdo svá zbožná přání a fantastické

nápady za nauku církevní vydává, či ten. kdo počínání takové za
pověrečnost vyhlašuje. Jisto jest. že i této druhé. straně, domněle
liberální. nejednou připadla již úloha. hájití církev a učení její proti
dobře míněným. ale neoprávněným snahám theologů domněle nejpravo
věrnějších. dle předpisu daného Církvi apoštolem: sapere ad sobríetatem
Řím. 12. 3), přenešeného na tento obor. neoddávatí se přemrštěnostem.
Jestliže ve věcech taktických a disciplinárních i mezi apoštoly za
vládala na čas různost. mínění. a podobně po všecky věky až do dneška
s nejlepšími úmysly může býti spojena různost názorů. nesluší se
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uk *apovati v úsudeíeh o tom. co je církevní a co není. I dogmatika,
pokud neobsahuje skutečných dogmat, je schopna a potřebuje opravy
ve mnohých částech, ať se starší škola. b “ání jakkoli.
NaOpak nemůže pokrok theologie spínán býti tak tčsnč s denními
změnami ducha času, aby ž jakýchkoli domnčle vědeckých důvodů
podvrátil i základy, jejiehžto budování i theologie sloužila a slouží:
základů života bohulibého. církevního. K takovýmto neoprávněným
snahám čítati třeba na př. nacionalismus, pokud jest. výlučný, nc
sna'išelivý a podmanivý. Spočívá—li náboženský život na sainorostlých
základech národních, dovede-li je náboženství proniknouti a posvčtiti,
je dobře, ba je to poničr nejlepší; nebot tentýž Bůh, který mne chtěl
míti katolíkem, chtěl mne také míti Slovanem, Čechem. a žádná církev,
žádný papež nemá práva dčlati ze mne Němce nebo Vlacha. Ale právě
proto nemá ani žádný kmen. být sebe pokročilejší, prá 'a, usurpovati
církev nebo theologii pro sebe a vnucovati ducha svého jiným. V tom
jest universalni povolání církve. tak staré jak ona sama, udržovati
lásku a ctnost mravní mezi všemi. výš-ší nad veškeren učený pokrok.
nad veškeru superioritu plemene neb jednotlivce.

Dr).Ignác Hanuš & Dr).Jan Heleelet.
Příspěvek životopisný. Podává \'IXC. \'.-'\\'I:.\.

\'I.
Jako list_v předešlé tak i tento, psanv :(si v druhé polovici řijna
nebo v listopadu roku 1849.. dotýká se poměrů na filosofické fakultě
v Olomouci :( zvláště obsazení ((pr;'(Z(lněn_\"el(mist. Některých vět nelze
uveřeJniti, ;(ě výborně \'vstihuJí povahu Hunušovu.

P řiteli byla to honba po té, Gíiterlelne. Lepař ()()molil nie ((;(l1n1t
málo žáku Ji poslouchalo ;( z tě(h Ještě málokdo v Pl(;(ze. l)vl. Iumhe
také ;(si před tlemi dny přijel :( obklíčen J.\;( množstvím studentu. nebyl
k dostání. Darmo Jsem tam b_\l dvakrát :( dnes tep \' náhodou J_sein
ho na ulici ehvtil & viee neptistil. :(ž mně všecko pověděl. Pracoval
pr_\' Již mnohá lett;( na této .d()l)(()vě(le :( el)_\stal Ji do tisku. \lěl;( l)_\ti
pět \\;(zku silná. \le 7.;)'(dn_\"
knihkupec) nechtěl mu na (ulici. / \'ět\í
části, Jak pravil. ()l)\);(h()\;(l;( nařízení J;(l\ J)(n\tv1 J)olitiel\_v :( soudně
byla

zřízena

:( .\Jn';(\'o\':'(n;(.

'l()(l

J)(;'((_)eJeho

:( sám mi pravil. že Již patří .do (leJin\t\;(.

Je d()(_)()l;( mimo

J)()tí(.)l)((

. Lituji. že ((ekonomiekou

část obšíměJi (((()\_\J)(:(eov:(l. neb t:( zustane u_vm' Jedinou. \7 ni též
p(;(e((_Je.:( Jak mi řekl. (ltží se při J)(;(()o\;;'mí: li. \eit. ll:(ndl)nel) del
Landgiitel —\e(\\ ;(lt((n;__)\l(
hle. \\(igslnug 15235. tři do\ti „\ilm')\\':(7,k_\'. ;l;(l\
_J.\en) mu

J)(j)1'()'/.1(1((Č)l.J().\t ((0\':'( (\“-(iterleln'e.

()()konomie, pot:ebná
smyslu.

Sl\(*ipt(

p(o \t:(tl\\'

\(tši.

_J()l(() 11((1;\()l;(l)_\'ti l\(;(tší

nie

_Jin(')l(() ((()ž—
—li ()l)\č()Jn:(

(udí/. ()()l\()nomi() ve 7vl:'(.\tnín)
(nel) l\do l)\

Í) svazku

mohl

za rok předmřstilí . :( l,()J):(( ((()i(:\t;(1(e (( \\'l(l()d:';(v(((i _Ji(l(. fot hv l)\*l
(ln(-)\ $ 1. -- S .J(_)(;ln(ti l)((de () ((:ivllni ((;) J)(ote\\((1u til()\)()li(k()((.
\llzí mne. ';e J.\t() $() (l:(li di(()l\to(()m ()(lz :'(\;(d_\ 1'()\n(')p('*':'(\((().\ti
odehnati
;(čkoli Jíst Jsem. že J\i ()dJ)()(()v:(l. l,)i(()l\to( či zvl:'(\t() di(()l\t()(l\_vnč

dobu) si to ();(\líl\l;(. /e Áinnnennmineln p(()1:(7íl:(..l()\tli()() to dostane.

l)((du Ještě \)pol\()_J();n p:(l\li \il\t()(in
:(((el) Pompe \'_\v';(7.n(). potom si
Holomoue (l;(l:(... (\le ne'/npomen :( J)i.\ mi i (;(d(( d(((l(_\"()hmimo (e(no.
Jak Jste Je ();(vrhli. Co delá I\;(l)().\? Pi.\ i to. (( pis v((l)()(_)\seek(). ()()
víš () (mive(\itě. lomě1v ((:(ši ((ni\()( \it_\ Tě n()z;(_.Jim;(_Jinebot Je lli
cizí, ;(le. _J:'(Jestě _Jednod nohou \'i.\im v Holomouei. Jen to li J)0\ím.
že v pátek se \\(lme (l11'(l\t()(;(t :( \vvolí nově del\;(n.\t\i. ;,Í;(l\(')l(o
šillmvého)
dě (:(((n ;(.\i v_v \_\'v(_')líte) Co Je \ Pikum?
l'1_\'l dlouho
Plaze :( \ ][:(thonem v_vJ()(ln:'(v:i:(ldont(:'(. že ()(_l;'(\ěe J);(dne pod stůl
;1 že zustane Filuem. \ě1((()()l\;'( logiku se doti\l\((J().: Jak bude l)()to\;(.

p()\l(( _Ji studentnm do llolommue. Českou (l()J)()(((()((J(i.\ \l)((\e\edě mé
(es ke. zustalo dosti chvl) t1\l\()\'\'( ]) :( Jin_\'()l( cl(_\l)íčel\.
domácnosti
své žiju přiliš št;(.\tn(). ()() \i(() p(íliš. :(l)vel( \i ()()p(:'(l Jeste víee. ;(nel)
1) lerúžkn

na Silhavého,

J)(-()t'().\.\()r;(
((niv(i)('\'itního \ Hlomouvi.

“.)-2
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VÁYI-IA:

abych neměl svědomost nedostatku na všech stranách, ale přece příliš
v tom smyslu.

že mi méně času () ehuti

ku práei 7b_\'*v('),než- li bych

si přáti inel. Pepi () Lottv jsou každý den veče) )) nás a já za týden
)))álo více než jednou v besede. Sedím. 7dá se )))i někd\. tuze doma
jako tilistr; ale co dělat. sedí se mi dolne doma, a p)vo se mi zdá
(o den být) lepší. Přál b\ eh si. ()l)_\el) se mohl asi měsíc bud oddati
uplnenn) dolce far niente. bud úplne práci. tak ale rozkoš zapuzuje
práci hlavní a tato onu. Dětem se take dobře daří. Od Lz'uuy () Roxy
dostaneš t\'to dni psaní. já speehan), abych poštu nezmeškal. Jsme li
vs1(hn) s)(leeně od(l(—)ni.“

VII.
Dne 12. prosince 18-19, kd_\' Dr. Heleelet už do Brna b_\'ljmenován.

ale v Olomouci ještě dlel, psal Hanuš dlouhý list, ve kterém podrobněji
zmiňuje se o literarníeh

() sp()lečensk_\"el) poměrech v Praze. o_svých

pracích a plánech. nezapomínaje ovšem dosud Olomouce. Píše:

„Psaní Tvé posledni, drahý příteli troebu )))ržutosti zplodilo
v rodině tím. že jsi \ jednom psaní psal i Rose i Lauře. Psaní. jež
píšeš Lose, neetu nikd_\. \'šeeka psaní. jež dostává Laura. čítán)
neb \elí to pluhlednost tak nutná v )))()))želst\í. i já netajin) nie pled
Lauiou. Pepi I\ali))0\ie ) již ()(ljela. jest tomu asi tři nedele. do Chlumu:
matka I\alin()vie zemřela předešl_\' týden.. kalinovie Maii p i_jede 71t)()
k nám do l)1ah_\. neb jede k tete do Plzně. nebude však )))eškati
)) ))(').\.n_\'b1ž)) příbuzného s\ eho, prot. Kiále. \(bude tež dlouho v sze.
Tešín) se velmi na ni. Zanep1')ždnč)_) jsem až hanba. ačkoli nepodleháin
tolika hodinám, jako 'l'_\'. bídný. Utvero v Ě'raze předmíšet jest příliš.
protože posluchači žádají n_v'nívíce namahz-ini professorova než jindy.
Příprava k přednáškám stoji inne mnoho hodin. A potom ta ))es)))írná
se7eni

v l'raze'

Sl)01 professoif)

_j(st ():\i 2.5) ().\():b )nuž(š

si tedv po—

)))vsliti tv ))('))alnne debatu \l))()n) )ždění. složeneho 7 tak )))znýeh ži\l.u
Plítele j\en) však ještě žádného v lia7e ))(nae7l. Celakm ský líbí se
mi \ehni. je ale pio )))ne tu7(> p()(('_)dn\'() stal). 1\ V()e(lovi (hodiván)
každou neděli )áno v iO-—12 l). na 10/„b()\()) () lite)raini (tení. Je nás
asi 9. .)))írná to česká stran (' Však v divadle ve. Čtvrtek () v besedě

nčkd_\ na \ečer jsme p()l)1o)n()dč\šichni. \ení nikde nie ideálního.
t1(.))))p()tvšude dost. Žáku )))án) všech \šud_v asi 90 Pi)s jak se skoneila
veselolna s leileieln a smutnohi () T\ eho piíehodu do lšrn
na. lilosolie
_již ob\azen()') \_:ep0(l)opuju le někdy. .lednou j\i )ni pS(.)l že jste 301“
dali lompeho či \\ esel)('._.l)()podluhé že Volkmanna. pot)etí že ostatní
byli )adčni v po1ádku alíabetiekén) () posle7e píšeš, že \ál)l()v\k_\" b\l
(lán ultimo 1000 od \ ()s. /i)n)))ein)ann i do Prahy psal. že nemá naděje
ale i (\áhlovskj' p)_\" nadeje nemá. tietí kdosi iná Holomouei b_\ti
') Z rodiny

tí“ byl

též l_)_\"val_\"
)))íslodržitel

pocházela ?. Jindřichova Hradce.

)))oravský Kalina

r_vtíř z Urbanova;

obdarován. f(íhlovský tu sedí již )))tv měsíc; má plat- professora
Přemvslskeho () neprofessoruje nie. . bvanda lví) s arcimamlaseinl) se
mi líbí, jsou to přece darebaei nestvdatí. Však dobře máš, že se tím
cítíš svobodnějšín).
\ialíř Manes skutečně kreslil Riegrova, () je to spolek ten
.,Jednota \_\'tvain\"eh umělců" vši podpor_\ hoden; )na ) stálou v_v
stavu a každému přístupnou, na nábřeží. Jsem v Praze spokojen.
jen penez je málo. Je ta(l\' všecko dlahe () mnoho b\lo třeba do
hospodářství zakoupiti. eo bidon Holomouekou b_vlo ))oniinuto. Rmoutí
mne to velmi, že až podnes nemohl jsem z()))1')v)t1Ti dluh tak \elk_\"
a tísni mne to, že vláda tak dlouho s odmenou za luhen) diži. “Xe—
poehopujn. že nějaká promemoriši nezašlete na )))inisteriun), nel) to

není žádná milost tof je právo vaše. Plat můj Holomouekj za sipen
tep)\ v lednu )niodrazí, toje rozkoš! \ezadate- li V\ brzo ))1oniČ1noua
zadáme )n\, l\al)eš a j(')(_)
)ako odloučení údové univei'sit\ líolmnoueke. '-)
Proč se převm na mne (lurdí, jak píšeš nepoehopu)u, a l\al)eš mi to
říci nechce. Však se vidíme s Kahešem ))))lo l\d\. Pra(oval jsem t_\t()
(ln_v \elmi pilně. nel) jsem spěchal ku l\onei česke logikv. led ale
nemám peněz na tisk, () l\nihkupei vše do l))dla \hodit? Je to s těmi
penězi zpropadena věc; T_\s \ (() příčině velmi šťastným. \emeekou
lov'iku 'Ii

eo nevidet

zašli). al)\s

)) 1'()7dal. I\d_\'bveh

vČdČl. )()l\_'\el)

a1eliuhlol)od()3)ještČ pohřešuje. přiložil b_\el1je. Jak se \ede Mošneimi.)
Junf'mann zda se, že se zotavil křížem l)e()))oldo\_\'1n () dosti ži\e si
v_vk1ačuje po )))čstč. V7křísila se Lipa )
líolomouei. ()Č'k()li\ pod
jin_\'n) _)n)(_'1)en1.
') lak

se má \ odieka. *) .))ř'iza.(,) Otto*7) a jak )))'()\'osl()vn_\"

lieker,1\0p(el\\
() Šilha\ _\"?—“-)
\idíš, že ještě \'isín) \ lIolomouei () že
)))i niilo () Vás zvČdČti. Palacký >e hnČva tioehu na Ue(l)_\. že píši
ou () (' eo ted i Šafařík přijal. ()() nejenom >'(')1))se cvičím v tělocviku.
nvl))ž pilně.. Čemu jsem se. naučil. s detmi opakuju z Čehož ()n_\_ma))
velkou )()dost. Piš bizo () mnoho. příteli. 74 exempl. logik) pošlu Ti.

Zhude—lijeden. dej ho Šilhavéinu pro hiblioteku. Snad uvidíš Sla\íl\(
v l\afírnč. zeptej se. co dela zavřena )) něho historie filosofie. Skoč
) k Paslavskemu () k \euqehauerovi () zeptej se na a)()l)v (lč)in>t\a
vzdělanostiš) Dej si po novém )oee ))Čt\ předložiti a \ezn)i eo o._>t()l()
a1ehů.k
nechtějí
—li to jest
l\n_il)kup(i dele v l\omi>i ))odižeti. eož.
jak
se mi sobě.
zda, již
huhdanno
1) Koho )))íní, jest mi nezníuno.

7) Jednalo se () reinuneraei za zvláštní česke přednášky na nniver>ite olomoucké.
3) Daniel. spisovatel znameho (lila »li()>tli))))i(ftví<<.
)) slovanská, >l)1(lenlsk_\"spolek.
E) František. kaplan v (_>l(_)m()u(-i,
pozdeji děkan a poslanec

\“ Konivi.

“) Krist., lovarník v Olomonei.
*) Max, zdravotní rada.
&) ))rofessoři university ()lonmneke.
9) H()1))1>()\_\>))i.>'_v: (Geschichte der l)híl()s()))l)ie von ihren

Selilie>>u))_('(le) Philosophen-S(—l)nlen (lm'el) Kaiser Justinian.
voni allgemeinen kul)urbistorisehen Standpnnl\te.<-<

.aníinqen

a)) his lel'

_\l'it Beigalw (ler Literatur
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VIII.
Dr. Hclcelct velice si rozhněval Hanuše pro odpověď na list VII.
Je krátký a úscčný, a také v dopisování nastala mezera tří čtvrtí roku.
Počátek listu týká se dcery kroměřížského učitele, Františka Mirovíta
Lorenze, uvědomělé Češky a divadelní ochotnice, o níž také Němcové
s pochvalou se zminujc v dopise na Veroniku \lbíkovou v Brne 1)
List Hanušuv zní:

„Zádosti Tvé stranv Lelenzmé vvhověl jsem ihned, obdržev list
Tvůj. „'lvl hodlá do Vídně v záležitostech českého divadla, při kteréž
příležitosti i Holomouc navštíví. \estane-li se tak, dOpíše prý Tobě
sám tvto dnv. Ustně mi řekl, že Lorcncové v Kroměříži ani neviděl
ani o ní neslvšel. čehož lituje. Pozvati ji pr\' do Prahy nemůže, plotože
neví. zdali bv se obecenst\u zalíbila a že bv jí potom cesta nazpět
nemohla bvti vhod. Začátečnic prv mají mnoho v Praze, ale málo
dobrvch herkyn. Mluvil jsem i se Strakatvm. Ten řekl mi,že závisí
vše od Tvla. Tedy posečkejme. T\ to řádkv chtěl jsem 'li psáti &zaslati
hned ten den, jak jsem se o tom dom ěděl, nebvl jsem však s to PIO
pobouřenou íiívsl mou. Tys mne až do kořene bvtí mého urazil,
obviňuje mne bez duvodu z ,policajtství domácího a musím velkou
a dlouhou dobu času nechati upl\ nouti. než se citové vděčnosti k Tobě
a hněvu u \nitřnosti smíří. \emohu pochOpiti, jak jsi s to dopisovati
člověku, kterv by tak ničemnym bvl, jak mne v listu svém kreslíš.
Ostatně li přeju k povolání 'lvému statečnému do Brna, štěstí.
.3. ledna 1850.

H a n u š.“

IX.
leku 18—19.
přičiněním předních vlasteneckých mužů moravských
i českých založena byla „Národní jednota sv. Cyrilla a Metliuclaíi, jejíž
účel byl: vydávati knihy směru vědeckého a zábavného, podporovati
knihovny, čítárny, přírodozpytné sbírky a umělecká díla. Stanovy
schváleny 10. listopadu a za sídlo Jednoty ustanoveno Brno. Mezi za—
kladateli čteme jména mnohých a mnohých, kteří u vděčně paměti
národa trvají, jako: Dr. A. Beck, min. konc. ve Vídni, Eg. lir. Belcredi,
Jan Ev. Bílý, Dr. T. Bratránek, bratří Břízové, Petr rytíř Chlumecký,
Dr. Frye v Jihlavě, Dr. J. Hanl v Třebíči, Dr. I. Hanuš, K. Havlíček,

Dr. Jan Helcelet, Matouš Klácel, Dr. Jan Kozánek, Dr. Jan Lachnit,
M. rytíř Manner, A. Marek, děkan v Libuni, Dr. Mošner v Olomouci,
Jan Ohéral, Fr. Palacký, FL Poimon Em.h1abě Pétting, tehdy kaplan
ve Velkém Meziříčí, Dr. Alois Pražak, Jan hrabě Serényi, ]:r. Sušil,
1) \'iz ('asOpis (,'. Musea. r. 1896. »Nové dopisy B. Němcovéc.

Dr. Ignác Hanuš a Dr. Jan Heleelet.

OI
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T. Šimbera. Fr. Škorpík; K. Šmídek, Bedřich hrabě Sylva—Taroucca,
Dr. L. Teíndl. Prav. Trojan, F. Vodička. major Fr. Zach v Bělehradě a j.
Starostou hned prvního roku zvolen býl Dr. Jan Helcelet, kterýž
se takto postavil v čelo českého ruchu: zvláště po stránce bnditelsl'é
a vědecké.

Veskera práce Jednoty rozdělena na odbory: a to historický.
filologický, přírodovědecký. umělecký. humanitní: hospodářský a pro
v_vdávímíkalendáře. Táž \: kalendářním odboru předsedou byl Heleelet,
z jehož podnětu měl vycházeti O(lr. 18:31.kalendář: který bý výhovoval
i lidu obecnému i intelligenci české na Moravě. To bylo ovšem ne
snadné stanovisko (( působilo mnoho starostí Helceletovi. jenž se stal
ledaktoiem. Nicmene podařilo se Helceletovi skupiti kolem sebe přední
literatý. tak že kalendář jeho .._Koleda". jehož \'ýšlo osm ročníkův. až
do dnešní dobý je zajímavým zjevem v naší literatuře a velmi cenným
příspěvkem literarním.
Do I. ročníku ,.Koledý“ Helcelet dostal příspěvky: od l'ir. Palackého
(Přehled dějin moravských), O(lDra. Frýce (Clovčkosloví a životozprávaÝ,
od M. Mikšíčka (Děje- a životopisné- zlomkýU. O(l Dra. Ignáce Hanuše
(“ vzdělanosti (lávnovčke Slovanů. O(l Hon. z \Víšnowských Zapovó
(ObraZý ze života lluculůvW, O(l l'Í Škorpíka
(Kupec benátský). Helcelct sám mimo jiné
mýslu (( hospodářství“ na Moravě: z níž
čtenářům tato jeho slova () brněnské

(Nezvaný host), od V. Fureha
podal důkladnou stať „O prů—
uvádím na pamět laskavým
technice, která, jak známo.

z usnesení stavovského sněmu z roku 18—19.jako rovnoprávná
byla zřízena:

.._(\b\ se budoucnč naše nadějná mládež nepotřebovala lnoditi
moření cizich zvuku. kdvž si připravene ikonečne vzdělání k výššímu
řemeslnictvu a ob(hodn1et\ (1 pak k lOZsahlejsnnu hospodaistv jakož
i v oněch dílech veřejne službý
((; povšechne
aneb zvlástní technicke známosti a zbehlosti vyhledávají. přisobiti chc(';
aby i dále nižšímu prulnýslniku a dělníku piostonárodni v\u(0\ání
v předmětech k zdaiu jelio /1\nOst1 potřebnýeh v mateřskun ](17\ku
posk\tnuto b\'lo zkratka. (ib\ se ona hluboká. mezera vvplnila: odevřela
\láda \\'nešením nadřečenóho sněmu 7 pocátku roku prede—hbo
polýtechniekou školu v brně. při jejiž založeni 7. obou stian za \_\'

slovnoupodmínku ustanovenob\lo ze tuto oboje p (innjiei

řeči.

slovanská i německá rovného ve všem práva užívati
ma jí, jakmile tomu okolnosti d0\ olí

1) velmi zajímavé 2 pohnutého roku 1848.
2) 1550.

Budiž osud brněnské techniky výstrahou pro ty, kteří by snad
pro utrakvistickou universitu na Moravě chtěli horovati.
Rozvadčné bratry: Hanuše a Helceleta. smířil Zap. Alespoň list IX.
na I-leleeleta připsán byl k depisu ze dne 3. října 18:30; jejž Zap poslal
Helceletovi. List Hannšův je ki'atičký: ale charakteristický tím„ že
o příčinu sporu ani nezavadil.
„V neděli (píše Hanuš) podal mi Zap list ten v divadle. ahvch
jej přiležitostnč zaslal. což ted\ činím. E\ ačka J. ..s Klácelem líbila se
mi nad míru ač lxlaeel piíliš dustojně se hájil pioti šílenci. kteiému
b\feh snad ani slova nebvl odpověděl. Havlíček si též drbal ruce radostí.
vida darebáctví \. l).)l \č(i své z Holomouce jsi bez poch_\*b\'již
Ql)(l1/.Cl.€ltaké já mám svou košili; co chce ted\' člověk více? \Iého

Štítného posuzuje \ \latici \ebesk\' a Čelakovský. ma ll býti hoden
\ejíti \e kialovství nebeské: nevím \'šak ješte nic. lxoledu bveh i(íd
již viděl. není ješte v Plaze; O(lClJGIUmimo svuj exernplál' ještě jeden

a dun ho \ečnitkému spolku. Bud zd1a\*.U nás nic se nezměnilo.
l'an Zamastil lJYl bez pocli\'l)\ u Tebe. Je to statný kolee a le\utn_\"
tuinel' a tež pů\ahn\"ch 1111a\'ů.Hled.ab\ 7ustal \ Brně.
Ha n u š.“
') snad »Vídenského Denníkav.

Církevní věcí V Syrii.
Dr.. Amis leSIL.

II.
Z řečeného je patrno. jak se rozpadlo jediné stadce patriarchy
Antiochenského v pět různých církví s pěti samostatnými patriarchy,
i jest nám pojednati o vývoji církve syrské-nestorianské, syrské—
monofysitské; armenské-monofysitské, syrské-monotheletské a řecké.
Prvotním střediskem Ncstorianů byla Edessa, z níž se utekli po
r. 489. do Nisibi; kde pod ochranou prozíravých Peršanů rozvinuli
mohutnou činnost vědeckou. Učený Narsai usadil se zde se svými žáky
a založil školu, která byla po dlouhou dobu jedinou pochodní osvěty
v říši perské. Narsai zabýval se dědictvím rozpadlé školy antiochcnské,
výkladem Písma svatého 1) a poučným básnictvím. Z jeho žáků vynikal
Mar Abaý) jenž přeložil z řečtiny liturgii zvanou Ncstoriovu a snad
též liturgii Theodora. Mopsvestijského, a zvolen byv r. 536. patriarchou
katholikem, založil jinou školu v Sclcucii. Pamatným je též svou
snahou; aby vymitil z Pšittó chyby zaviněné špatným opisováním. Za
tím účelem přeložil z opraveného vydaní řeckého celé Písmo svaté do
syrštiny, z něhož se však zachovaly pouze některé ůryvky.3)
V (3.století byl ředitelem školy nisibenské Jan; jenž pOpsal hrozný
mor řádící v Nisibi roku 579., kdy zařízeny tři dni kajicuét zvané
rogationes Ninivitenses> které se u Ncstorianů podnes konajíf) Po něm
řídil ústav veliký znatel syrštinyy Josef Honzaja7 jemuž se přičítá syrská
punktacc a vokalisacc jakož i nejstarší mluvnice syrského jazyka. Při
vokalisaci syrské je patrný vliv židovských grammatiků: massoretů.
kteří též měli v Nisi'bi svou školu.5)

Tehda se počal při výkladě Písma sv. jcviti směr čistě katolický.
Ředitel Hanan 596 přidržoval se věrně výkladů sv. Jana Zlatoústého,
ač se proti němu brojilo a r. 596. jej synoda odsoudila; ale jeho nástupce,
Josef z Hazzy, zůstal mu věren, a jeho se přidržela většina žákůfř)
'
1) Assemam', Bibl. Or. III. I. 1). 55.
2) Assemani, ]. c. p. 75.

3) P. Bedjan, Histoire de Mar Jahalaha . . . Paris 1895.
4) Wright, Syriac literature, 2. vyd. 1). 115.
5) Assemaní, Bibl. Or. 1. c. 928 a II. p. 407. — Srv. též ]. 13. Chal/of,
dc Nisibe, Jour. As. 1896, p. 50.
6) Assenu/„ni, ]. c. III. 81;

Hlídka.

lVríghl, 1. c. 128.
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Vzniklé takto různice a ještě více pronásledování Ncstorianů
v letech 607—628 od Kosrau II. značně ohrožovaly bytí slavně školy
nisibenské. Ale učený a zbožný Barbai Starý, přední učitel, udržoval
a posiloval hlouček věrných uchýliv se s nimi do hor. kde v klášteře
očekávajíce slunko svobody, pilně pracovali. Barbai sepsal veliký počet
knih a byl tak ctěn u svých krajanů, že ho chtěli roku (328. zvoliti
katholikem, kteréž hodnosti z pokory nepříjal.') Zvolen tedy Ješucjab,
oblíbený u dvora perského, jenž r. 630. vyjednával o mír s císařem
Heraklieln, a mnozí vypravují, že on mu odevzdal s'atý kříž. Doba
jeho byla velmi důležitá, nebot narazily na říší perskou v Mesopotamii
první hordy muslimské. Chytrý katholikos zavčas počal vyjednávati
s Mohammedem a jeho nástupcem Abú Bckreln a vymohl pro Nestoriany
zvláštní diplom, jímž jim byla zaručena svoboda náboženská a po
nechány

chrá1ny.“—')

Škola trvala i za vlády muslimské, žáků neubývalo, učitelé pilně
psali a vzdělání se rozlévalo po celém východě. Zde studovali též
muslimové, zde se obeznamovali s výplody literatury řecké a latinské
v syrském překladě a odívali je v roucho arabské. Jen této škole
děkujeme, že se nám uchovala mnohá ztracená díla řecká aspoň
v překladě arabském.
Ale sotva se usadili halifové v Bardádě, hrnuli se tam, lákáni
dvorskou přízni, nejpřednější učitelé, za nimi šli žáci, založili zde novou
školu, a stará „matka věd“ "emó djulponé, jak říkali Nisibi, ztrácela
svou důležitost, až r. 832. zanikla.3)
Škola nisibejská byla školou klášterní a měla přísný řád. První
řád vypracoval Nisibejský biskup Bar Sawmó a přísně dohlížel na jeho
dodržení, trestaje propuštěním všechny přestupníky. ““Tak bylo všechno
v nejlepším pořádku, pokud měl otěže ve svých přísných rukou, ale
po jeho smrti nijak nebylo možno dosíci klidného spolubytí na základě
starého řádu, i byl roku 4.96. od biskupa <()zca vypracován nový řád.
Za bouří vzniklých pro katolický výklad Písma sv. ředitele _Hanana,
kdy měla škola přes 800 žáků. byly stanovy opět přepracovány a
počátkem 7. století za metropolity Nísíbejského. Ahadabůhy, důkladně
obnoveny. Tento doplněný řád se zachoval a byl vydán v původním
textě v „Giornale della Societa Asiatíea Italiana“ IVF)
\

')
3)
3;
4)

-lssemuní, ]. c. III. 94; ll'ržghf, 168; Chal/of, ]. c. 80.
Badge, Thomas of Marga II. 124; Chabal, ]. v. 85.
Assemaní,

]. c. 507, 939;

('habot., ]. (*. 83.

(ili Štatuti della Scuola (li Nisíbi, p. 165—195.
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Život a zařízení tohoto předního uěeliště východu, jak se nám
jeví z těchto stanov, byl nemalo pestrý. Škola. umístěna v klášteře,
kdež bývali jak učitelé tak žáci tvoříce korporací, ktera se sama
řídila a mohla nahývatí majetku.
Hlavou školy byl ředitel. rabban. jenž byl vyvolen z doktorů,
kteří sluli rabb. Ředitel měl vrchní dozor na vyučování i na správu
vnitřní. ale byl odpovědným biskupu, jenž mohl školu prohlédnouti
a stanový pozměniti.
Správa vnitřní úplně odloučena od vyučování a svěřena pánu
domu, představeněmu. rabb bajtů. Tento měl nejtěžší postavení, neboť
se mu bylo starati o knihovnu, obživu a pořádek mezi chovanci různých
stavů, různého stz'ří a různých vědomostí, kteří se často bojovně po
stavili jak proti sobě, tak proti představcněmu a bitím se snažili
uskutečniti svá přání. Proto býval představený volen pouze na rok
a vyžadovala se na něm celá. řada různých dobrých vlastností, ale při
nejlepši vůli nebylo mu často možno výhověti všem, i byl snadno
usvědčen, že překročil meze své moci, neřídil se stanovami, a odsouzen
k pokutě 10 zlatých dínarův a jako bezectný Výhnán z města.
Představený neměl moci neobmezeně, nýbrž býl povinen říditi se
radou xynikajících bratří ahě jdítů. Řediteli rabbanu podřízeni všichni
učitelé. Z těchto měli nejvyšší vážnost: vysvětlovatelě mfaškoně a před
ěítatelě mkarjone, kteří se zabývali výkladem Písma sv. a naukami
bohoslovnými.
Církevnímu zpěvu, jenž má takovou důležitost pro literaturu
iliturgii syrskou. věnována veliká péče a ustanoveni samostatní učitelé
zpěvu msarjone. podobně jako pro výklad posvátných obřadův a

liturgických knih.
Nejvíce péče však věnováno výkladu Písma sv., který spočivaje
na rozumných základech školý antiochenskě, byl nejlepší pobídkou
ku stále praci vědecké a zachránil Nestorianý, že neklesli ještě do
větších bludů.

Z exegetův antiochenských sledovali hlavně methodu Theodora.
Mopsvestijskěho, jenž má u Nestorianů čestný nazev exegetý-výkladatele
mfaškonů, a přidržujíce se jeho výkladu, chýbovali pouze tam, kde po—
chýbil on. aniž jeho pokleský rozvinovali a z nich další vyvozovali.
Studia trvala tři leta.1)
Prvý rok opisovali a vykládali část žalmů mawtbč, z kněžských
1) -lssemaní,

r)

]. (,'. 909.
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hodinek psanou, pak listy sv. Pavla, patero knih Mojžíšových a z liturgie
obřady pohřební.
Druhý rok se zabývali druhou částí mawtbó žalmů brevíře.
studovali ostatní žalmy v oddílech mawtbénem vedených jakož i proroky
Starého Zákona. V liturgice vysvětlovali překrásné posvátné hymny,
jimiž literatura syrská tak oplývá.
Hymnům říkají Syřané madróšó, t. j. poučení o náboženských
pravdách. Skládají z delších a kratších strof. První strofa dlouhá
vykládá, poučuje, kdežto druhá kratší tvoři její refren, opakuje hlavni
myšlenku nebo vysílá prosbu k Bohu. Každý hymnus má svůj nápěv,
jenž bývá udán na počátku tím, že se uvádějí první slova hymnu
všem známého. Na sjezdě orientalistů v Londýně r. 1891. uvedl Lamy
66 různých nápěvů, dle různých rozměrů hymnu.1) Sv. Efrém sám jich
složil přes 300 a z ostatních spisovatelů není snad jediného, jenž by
nebyl své přesvědčení, at pravověrné, at' bludné, hymncm vyslovil.
Nejkrásnější hymny sv. Efrema zpívány v kostele při čtení homilie
tak, jak on to v Edesse zavedl. Shromáždil totiž zbožné panny a klá—
šternice, naučil je zpěvu, rozdělil na sbory a takto vycvičené přivedl
do chrámu, a božské nauky přednášeny od něho s průvodem harfy,
Opakovany ve sboru od zpěvaček a hukot-em rozbouřeného moře opakoval
refrény shromážděný lid.2) Až dosud se zpívají nadšené a mnohé
skutečně krásné tyto hymny, a jim děkuje bohoslužba ncstorianská,
že se do ní nezakořenily Nestoriovy bludy. Je tak čistá. a katolická,
jak byla před vystoupením Nestoria, a to právě usnadňuje návrat do
pravého ovčince.3)
Ve třetím roce probírána třetí část mawtbě žalmů z kněžských
hodinek, mimo to Nový Zákon a vysvětlo rány písně, ody. Ody sůrító
syrské poesie mají zvláštní půvab prostých a přece vřelých líčení.
V rozmluvě se líčí nejdůležitější události ze života Krista Pána, Panny
Marie a jiných světců. Tak v překrásné odě Narození Páně vykládá
lepým slohem Matička Boží, co viděla a slyšela, dotazuje se sv. Tří
Králů, kteří líčí své příhody. Tento způsob mocně připomíná naše
středověké hry náboženskéf)
Kdo dokončil s dobrým prospěchem tři leta, dostal vyšší svěcení
a býval poslán na venkov, aby nějaký čas vyučoval. Nechtěl—li po
1) Lamy,

Un s_vriac prosody.

3) Bar Hebraeus, Hist. cccl. I. 41.
8) Srv. článek Rubense Durala v >>Jour. Asiatiquecz, X. p. 64.
4) Feldmann, Syrischc Wechsellieder von Narses. 1896.
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slechnoutí, nebo se při svém úřadě nedobře choval, byl ze svazku
školního vyloučen. Přijat. mohl býti pouze tehdy, když veřejným po—
káním ukázal, že se doopravdy polepšil, ale veřejné pokání bývalo tak
těžké, že se mu málo kdo podrobil.
Školného nebylo. Učitelé byli povinni přednášeti zadarmo. Ku své
obživě dostávali příspěvek z majetku školy, mohli provozovati v Nisibi
nějaké čestné řemeslo, nebo mohli soukromě po domech vyučovati
dítky. Bylo jim však zakázáno bráti na sebe mnoho práce, poněvadž
to rozptyluje mysl, tak že nesměl ani nejlepši professor dávati více
než 2—3 hodiny denně.
Do školy mohl býti přijat každý syrský jinoch, jemuž dáno dobré
svědectví od rodné obce. Měl však mit-i tolik jmění, aby se mohl sám
živiti. To byla pro chudé ovšem těžká podminka, ale řád školní nahlíží,

že jsou mezi chudšími hlavy bystré a nadané, proto jim poskytnuta
příležitost, aby si mohli zaopatřiti peníze na studie potřebně. Chudí
mohli v prázdninách opustiti ústav, rozcjíti se po zemi a pracovati
někde tak dlouho, až si zahospodařili na budoucí školní rok))
Prázdniny byly v srpnu, zzř't
i a říjnu. ale chudobným a pilným
bývaly někdv prodlouženv.
Před prázdninami předčítány něktelé statě stanov a studenti
vybídnuti, aby dbali na pořádek, pamatovali na své povinnosti a závazky
k ústavu a nedělali v práci škole a učitelům hanby.
Chudobní žáci, kteří pro churavost prací rukou svých si obživy
vydělá *ati nemohli, byli podporováni od představeného, a bylo všem
přísně zakázáno žebrati pod trestem vyloučení.
»
Představený s poradním sborem nedůvěřovali často vysvědčení
o mravní zachovalosti kandidátů, proto nebyl každý hned definitivně
přijat, nýbrž zůstal po nějaký čas v ústavě na zkoušku. Býval bedlivě
pozorován jak od představeného tak od spolužákův, a teprv když se
ukázalo, že se dobře chová, když se vyjádřil, že stanovy dobře zná
a slíbil, že je chce zachová 'ati a pokud bude v ústavě, že se neoženi,
byl prohlášen řádným chovancem školy.
A věru bylo třeba dobře vše poznati a uvážiti, než se kdo
rozhodnul, že se stane žákem ústavu, v němž' byl život tak přísný.
Dense koněíval pčním žalmů; přede dnem již při prvém kur0pění
se všichni shromáždili ve studovně, usadili se na svá vykázaná místa
a byli povinni studovati. Pilnost se vyžadovala železná. Kdo by byl
') Assemaní, Bibl. Or. III. 1). 929; Gli Statuti l. e. l. 5.

102

Dn. ALOIs MUSIL: (\'írkvvní věci v Syrii.

lenošil, bez nutné příčiny studium zameškal, byl citelně potrestán
v soukromí od studijních dozorců každé síně a pak ještě od před
staveného. Kdo zanedbal svévolně hodinky za mrtvé nebo jiné modlcní
a tím všechny pohoršil, byl potrestán přede všemi.
Ostatně sc professoři neměli lépe. Zameškal—li některý přednášku
nebo ji svědomitě nepřipravil? nedostal po nějaký čas žádného pří
spěvku na živobytí z majetku školního a vyloučen z poradního sboru.
1 bylo se mu dobře míti na pozoru před žáky, kteří na neoblíbeného
učitele pilně pásli.
Pří společném životě bylo se zvláště obávati krádeže, proto byl
žák, jenž nalezenou věc hned neodevzdal představenému, jenž nevrátil
vypůjčené knihy nebo si přivlastnil knihy zemřelého spolužáka vy
škrabav jeho jméno, vyloučen netoliko z ústavu: ale vypovězen i z města.
A rovněž tak byl trestům kdo otom věděl a představenému neoznámil.
Žáci si půjčovali navzájem peníze, což dovoleno, ale zakázáno
bráti více než jeden ze sta.
Ve školním roce nesměli vésti obchodu. ani se zabývati nějakym
řemeslem, ani vyučovati soukromě. V prázdninách jim to dovoleno
všudy; vyjma v Nisibi samé, která. vyhražena professorům, a vyjma
uzemí Řekům patřící. Do tohoto nesměli pod žádnou podmínkou
vkročiti: sic byli okamžitě vyloučeni. Anina pout ani za obchodem
nesměl jíti řeckými krajinami bez trestu, a vždy jindy býval snadněji
přijat, než po tomto přestupku. Byl veřejně několikrát. pokořen, ztratil
jmění a teprv. když to vše pekorně snesl a písemně se zaručil, že se
nikdy tímto způsobem neproviní: bylo mu odpuštěno.
(P. d.)
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Pověry pedagogické a jinak prakticke.
Podává F. BARTOŠ.

Hvizdá-li si chlapec, at'- si hvízdá; když ho to těší; hvízdal-li by
v nečas nebo na obtíž, okřikne se prostě a přestane. Ale děvče vůbec
a nikdy hvízdati nemá, jemu se to nesluší. Avšak řekněte malému
děvčátku vcnkovskémm že se nesluší; aby bvízdalo: ten důvod je mu
příliš abstraktní: slabý, nepůsobí na ně. Venkovské naše matky vy
chovatelky mají v tom případě důvod mnohem působivější: „Když
děvče hvízdá, Panenka Maria pláče.“ Které dítě chtělo by tak velice
zarmoutiti Panenku Marii: již chová v posvátné lásce & úctě?
Takové odůvodňování příkazů nebo zákazů příčinami a účely
vyššími, protože jsou příčiny a účely tyto samy o sobě lichy a ne—
pravdivy můžeme ovšem v nejširším toho slova smyslu pokládati za
pověry; ale jsou to zajisté pověry nevinné a užitečné. a můžeme je
pro účel jejich nazvati pedagogickými. A takových působivých pověr
domácí naše pedagogika užívá hojně. Xa vnímavou mysl a čilou obraznost
dítěte takové příčiny vybájené působí mnohem mocněji než sebe jasnější
a určitější důvody rozumové.
Klátí-li dítě. sedíc na lavici, nohama, mohlo by snadno s lavice
spadnoutí. Ale důvodu takovému dítě neuvěří: dokud se nepřesvědčí
o pravdivosti jeho na vlastní škodu. Oč mocněji působí důvod „vy—
l)á_jen_\"“,že takové dítě kOpe svým rodičům hrob! Které dítě neustalo

by z takového důvodu okamžitě od „neslušněho' klácení?
Drnká—lidítě nožem o stůl: nebývá to pokaždé příjemno poslouchatí.
Než důvod takový dítěti neplatí, když je samo taková. muzika těší.
Pakli se mu řekne, kdo drnká nožem: že přivolává bídu, ustane ihned,
třebas o bídě nemělo jasného pojmu a představovalo si slovem tím
jakéhosi bubáka.
'
Tančiti

v advent

zapovidá

se nejen

dospělým ——o těch se to

rozumí samo sebou, tanečních zábav v advent beztoho nikdy nebývalo —
nýbrž i drobným dětem, jež provázivají své hry zpěvem a tancem.
Těm platí pověra pedagogická: 77Kdyby kdo v advent tančil, opadalo
by ovoce.“
Aby mělo posvátnou úctu k „Božímu daru“, k tomu vede se dítě
od malička. Upadne-li dítěti kousek chleba na zem, má ho zdvihnouti,
políbiti a snísti. Na droehýtku(odrobinku)nes1ní se šlápnouti. „Zdvihni

tu (lrochýtkuíí, napomíná matka dítě; „když na ni šlápne, drochýtka
pláče, že ji slyšet až do nebe.“
Dítěti jest od malička krotiti své žádosti, držeti na uzdě svou
chtivost, Opanovávati svou vůli. K tomu je vedou naše pověry pedagogické.
Dítě má rádo květiny, trhá je, kde je nalezne; přijde—li na hřbitov,
třebas i na hrobě. Že tak činiti nemá, nesnadno je dítěti vštípiti důvody
rozumovými. Jistě však se toho štítiti bude, uslyší-li: „Kdo ovoní
květinu s hrobu utrhnutou, pozbude čichu.“
Zdá—li se dítěti jídlo málo mastným a prosí-li matky, aby mu
přimastila, matka zkrotí jeho mlsotu důvodem vybájeným: „Kdo jí
příliš mastne', oslepne.“

Pedagogickými pověrami chráněno je ptactvo, jmenovitě takové,
které si obydlí rolníkovo za své bydliště vyvolílo neho práce jeho na
poli svým líbezným zpěvem provází a zpříjemňuje. Tu na prvním
místě jmenovati sluší milou vlaštovičku, která k člověku se zvláštní
důvěrou přilnula a jemu jako pod ochranu se dala. „Ve kterém domě
vlaštovička hnízdí pod střechou, ten nevyhoří, ani hrom tam neuhodí.“
„Shodil-li by kdo vlaštovce hnízdo, krávy v tom domě dojily by krví.“
Proto vlaštovička jest našemu lidu ptáčkem posvátným, ani největší
nezbeda neublíží jí aneb jejímu hnízdu.
Podobným chráněncem v některých krajinách je také čáp. S radostí
vítají ho děti, když se po delším rozloučení objeví zase na domácí
střeše. Jeho hnízdu, zbudovaněmu za komínem, nikdo neublíží; nebot
když se chytnou v komíně saze, čáp sedne na komín a rozmachem
svých křídel oheň udusí. Kdyby mu však mláďata vybrali, vletí
komínem na ohniště, vynese žížlivý uhlík a z pomsty zapálí.
Lásku ke skři'ánku, tomuto nejlepšímu a nejvěrnějšímu pěvci
polnímu, rodičové slezšti vštěpují svým dětem způsobem velmi srdečným.
V neděli velikonoční odpoledne hospodář s hospodyní a s dětmi do
osmi let jdou na pole. S křížky ze svěceněho dřeva nesou zároveň
v šátku perník, cukroví a malovaná vejce. Křížky zapichuji do žita
a ke každému, co děti nevidí, položí na zem určený jim dárek.
K dárkům těmto zavolají pak děti od nejmladšího počínajíc, kážíce jim
vziti si svůj dárek, který prý jim skřivánek s nebe shodil.
Nejlepší náš pěvec, Slavíček, je ptáček příliš důvěřivý, dá se
snadno polapiti a hnízda svého neumí náležitě Opatřiti a skrýti. Proto
i jeho berou „pověry“ v ochranu od nástrah nezbedných chlapců:
„Vyberou-li se slavičkovi vajíčka, samička se oběsí na halouzce
žalem a hoření.“

Pověry pedagogicko a jinak praktické.
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Důvěřivým a rolníkovi milým ptáš—kemje také čiperná pliska
(\třasořitka),která hnízdí na kalenici jeho domu a za oráěem v patách
poletuje, sbírajíc v brázdáeh rozmanitý hmyz. Ani ji nemá se ubli
žovati: „Kdo oraje kravami: hodí po plisce kamenem. budou mu krávy

krví dojíti“
I tu nehezkou: ale užitečnou ropuchu pověry vzaly ve svou
ochranu. Aby jí děti netýralý, hrozí se jim. že jim ropucha zubý
sěíce, a ty jim pak vypadají: a kdo ropuchu trýzní, na toho prý
přijde v noci.
Jak je leckterěmu zvířeti: nechráněnému takovými pověrami, toho
smutným důkazem ubohý netOpýr. O netopýrovi není žádných takových
pověr: a není tvora týranějšího, od mladých starých ukrutněji a ne
zaslouženěji pronásledovaného nad tohoto ubožáka.
Avšak nejen dětem. i dospělým posloužila tato zvýková a po—
věreěná pedagogika lépe než sebe krásnější pravidla o „slušnosti“ a
důvody rozumově. Sednouti na stůl, položiti naň zapocené kloboučisko.,
rozložiti na něm děcko holým tělem, je věc nejen neslušná, nýbrž
ioškli 'á, zvláště povážíme-li, že se na venkově obyčejně jídá na stole
nekrýtěm. Ale lidu je to nejen neslušno. nýbrž přímo hříchem. neboť
stul je místem posvz'itným. protože na něm nebo v něm bývá chléb,
tento nejvzácnější dar Boží.
(o. p.)
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Tří chorvatské osady na Moravě.
Popisujel . ((n Herben

\ >>Časop. Matice \Ior'a\ ske< r. 1882. — >I>l()z<fle(l((<<
A „MAIA—20.1)

Pan Herben jsa přesvědčen — mylně ovšem — že Hrváti „ne—
vstupují ve svazky pokrevní, leě mezi sebou“ (str. 13). \*\*\ozuje odtud
nesprávné dnsledky. Píšet na str. 1.5. uvedeného článku: „Nash—dek
těchto vzájemných sňatku je přirozeně ten. že všechnv tři (llOl *átské

osady jsou jedním\ elik_\'m rozvětveným

přib ((zenstvem.

Jsou samí st(_vci. \) atranci. vlastníci. švakři (( kmotři“ Třeba tu mnoho
mezi nimi pokrevního příbuzenstva. jako všude téměř na menších
osadách. přece více tou větou tvmeno. než jest pravda. Ze dvanácti
sňatku čistě hrvátskych v Gutfjeldě bylo \* pěti letech pouze přidvou
sňateích třeba dispense církevní, (( pokíevnost stopuje se před sňatkem
vždy až do čtwtého kolena! Dle tvrzení p. spisovatelova b\lo b_\'
dispense potřebí ke každému téměř sňatku. Ale tak tomu není. A pouhou
sm\šlenkou p. spisovatele jest. co vy pra._\*((jedále:. ,Co zvláštního jest,
že blízcí pokrevní příbuzní jako bratlanee a sestřenice nepotřebují
prý dispense biskupské ku sňatku. Bylat jim ——z nezb\ tí — udělena
jednou

na vžd\'*

(str. 14). Takové

velice

pravdě

nepodobné-_ ,(pr_\'“*

nemá ve vážném článku státi místo pravdy přístupné. Hnedz '.1880..
tedy pouze dvě leta před tím, co p. spisovatel naše osady shlédl. mohl

na př. v oddávaeí márnice outfjeldské tom. II. na téže pag. ()7. čísti
dva př*íp(_(d\*dispense. Ale p. spis. (mi té práce si nedaL volil raději
veřejnosti napsatí slova svědčící o mladistvé tloufalostí, jež mluví
o věcech l\ter_\"(n nerozumí.

Jiným následkem toho. že „Hrváti nevstupují ve svazky pokrevní
leč mezi sebou“ jest. dle p. spisovatele rozšířenost stejnv ch rodinnych

jmen mezi moravskými Hrváty: Odtud lze si také vysvětliti (odinná.
jména osadníků. Rodin téhož jména je V některé osadě pět i deset“
(str. 14). Že by právě odtud bylo jména ta si v_v
*světlovatí, ((epochop(_(je(ne;

my si je dobře V\světlujeme tím, že Hrváti o b\*ěejně se žení mezi
sebou; ostatně nespouštějme s mysli, že se stejnými jmény rodinnými
potkáváme se téměř všude na menších osadách (( že nejsou vždy
dnkazem pokrevního příbuzenstva; (( pak, těch rodin () stejn_\'eh jménech
není tu tolik jak by snad někdo za to míti mohl dle dalších slov
p. spis_ovatelov_\'*ch:.,Ab\ se rozeznávali od sebe když se o nich mluví.

jmenuji se hlav\ rodin křestným jménem, ((nebo se užívá přezdívky“
Aby se některé rodině na rozeznanon od jiné stejnojmenné, dala pře—
1) Srv.

>>Hlídka<< l'. 1895.
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zdívka, na to stačí začasté jen dvě
.Pan spisovatel techto
přezdí\ek neuvádí, ač někdy nebývají bez v_\'zna1_nu.Doplnuji je_j
aspoň z Gutfjeldu; jednomu Šičovi )íkaji: „Sic- cigán“ ;Hajmle j_menují

jednoho zelni H(1j1i)l“,(huhého „mali Hajml

\ež názvv tv mohl\

snadno p. spisovateli ujít). ale, že přehledl jmeno )odiny v Cuttlijelde
nej1ozší1enější, to dokazuje, j(ik pečli\č p. spis. svoji r(ozpr1vu ]))aeo\ al.

Píše: ..V Gutíjeldčeje nejvíc Andlešiťuv () Supalitu“ (st). 14). \() plvnín)
miste )nčl uvésti Síee; ale nejmenuje jiel). ani ne mezi o\t1tnnn) zdejšími
l))vátskými )odinaíní. Ti jsou v Gutfjelde puvodní nejstarší (\ nej
)ozšílenčjší l)1v('1t\k(írodina, a potom tep)\e píijdou Supa) )() a Andlešid.
Sieu ))(uodilo se za 26 let (1860—1885) 78 zemřelo v též době: :")t)
Andlešieů přišlo na svět: 20. zennelo: 21). Číslice t\ mlu\í _j()\ne.Sieu
je 10 rodin. bupalieft) T Andlešióu ?). \edle toho 10din_\ el)O)v(')t\ke
mají (v Guttjelde) tato jmena: Bumš Budif, DIUlJClif,Cehov\k_\'. (handiť,
GieQO).Havlíček, Hubený. Húlek. I\nod. E\ šánek, Slaviť Sitek. Slun\k_\"
htepanek Švend(Str.14.)
P..\.\pi\. n('.=kte)_\'el)
nepí\e \p)(')vne. _jin_\'el)

pomíjí. Chvhnč píše: l)uI(>\)ní\to B)))i\

Budí/')ní\to Budi1)“. Dlobelit'

)))í\to D) olnhe“ v_\neel)al pak jmena )odin: l)()l()\. llajml. Hum),
Halavič. Kuzmió, \Iai, Miillne1(\[al)nar) (' 78.. \el)_vl().Plocházka. Petřík,.
thčuek,
Ričiea. Stadle)—— jež j.\ou vesn)č\k10_jem i mě) l)1\('(t.\k(3.
Take \e l)j(=l)\to)Í( l)(jn)enu_je\e nikdo JU)/)if (st). 14), ale „Juldie',

nikdo V)ranmie. ale \)an(=\)(
I\ tomuto jménu připojuje p. \pis.
pod čarou poznamku: „\elmde mzajínnwo. \)"0\ná-li \) čtení)) uvedene

)od_v el)o)v(')t\ke \ těmi. jež \ V. Semhel)() zažnmnenal. V Guttjelde:
Drohilit, Suparif. Malina). Uehm \k_\". V Pre 'avč' Skokaníť. ())hes,
Stavarit. Vuk. Sičan. _Jultit, Mikulif (Hegel \)anz.\:if. Slun\k_\'. I\uzmit'.
Stefanák, Križnnif. Ve lrblle1\delte: I\ulnšit. Godenif. Jultif. Hičanx'
Ano, zajimave to! P. spisovatel napsal nesprávně jmen pět. kdežto
Sembera je)) tři: V'(u)z'\i(' mí\to ..Vranešie I\ula\i(3 místo ..l\ule\ie“
(\ Godenie místo „Godinie“ (——nvne]\1Re_ueni, od: hodina _:dešt');

nad to Šemhela
správně
jmeno
nepřišel;
lid skutečně
)(id uvádí
jmenuje
Si(e: ,.Sičmr,
Si((u)_\.na
Vu něž
be ' p.l;\pi\0\\atel
zp1a\()

Sembelova V\niká daleko nad Helbenovu ,'lp)avodiv0\tí,
st) ízlivo \tí sp)(ávno.\tí. P. \pi\ov(1telopmvuje ) Šemben) napsav

() _jmenč „Jultit'“ , jím uvedenem: „. . .. lmtit bude tiskova el)_\ba
místo ..lurbiť“ (Str. 14) Sán) také jet tak uvadi mezi jmény l)jeli\—
t01t\k_vmi. Proe ehee p. \pisovatel sl) \:eti mennomoeí .Jurhit“ . ))(=\ím ;

\e Pljel)\torf\l\ematneež .1()87. psáno: „.llll'ftl(l]"Zl. i()88:„J)1)ieh“. ——
není toto ne\plavn(j\) od klestního, hlvát\kého jmena, \elmi roz
ší1eného: ,Jure — „Julie“ (Ji)í)? — ,.U ná\ l))(ínívá se sňatkfuu
blízkých poklevnj' eh, protože p)\' pokrevenství má zahubnv účinek na
dítky, jež b_\"vují ehuravv, slaby a celý život ne(lu/,1\\ () tčehto
Choi'vateeh aspoň nauka neplatí.“ (St).14.) Co plavd_\ na \lovíel) tčel),
snadno domvsliti si ze svrchu )ečeného. Ani H1vát nečiní vyjímek od
zákona přírodního, jenž ))e('1p)o.\n\" jest; že mu Ilrváti nepodlehlí,
děkují tomu. že uvolňují tu a tam pouta, jimiž p. spis. je váže pmvě ,
že „nevstupují ve svazky pokrevní leč mezi sebou.“ (Str. I).) Ani

108

Písemnictví a umění:

u ni(h blízké pokrevní příbuzenství nemíjí se v manželstvech beze
zhoubných vlivu na potomst\o. \Iatrik\ úmrtní podávají dosti dokladů.
Všeobecně vzato jsou llrvati naši lid pěkný, zdravý, silný, s\alnat\'*;
dvojku vína zvědnouti v „pi\*níci"1) se země a položiti na kantm'ie
mjednomu lil" átu hiačkou. Tak je popisuje také p. spis. na str. 14—1.).;
případně jsou mu dítky .1,)ravíbuclatí andílci“ hoši.„rovní jako prut'i
děvčata. — pan spisovatel .,nehleděl jen leda b\*lo“, — krev a mléko,
dodáváme jen, že ani mužný věk krásy netratí jímaje tvary těla
plnými a ladnými, a že i bílý květ na hlavě kmetskě pěkně sluší lícím,
naehem pr*ok\etl\'in. Tuto kiásu s našich Hrvátek trhala prý zloba
a závist lidská nízkou pomiuvou. „Sličná t' ář a sněhobílá líčka
s kvetoucím ruměncem zavdala podnět k podezřívání, jakoby se

dívkv chorvatské líčil_\*.Teto pomluvy dopoustí se i náš ctihodný
topograf Volm'n"* (St1_*.l.).)Tak beze vseho Volnv slov těch nenapsal?—
nebyl spisovatelem jenž b' al do spisů svých vše, co mu pod ruce
píislo, a co kde zaslechl! Sbíral látku s pilností v pravdě mravenčí,
p_\tval ji břitkým nožem zdravé kritiky, a může v té příčině posud
býti vzorem mnohému spisovateli jenž píše a o věcný podklad slovům
svým se nestará. Volnému nebylo zvykem pomlou*ati, a nepomluvil
ani Hrvátek. \epsal o Hrvátkách n_vní žijících, u nichž zV\k ten nikde
nepozorovatí. ale slova jeho platí minulosti. a z té k nám, skutečně

zaznívá zpěvy„Hrvatiee“—Čak avký, n e sice naší, ale Caka vky

s našimi (Jakavei

krojem, řečí, zv_\*k\*,a neklamou li

nás všecky známky, i vlasti a snad ikrví

spřízněné.—

zpěv. jímž lil" átice potvrzuje slova Volného želíc v něm ztracené,
bývalé

svě k1ás_\**
.
Ja sam evalag) i proevala

S črljenimi sad žužnjami

knt č1*1j(—ina.3)
roža,

setlc' \*lasi kinčimf)

>ad4) m]hajau) tel—5)
pmhajam

keď) jutrnja rosa.

inn s črljenum

kredicnm

hleda lica liěimý)

Slova Volného, jež p. spisovatel prohlašuje za pomluvu, jsou na
Výsost důležita pro dějiny našich Hivátuv a ukazují s ostatními jestě
známkami spolehlivou cestu, po které dojíti lze až na místo ve staré
vlasti nasich Hrvátů, z něhož na Moravu přišli.
Touto starou vlastí není „chorvátsko-slavonské pomezí“, jak mylně
tvrdí p. spisovatel na str. 5.,
ale krajina. na čisto jiná, jak svým
časem zde anebo v „Českém Lidu“ dokázáno bude.
cházím,

1) Pivnicazsklep.
2) kvetla. ——3) červená. — 4) nyní. ——5) (1. Odhajam :: od
zacházím. — “) jako. — 7) zdobím. ——(\ Fran Kurc—lac, »Jačkea, str. 2—13.,

jačka 555. Zagreb 1871. »Jačkaazpíseň.

Ruska literatura v roce 1898.
Pod (iv(í

A . V RZA l,.

V minulém roce slavil Alexander Konst. Seiler, známější pod
pseud. A. JÍz'c/zajlur, pětatřicetilete jubileum \ve literarní činnosti.
Narodil se 1838 v Petlohradě Utec jeho byl Estonec, b\l v\chován
v divadelní škole \ Petrohiadč a stal se hudebníkem při dvorním
divadle. \Iatka jeho b\la žena nežná. Vychován v chudobě, Šeller
navštěvoval německou školu a odnesl si mnoho težkvch dojmu ze
\v_\ch školních let. Ukončiv studia. Š. pohyboval se hlavně v klubu
petrohradského intelligentniho pioldaiiatu. uprostřed lidí píšících. učíeieh
i učícíeh \e. Lide ti uprostřed horečk\ \1)olcče11\k_\'chiefoim šedesan' ch
let obraceli zrak \vůj od společenskvch potřeb své vlasti na sebe \am\.

na otázky indhidualnč

mlavní.

na své \lastní jednání. na

duševní i mravní rozvoj o\obno(\ti v duchu n0\_\'eh idei. Individualnč

mlavní ideal\, jimiž b\hnad\cn1hde tito, mél\' chaíaktcr čistě plcbej\k_\'.
\ositclem idealů těch b\l raznočinee,
muž z t. zv. střední tridy.
drobne šlecht\, duchoveimtva, měšťanstva neb úřednictva. Idealy jelío
b\l\: u\ta\1ena piacovitost, úporná enelgic v dosažení před\evzateho
cile, prostota v životě a mravní čistota. A tak hrdinou romaní'i
Sellerovveh stal se plave tento plcbej, raznočinee v boji \e zastaralými
plvk\* ruske společnosti.
V kiuhu těchto lidí, již od společensko-praktický eh otazek obrátili
\e k otázkám filosofickým a psychologickým. vzniklo take ono ped a :; o—

gick é hnutíjež jevilo se homčkou 7.(
tkládati nedelni \kol\', \ belletrii pak
objevilo sc řadou usvědčovacieh pOpisů stale školy. před leí01mou.

Scller, une\en otázkami \\'eh0\atel\k\'mi, založil 1861 \kolu pio V\
chovaní chudý eh dětí, jež však 1863 b\ la zavřena. A tu Šellcr vystoupil
na pole liteiaíní jako sp1*'\ovatcl—\*\ chovavatel,
moralista, po—
dávající obrazy duševního a mravního Iozvojc sou(asne mládeže.
Autor tento ve vsech sv_\
ch dílech \ neobyčejnou eneioií hl('1\('(m_\\lenk\.

že charakter člověka skládá se hlavně výchovem v iodine

(( \kole

že osobní mravnost je potřebnejší než \\eliký „pořádek \čcí“ že ne—
mravni lide \* živote osobním nemohou bvti miavnvmi \polečensk_\mi
činiteli. Ab\ potwdil tvto m\šlenk\' své, čerpá příklad\ ze života
skutečného, jimiž je illustruje.

První roman jeho, .Zhnile močály“ (186011151v sobe množ.\t\*í
autobiografiCké latky: hidina, před\ edený v romano, pložíva něco po
dobného tomu, co prožil Šellerssám, a mnohe udalosti ze života hrdinova
shodují se událostmi života spisovatele, jenž napsal roman svůj \e
formě rodinných vzpomínek. Hned zde autor provedl \\é n(ililed\
o mravně otužujícím vlivu chudoby a zhoubném \livu bohatství. Život
jevil se mu tehd\ bojem dvou nepřatelskýeh prvků, \ jedné strany
tříd\* lenosných aristokratu, \ druhé strany poctivvch pracovníkii
nejprve plo vezdejší chleb, pozdeji za účelem rozšíření svetla, vědomosti.
pravd\ a dobra kolem sebe. Kořistí, o niž vede se boj. je hrdina
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romanu. jejž ()bč bojující stra))\ hledi vl(')kati do svého táboru. (\'ejprve
vítčzí zlý prvek aiistoklatickeho lenošení, poněvadž poctiva, tčžka
práce je\í se v očích nezkušeného mladíka čímsi ))epčknýn), kdežto
aristokratický svčt láká. ho rozkoší () leskem veselého, heztarostnélm
života i svůdnými p*ožitk\. Ale prvek poctivé place energick\ \\stu
puje protic cl)\*bn\'*mkrokům jinochovvm, představuje mu ošklivost
jednaní jeho a připravuje v duši jeho mravní k1isi, jež vede ho
k duševnímu obrození () vstoupení na pudu svčtla, dobu) () pravdv.
Zlý prvek pozbývá sve kořisti \* osobě znovuzrozeneho mladíka a l)\ne_
pred očima čtenářů. Takový dlouhý boj duševní kolísání hrdiny mezi
dobrem a zlem, tu pod blahodárnýu) \livem poctivý cl) () vpráci ne—
unavnýcl) )odičíi Rudých, tu pod škodlivým vlivem babičky se strany
matčiny s __jejímstarým panským zakvašením. kolísání, korunovanč
konečným východem na cestu světla, dobra i p)avd\,vi(lí1ne ve
..zl))) il\' el) )))oč(')lecl)“. povstávajícícl) tam, kde není spasitelne j))áce,
kde se žije na. cizí útraty.
Tytež prvky a týž optimistický mizel () vítězství dobra nad
zlem opakuje se ve všech dalších romanecl) Šellerový cl), majících týž
)))oralnč-pedagogieký význam. jako roman pr\*\*.T
Tak v druhém romanč,

nadepsanem: ./.i\*ot

Šupova

(186')), vidíme t\*též dva prvl\\ dva

hrdi))\*: Supova, potomka šlechticke )*,odin\* () Kolku ljuljušina,

čisto—

krevnčho razuočince. Supov podobně,jako hrdina Zhn ) ] vel) )))0( al )),
než \*\šel na cestu dobra ) pra\*d\, pod zhoubným vlivem okolí rodinneho,
škol\ ) špatných druhů. hluboko poklesl, v sedmnácti letech ))žb\*lpi—
jakem a prostopašníkem. Došed ))a poslední stupen mravního úpadku, Šupov
pod vlivem pritele Kolky Ljuljušina () hlavne idealního učitele Antona
olnodil se a dosáhl. „)ozumného štestí cestou duše\ ního in))**avníl)O)ozvoje.
Kolka drže se idealu, který si utvoril v dětství, idealu poctivostí a pra—
covitosti. sám byl beze vši podp01\* se stran\ )()din\*. v niz nenašel
l(')sk_\.vplacoval () utužil v sobě vlastními silami onu železnou pevnost vůle
() \šecko pokorující lasky, s níž podporoval i mladeho Šupova, obmčkčil
í ))))*()\))čp)edčlal vlastní matku.
Obč dve díla. tato mnoho místa věnují otázkam v_\chovatcl\k\ )))
Šeller pohlíží \* nich do rodin. kde mají se nejen roditi. nýbrž ) mravně
\*\cl)ov(")\ati budoucí společenští činitelé, a vidí, že právě tu není ))))avního
prvku. není )(')d))el)oživota rodinného, založeného na vzájemne a hluboke
lásce manželuv. Aby manželství bylo )()dne, 1))(')snatek l)\'ti korunou
naší p)\*))i, ciste, jedine lasky. V zivote obvčejnčn) však auto) vidí,
že plvní laska býva první p)ostopašnosti, prvním ))))avnim pádem,
snatek pak ukončuje dluhou, d)ul)d\* desátou lasku. V novelle „\\()še

plvní

laska“

líčí autor ono z))esvčcení lasky. jež predchazi p)ed

)))()))želst\i))), líčí zvrhlost )))ladíkův a smutnv konec oběti p) vm lasky,

„našich \ataší“ , svedenvch zl\()ze))\')))ijinoehý. leště určitčji nasledky
p) ()dcasne l(')sl\_\'p)e(l snatkem líčí aute) v novelle .\ es\tastne
))))))/(*l\t\)
kde vidíme ženu, jež \* mladi casto jezdila do lázní,
() mladíka. jenž oženil se s ní k vuli dítku, jež )))čli pred snatkem.
V manzelstvi t)(')pí d)))l) dr,uha () díama manželské končí se smrtí

in.—“kúliteratura
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dítka i \(unovraždon nešťastnéžen\. V ,T ( nité cestě"

při zdavkach

lehkomvslného mladíka (\ hodnou dívkou přiběhne do k0\tel(( jeho
l)\'vala laska \ dít-kem, dívka pak, zvědčvši o četných jeho milenkach,
nenávidí (nuže, jenž plohviiv \eno manželčino, kon(:í\amov1'((ždou
zanechav ženu \ dítkem po sobě. Casto mladí h(dinové nežení \e z vv—
počitavo
osti, d('(\((jicepřednost spojení \ vdanvini ženami p(ed \natkem
jako ucinil na pl. Šachov v (omanu .,Pa d (( Dmitiij Andrejevič

O(lov (v rom. Chu doba)
žijící \ odk\etající k((í\kou kněžnou.
manželkou \vého dolnodince knížete Russova./1ídka nalézti lze (odinu
nolmalní štastnou. Třída. živící se p1(((ti,kte(('( jí nezahezpečuje. je
pIáXČ tak daleka p(a\é. noimalní lodím jako tiida bohačů. V (odm (ch
bohatých. nemajících \pasitelne p((íce, jež k(otí bujne vašnč, t\t()
předčasně z7nadbvtku \_vbuch((jí; mladík m((\í \e p(ed sňatkem \\—
bonřit. mu\i užit \vohodv, (( pak tep1\e' \e ožení tieb((\ bez l('(skv
V takovych iodinách hohaču nel)_\\('( tedv l('(\k_\ manžel\ke, nebýva
l('(\kv (odiču k dětem. jejichž postavení je h(o7ne. Deti nevidouce
l('(\kv (( p(í_věti\*0\ti ((ni (( otce. jenž pio službu (( k((lban (odinv si
ne\ší(n('(, ani (( matky. jež \ta(('( se j(n o ($(tv (( oddava \e plosto—

p:'($nosti, hledají l('(\kn, p(ívčtivost (( \eselí jinde, p(chají z (odneho
hnížda.V(odi1(('(ch
chudých, p(aci nez((bezpečen_\'e1(.\natek jeví (se
zhoubnym pio \ve nasledky, p(o dítk\, jež není (tím ži\iti Ae. ted)
vk1u7ieh, živících \e p(aci j\ou \pí e šťastne (odin\ než \* k((i7ích
l)oh('((-u, p(ece

(f((sto deti

v (odinach

(h((dol)1)_\ch považují

\e (\pí(\e

za kletbu Boží než 7(( požehnání (( ploto j\ou ne\pokojenv životem
domacim. A tato nespokojenost mládeže \* (odm ((h hohačuv ichudasn
životem domacim je hlavní příčinou mravní zvrhlosti nynější mládeže.
Rodiče \ rado\tí od.\t1'čí děti do ((čehnvch ústavu, nestarají se o ně
dále, jak t1('(\i \011)_\"(—a\.(( děti. (odinou 7kažene. \e škole se nenapiaví.
Zkaženýeh děti nen(((piavi ((ni op((t(ovn\. 7((ložen(')((listok(((tiek_\'mi

lid((1ni1_\,
\'\li((ne ((ut01em v lom. „Les k('(cejí, t(ísk_v lít((jí“.
ne\p((\í jich ani (\ouklome školv (na _p(.paní Sokolov) ve /h n11\ li
močálech).
7((lože()('=lidmi, nemajícími povoláni k vvchovatelshi
a l('(\k\ k dětem. ani ú\t((v_\,'plo (šlechtické \\ nk\

kde byl vychován

Šupov. ani cizozemske$kolv popsané, ve. /h n1]\ eh mocaleeh.

kde

děti nemilosrdne bijí (( $karede jim 1)((d('(\((jí,ani ((\ta\ v \tatní. kde
učitelé čiste úředne, (emeslnieko—l)v("'ok1((tick_\zacln((zeji \ dětmi. \e\p((\í
jich ani oni ((l)lono\(t1 pedaOOOfOVe.kte(í objevili se \ nastoupením
no\('= d()h\ oblozeni. ani (\(nnozvaní lihelalní \\cho ((vatele. kteří
((čili děti pouze zavrhovati v$echen (('(d \poleeenský', posmívati \e
všemu na \\ čte. kte(í \v,\'m ž('(k((m nepod('(\((li nic po;\itivního.n,\"b1ž
jen jed pe\\imis1nu, ((m(t\((jíee \ nich ODOIUÍÍk životu. v_vstavujíee
jim na oeí domnělou be7('((elno\t života, (nčníce je. v chodící nntvol_\.

za /1\ (( hnijící. \e\pa\í

jich ani oni patentovaní pokiokoví pedagooove

(Le\(($ov,Starcev, )lčdnikm) z (0111(Les k(((cejí, t(i\k v lít((ji“,

7 jejichž hasí žáci nic \i nev_\,*b1((li.Ploti takovým učitelum (( vv(ho—
v((v((t(l(1n( Šellei \t (v) ucitele idealni (( plave. v_\chovatele. napi. piosto—

\1d(_=(neho
Me\e1a (( \0\0\iče \e Zhnilvch

močálech,

pod jejichž

vlivem mladíci starali se o osobní sebezdokonaleni, idealního učitele

Antona Supova. štábního kapitána Procharoova (Les k(icejí)

nebohatého
učitele Timěenku ve „ILtleLV u (1890), starého mládence. ná
mořního kapitána Chlopku (,.Osamělea)
vychovávajiciho svého
synovce a pečujíciho o jeho chudé dluhy, Lampadova, učitele Oilova

(Ch u doba) starou slečnu v „Cizích

1)r iš i ch“ ,))ečlivě vychovávající

cizi děti. Podobnou vznešenou, obětavou. všecko pokořujíci láskou

k dětem vyznamenávala se sympatická. hrdinka novell\ „K \'oěna"
Katerina \Iarkovnna. jež žije plo děti S\é nebožky sestn a plo cizího
chlapce, sklízí pak za to jen nevděk, a ovdovělá macecha l\aděžda
Dmitl 1_)cvna( \ ě nam su d1t“) jež láskou mateřskou miluje lásky
té nehodného pastorka, poslední prostředkv věnuje bv ne))lišel na
lavici obžalovaný eh a je štastna tim. že ))ast01ek umírá na rukou jejich.
Takm ou vznešenou, všecko ))okořujici lásku nalezáme u Volodi Te))licyna.
V)chovaného jmeno\((iným kapitánem Chlopkem, jenž láskou piekoná
zatvizelého otěíma Bubnova. Touž vysokou láskou miluje v témž

romaně („Osaměle“)
učitelka Nataša ženatého muže, jemuž žena
utekla. i dítě jeho jež matka Opustila. o něž \ataša stará se jako
matka. Ale dívka tato Opět ochotna ustoupiti ženě, když vrátila se
k muži s kter_'
vm vstupuje ve snatek teprve tehdy, když smrttstihla

první ženu jeho. V romaně „Špinavé

cesty

\idíme muže, jenž

nechce jíti vstříc ženě, nešťastné v manželství a hledající spásu v osobní
lásce k němu, poněvadž uznává, že člověku třeba nikoli lásky, jež
vede k úzkému osobnímu štěstí. nýbrž lásky vznešenější, sebeobětavé,
lásky k bližnímu.
Zchudlá šlechta ruská ani v rodině, ani ve škole před reformou
nenabyla pevných zásad mravnosti a politických na701uv i ustoupila
brzy místo své vítězoslavně bourgeoisii. Seller dobře pochopil, že tato
nová aiistokracie připravuje pokolení, které jestě méně odpovídá
ideám pol\1ol\u než cistokievné vrstvy dřívější. Lpadek idei vzdělané
třídv, jejich vkusův a duševních vlastností oplakává b'eller v romaneeh
z let osmdesátých a devadesátých. Mravní zchátialost pokolení novějšího
jeví se u Šellera s jedné strany celou radou samov1ahuv a neurastheniků

(„Konec Rirjukovského

letohr ádku“. .,Bezdomniei“, „Pád*.

,Rodina i\Iu r ato vů ',) s druhé stiany hiabivými, lakotnvmi a prakti
ckými typy, zasobněnýmive Rtlsěev u 1890,\*Or_lovu(,
Chudoba )
a v .,Hladových“ (1888) Hlavnídva hrdinovéiomanu „Chudoba'

náležejí k dvěma rozličným Vistvám společenským: Russov je z rodu
knížecího Orlov je raznoěinee. Oba pod vlivem ne již školy nvbrž
života nejprve mlavně padají, potom \*s
ak mravně se obrozují. Ale
autor zde nedává přednosti raznočinci před šlechticem. kníže Russov
je sylnpathičtějši než OIlOV pocházející z chudé rodiny úřednické,
a iniciativa obrození přísluší knížeti, a nikoliv Orlovu. Russov sice
klesl, ale dojmy z cizí rodiny zaehiánily knížete z oné hlubiny mravního
pádu, \*níž brodí se velkosvětská mládež; Rassov stal se hodným manželem.
horlivým činitelem zemskvm, zastancem lidu. Přítel jeho, Dmitrij Orlov,
z dojmů chudé lodiny dostal se do knížecího domu se svůdnou kněžnou
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v čele, „„dobre zárodky v duši jeho ustoupí před kouzlem sličné, ač proti
němu stare žen *. Smyslna láska změnila ho v pokornou občt vlastní
vašně, klesl hluboko jako milenec kněžn\, jejíhož muže si váží, jež
\šak muži byla nevěrna hned v prvním 1000 po snatku „„ s jiným
mela dítě mladeho Russma. bvvmi n„„7o1
v je O) lov p10t0t\'p zvrhlčho
mčštáka. Také v 10.111„„Rtiščcv“
vystupují rovnoběžnč vedle sebe

dva hrdinové z luznvch vrstev společenských Rtiščev, s\n moske\ skeho
protodiakona a matky

z rodiny knížecí. „„ Ždanov. nem.-ímželskv syn

chudč žcn\. \[aterská krev táhla Ltiščeva na cestu hýření, karbanu
„„ prostopášnosti, ale později zvítězila v něm krev otcovská, Rtiščev
stal se karricristou jako otec „„oženil se s chudou dívkouxjiž surovosti
ntrápil. až skončila samovraždou. \le ani raznočinee Zdanov není
l)ezv_\'minečnč idealni osobností jak\mi byvali raznočinci v plvníeh
lomaneeh Šellerovýeh. „)vlnž pouze hodným člověkem, jenž není bez
ch\l) a pohlouzeni.
Šeller zustal dosud nadšemm idealistou a hodným optimistou
věřícím. že dobro nad zlem dříve nel) pozdeji zvítězí. Aut01 rád l\1esll

positivní t\p\ idealni světle osobnosti „proto rom„„n\*jeho hodí se
mláštč plo mládež dospívající, jež potřebuje jako mann\ oblazů lidske
statečnosti „„ hrdinství jež l)\ ji |)\'l\' vzorem a příkladem pro /1\ ot
V současné pessimistickč belletiii ruske romany jeho. ač mají čctne
nedostatk\ umělecké, v\'plnují důležitou mezeru. předvádějíce positivní
idealni t\'p\ mládeži za vzor „„příklad k následováni. lím \\svčtluje
se vychovatelský vliv jeho na čtenaíe. Za umělecká díla nemá ani
Šellcr sám sve v'*,1'0m„„n\řka o nich ve /hn11\ „h moč„'"„lech,že nejsou

plopracovány, že není v nich cíiektních. milostnvch zápletek že nejsou
psány slohem \'\l)„o„1sen\m Je tu pozoíovati ehudohu barev, unavují
množstvím úvah stálý m moralisováním a jakousi stíojeností „„nuceností
v technice.
„l.)
.

Současné divadlo v Rusku.
A. VRZAL.

„Rus. Mysl" obšírným clánkem v_\ličuje stav llhlxt ho divadla.
Doufám, že se ct. čtenářům „Hlídk)
zavdččím, kd\ž hlavní obsah
rozpravy oné jim předložím.
V březnu r. 18.)8. konal se v \Ioskvč pod předsednictvím Alex.
Potčchina vseíuskv sjezd asi 7. 1.500 einitelu na jevišti, nedávno pak
\f\'šl_\ dva svazky prací sjezdu toho. jež podavají l)ohat_\ material
k charakteristice současného ruskčho divadla. Sjezd b\l podle slov
herce Lenskčho „shlonniždčním lékařů, jež obstoupili postel nemocného
umění.“ Všichni souhlasili, že divadelní umční pložívá těžkou nemoc,
že venkovské divadlo je v „'1padl\u,ve smrtelnem tažení, že v chrámu.
kde (llÍVC přinásely se občti „iste boh_\ni umění, n\ní hiají se hloupe
Hlídka

3

flašk), nesmyslně ku\'_v. oplzle ope1etkv,j_ež _j.\ou politmání hodnou
))aiodií umění: mí\fto žíecu 7l)ožně konajících své dílo, vidíme na
jevišti uhohě řemeslníky, lidi, odjinud V)lm((ne pro něž jeviště je
posledním útoči.\;těm))0 nezdaiech na jin_\'eh mí.\tech. Hla\ ními příčinami
úpadku divadla v očích členů sjezdu jsou hmotná ne7ahezpečcno.\t_
hercu, nedostatečná umělecká příprava jejich na _je\í\tě (( ní7k_\' m1a\ní
stupen včt\ín) z nich. /))1avoda_jově dohře poukázali, že \mutnč ))o\t(((vní
helcu stojí v těsném \vazku \ úpadkem divadla. Sjezd ()(l\()u(líl jak
souklomě ))odnikate,le t((kíned('(\no \znikl('( alti\ti(k('( dluž.\tva. Souklomí
podnikatele divadel v) kořisfují obecenstvo i he1cc,niči nálodní hlahohyt
i diamatickě umění. V)dřidu\\k_\'- podnikatel — obyčejně h) val_\" re
staulateu) — nema obyčejně nic společného s uměním; uzavřev smlom ((
se sb01e1n herců v Moskvě a dav _jim záloh), přijede do venkovského
města a roz\íří veleslihnč (livadelní ohl('(\ení. Snjedou se helei.))1vní
ku\ je pěkně vypraven a m('( úspěch. U))lyne v\((k 1)c_)(l\vč((\, \)'b1ané
peníze upotřehcn) na potřeb) heieů, na dluh). jež \í podnikatel nadělal.

ana

v)))1avcní nov\'(h kusů. na n0\e ohlek) nezbude ničeho. Al)\

přilákal přece ()l)ecci(\tvo, podnikatel d('(\('( hloupa melod1amata,_))ln('(
vražd, otrávení, potom f1a\k_)'. v nichž heicum je choditi třebas i po

hlavě, pak opeíetk). Hladoví heici, ((l)) hladem nezemřeli. musejí
hráti takové hloupě kus,), pod_1ohit se v) dřidu.\\l\ěmu podnikateli. .li.\t_\'
referent uvedl tento zajímav—y dialog mezi heícem (( podnikatelem:
„Chcete

žr((t?“ ——„Chci“

_..__Hrejteted)

v té fra\ce.“

—

„Ale.

vždyť to je pa\kvil na umění..'...“
——„\echcete—lí. táhněte" ' —
„Kam?. .
Volk) nevelk) nutno l)1('(t,nehot třeba jí\t. -—Spolecnost
konecně pozbyla důvěi) k sobě. příjmy padají, helci trpí hroznou
bídu, podnikatel skřípe zub), a herci \těží dO\tanou se zpět do Blesk) ).
Jsou i podnikatele. kteří na di\adlo hledí jako na kulisy, zal\r_\'vající
podnik zcela _jineho druhu, kde žen\kě hrají velice ponižující úlohu.
haviti OS\íceně milovník). ,umění“ ——
Hmší _je\těje činnost divadelních
družstev, kde ředitele _j.\ou úplnými pán). Ol)_\čejně herce. mající

knihovnu i oblek), najme divadlo zařídí druž\tvo. v(tšinu příjmu
shrábne do \\ě kapsv jako ředitel. jako pořadatel, jako herec, jako
náhradu

7a ohlekv.

(( o ((ep((t1n_\"zbytek

teplve

(lělí se dri(ž\tvo.

Repertoir diužstev je rovněž hiozný od tragedie nesmyslně přeehazí
se k melod1,amat(1ha\ce,ope1etce Vdružstv ech vládne úplnýnepořadek.
.,hlad, zima, žehlota je — údělem he1eu.“A tak piovincíalní heici.
t)))íce hlad
i zimu,
na v\ecko,
hledali ))říčin)_*
svých nc\tě.\tí
hlavne
mimo
sehe,(ozzlobeni
\e vnějších
okolno;\tech,
podnikatelích.

ředitelích d1už\tev, v obecenstvu. jež ))1_\' chce jen zábavu v divadle.
fraa_.\k) (( Operetk), v pohostimkých hlách hercu hlavních mest, kteří
pr) podkopavají zájem obecenstva ke hře místních herců, v ochotnických

divadlech, která prý dělají zh) tečnou konkmenci heícům z povolaní.
Však
'\k)tlí se na sjezdu i zpravodajové, kteří vinu neštastneho

postavení helcu hledali též v hercích

samých,

malujíee třídu

hereckou tmavými barvami. Helec Lenský ukázal. hyne—lidivadlo, že
vina je v tom,že většina hercu nemá nic \polečného (\ uměním, ze
V
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herci nemiluji umění. že 5/10 hereů jsou praktičtí \amolíbei. cyničtí
opilei. ktei'í misto talentu a place vvznaěují \e. (lízostí a ne„\t_\datostí.
nadšeni pak čerpají z láhviěkv konaku. /houbn_\' je vliv takovee atmostén
intlig. /a\1\t1 boje \amolíbosti. a \hankv za n\pěchem. \poleěno\tí
k práci neschopných (larmochlebu na mladíka, jenž blouzní o \loužení
svatému umění: z i(lealního mladíka ve \polečnosti jež stojí na velmi
nízkem stupni vzdělání a mravno.\ti.jež nedbale pohlíží na své zaměstnaní.
\táva se záliv v\ední píovíncíalní helec ře1ne\lník bez l„'„\l\\ k umění.

& jak žijí, jak placují \enko\ ští heui. ') lakmile \koněí saisona.
herci odjedou do \Io\kv_\ na di\a(lelní tržište. lu začnou bezúčelne
n„'1\ště\v agentu, vvs\edavaní v hostincích a kavaináoh. \epatrne hmotně,
pio\t1edl\vvjčerpaji \e,ahe1ee \e vztekem čeká, až ho pozvou k nějakému
divadelnímu \boru a dají mu zalohu. Sjíždejí \e di\adelní podnikatelé
na než se vlhnou líeleiz7zzunou pletiehv a klepy za tím učele1n,bv
konkurent b\l ponížen v očích podníkatelovjeh. \lnohý herec učiní
smlouvu \ dvěma, třemi podnikateli, přijme od nich zaloliy. jichž níkdv
neviratí, a podnikatele ještě nechá na holič—,kaelLPodnikatele \_\bírají
\i zvíiáště hereěkv podle podobek. jež chovají divadelní agenti. Ix jistemu
zpravodaji oblaeelí \e podnikatele a ředitele (llužstev \e ž„'„(l0\tí, bv
odporučil jim helečky plo operetkv a frašky ..jiehž potřebují ne tak
pro jeviště. jako pro některé zastupce měst a představené, kteií radi

jezdí \ herečkami za město Divadlo a kíěma tak se zmíehah že
těžko íozeznat, kde začíná ono a končí tato. \ení tedv divu, že divadla
nenavštěvuji. „lxten' pak mravný otce 1odíny“, pra\í Aleksan(llo\ ve
své zp1„'1vě,..poveze\voji ženu a děti k nemlavm m lidem v nemra\ n\
dum.) A v takove nenuavne (loun mění \e na.\e divadla \ jedne \t1an_v
\piavcí krěmálí, kteří v poslední době u\tavične víc a \íee vs\tupují
do popředí v di a,(lle \ druhe pak \tíam nemíavnými heíei.“ U heieček
neeení se tak talent, jako spíše tělesná krása a hojno_\t obleku. Podle
zprávy Paninovj' 9/10hereček j\ou padlé ženské. jež padly pod vlivem
těžké hmotné nouze.
V září odjede hereekš sbor z Moskvy na své působiště do
venkov\kého města; ub\ tují \e. počnou \e učit úloham. První představeni
dopadnou dobř,e herci jsou v iužove nalade. lnzv v\al\ pííjmy kle\\ají.
herci nedostávají platu. mizí l1011i\0\tjejieh,ze
zlo\ti ()ddají se pití.
nedbale provedení úloh přivadí další úpadek příjmuv a herci stěží
přečkají divadelní dobu i odjíždějí (lo Moskvě. aby příštího roku
totéž opakovali.

(Příště dále.)

P. Izák Tomáš Hecker.
Měsíčník „Stimmen aus Maria-Laach“ přinesl v posledních dvou
číslech minulého ročníku obraz a posudek činnosti i života slovutného
konveltity severoamerického P. Heckera, jenž svým individualismem ((
demokratismem, jakož i některými Jinvmi zásadami. Jež hlásal. dol)\l
si mnoho stoupenců neJen v Americe, ale poslední dobu i v Evropě,

Z\laštč lilancii (( \čmecku. Jesuita Otto Pítilf na zaklade litelatuiy
„'“pio ' \,.)roti“ z webu tohoto vznikle, podává nestlanný obraz tohoto
(jpoštolskeho muže, kter\' Jesuit\ odsoudil, Jako řádv církvi dnes už
nepoti ebný.
Izák Tomaš Hecker narodil se v Novém Yorku 18. prosince 1819).
Rodiče Jeho s obou stran b\*li potomky přistěhovalých Němců, pio
testantu I. Hecke) Jako druhe pokolení v Ameiice vychovane německy
už ovšem neuměl. Otec po stránce náboženské lí)\*lvlažným ba lhosteJ))\'m
matka v 20ti letech přestoupila k metodistům. Izák o 10. letech musil
nechat školy a Jít za ži\*ol)\tim. Dělal poslíčka v nakladatelství jistého
metodistického časopisu, potom b\l učněm ve slévárně písmenek, ale
po roce už se svými staršími l))1t)\ peka1il.S nimi súčastnil se jako
chlapec 12 a l;)letý ruchu dčlnickeho, jenž tehdy v moc 18)0 7ačal
se šířit v \ov' c))) 101ku. Dělnický iucl) tento b\l ovšem utvářen dle
tehdejších socialisticky komunistických theorií francouzských. Tu setkal
se mladý Hecker s vudcem hnutí toho drcn) Blownsonem, potomním
slavným konvertitou katolickým. Až do svého ol)1ácení o radu i o
poučení obracel se Hecker k Brownsonovi. z něhož čerpal první své
pozn('m)k\* a ide\ (( na nichž i později setr a.l Blounson tudíž
ducha nem ičeného sniveho mladíka samouka v_vškolil.Snění a v)isionařství
a při tom d\chtiva touha ))robuzeného ale ničím se ukoJiti nemohomiho
ducha. učinily z )))ladcho Heckeia až do obracení Jeho bludnou duši.
Doma nemoha vydržeti na radu BIO\\I1\OIIUVUobrátil se do společnosti
založeno na novych společenských z('(sad(iel) lo\))osti, do associace zvané
Blookovou Ialmou. kdež na 70 lidí vzdčlanýel) žilo \enl\0\ ské praci
asebeušlcchťovz'mí. Leč pol)\l tu sotva pul )oku; doznal sic mnohého
poučení a vzdčlal se obcovánín) s muži u(en\ )))) s duchapln\'mi, ale
po čem toužil nenalezl. ()dtud odebral se ted\ do Jine podobné
„assoei(1ce“('\\lcottov\ v Coneor.du kdež /1\ ot b\l však těžší a piostší
než v Brookove Fa(rmč. Ani tu nedoznal ukojeni. Už v Brookovč
Farmč začal přem\'šleti o katolictví. Ixoupil si knihy () katoliel\(= víie

jednající a zvláště katechismus T1identina.B\l \ sak ještě dosti vlažným
ke všemu () trvalo rok. než si katechismus ten přečetl( nauky jeho
Jakž takž piom\slil.

Po ))e2(laře1)_\*chpokusech

\* associaeieh

žil Opet

\ovem
Y'01ku, a tu zanášeje se pl('1n\ stati se knězem, bud angli
kanskym nebo katolick\'1)). za al se učiti latině. \ březnu roku 18—14.
začal \* nejistotě své zkoumati () rozmyšleti me7i obema círk\emi,

anolikanskou a katolickou. Biskup katolický v \ovem

301ku přiJal

Jeho \*\"_je\*\dosti chladné a upozorněním na přísnou autoritu cílke\ní
jtj zastiašil. Oblatil se k anglikanum, ale ti ch\ban)i () nedokonalostí
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svou: jež se tu před ním objevila. nemohli ho uspokojiti. Nerozhodnut
mezi oběma. ale více přece se odkloňuje od anglikánské církve. usídlil
se znovu v Conc01du a pustil se tu opět do latinv a řečtiny. mine už
nezvr atně státi se knězem. Tu dočetl tridentský katechismus a bo_juje
v duši o iozhodném oblatu dopsal Brownsonovi do Bostonu o nepokoji
svém (( svem úm\ slu státi se katolíkem. Tou dobou Biowson sám
(v květnu 1844) zanášel se m\ šlenkou viátiti se ke katolictví a roz—
inlouval () tom s biskupem Bostonsk_\m F.en\vickeni. S ladostí ploto
piečetl dopis o podobných ('unyslech svého mladeho piítele a žáka. a
odepsal mu. pro ně oba že není jineho upokojení duševního leda
\* katolické církvi. Hecker obdržcv (lOpis. ihned se sebíal a jel do
Bostonu. Tu biskup lenwick odkázal Heckera na svého koadjutom
světiciho biskupa řitzpatlicka. (mi tento nepřijal Heckera s nijak_\'m
enthusiasmem.n\'*b1ž zkoumal a pátral po jeho um\ slech. Zvláště
Heekera zabolelo. že tak přísně pátral v dusi po zbytcích socialismu a
kommunismu. lxonečne vsak piece úm\ sl Heckclfiv schválil a poslal
jej do N(n\'.\01*k(1 ab\ tu v lodne diecesi své \stoupil do cirk\e

llíatolicke.
Tu byl
s\ čtící
liiskup
Dr. s Mac
Closleypokiten
přijal jej
v\cvičil(
s1pna 1844
Hecker
znova
podmínkou
a 2.a s1pna
pri—
účastnil se stolu Páně. Dne 20. 1íjna náledovala pak konvelse
Brownsonova.
Pohot0\ ost biskupa Closlcye. s jakou \\v1laeel námitk\ (\ bludy
všech sekt nekatolickych a obeznámenost jeho se všemi velikány du—
ševními toho věku. první čas stačila úplně k upokojení ducha Heckeiova.
\edovcdl jen z duše sve vypuditi t\*zbytky tipkosti. jakou zažil. kd\ž
tak suše a přísně zkoumali jeho samého. kdy pln ohně a touhy hlásil
se o prijeti do eílkvc. Už tehd\ umiňoval si. že ze všc(h sil pliciní
se o náp1a\ u tohoto způsobu. piemýšlel. že nutno jinak se ch0\at1 ku
vlacejícím se plotestantům do luna ciikve. jinak je vítati a jinak jim
v\ eházeti vstlíc. (\a tomto dojmu S\ém (( na tomto svem poznání?za
ložil pak P. Hecker celou svou činnost pozdější. činnost míssionáře ((
apostola (\merikv.
Za Izákem Heckelem piestoupil tež ihned biatr jeho Jill ku
katolictví Ostatní rodina zůstala jak b\la: otec lhostejným ke všemu
a k žádnému vyznání se nehlásieím. matka metodistkou a starsi biatl
anglikanem. Piece vsak první čas bylo Heckerovi od známvch za
koušeti mnoho. V té době bylo katolické vyznání ve Spojenyeh Státech
nejposlednějšim (\ nejopovrženějsím. B\lo tudíž tieba od\ahy pied
veřejnosti přihlásiti se v té době k tomuto vyznání.
Kom eitita I. Heckel pojal [p] vu plán chud v\dat1 se na cestu
do llíma. Ale vzdal se toho plánu a piipravoval se na pivotni s\ ou
myšlenku. Aačal se opět učiti latine a řečtině. Leč ze vseho toho
soukromého studia mnoho mu nezůstalo. Myšlenka puvodni státi
se knězem ho neOpustila. brzy vsak změnila se v ten zpusob. že
umínil

si vstoupiti

do řádu.

Po

nějakém

váhání

v**\b1al si řád

redemptoristů jenž se práve v \0\*. \orku byl usadil. Rozhodnutí
vsak přišlo náhle pli dané příležitosti. kdy dva konvertité do řádu

\'stoupi\ \'í )nčli se pl((\iti do E\íop\' do novie)iatu. \e d\ou dnech \\

)nohl si Hecke) přijetí od plovíncíala v Baltimme (( v\dal se hned
\ d\ čma krajany na (:()\tu do Ev)op\'. Dne 2. září 1845) dorazili do
St. Ílloudu v Belgii, kdež nastouníli novíeiat. Hecker \)hl \e \ cel_\'1n
zápalem duše sve na mystiku. '/akladatel řádu \vat\' \llon\ (( \v(tv
líantišek Saleský. kteří mu pied\tav0\((n1 v no\i())i((tč jako vzo1.ne-—
dovedli ho cele upoutati. 'l('(hlo jej to více ke spisům \\ .Teíezie.
(\'v. Jana z kříže;

četl mimo to Taulera,

I(()\'._])10(l\((. Susa (( pozdější

askatyVSurína. Lallenmnta (( S aramellího.
Zivot při tom vedl \ehní přísnv. pln_\' odříkání (( unntvování
se])e samého. Jeho novíeínistl zkou\el jej dlouho (( přísně. není--li to
vše () Heekera jen \(])e]\l((1nzv1('(cen (\nivost (( tanatično.\t pov(hv
(( mladí. l))e\\ ědčil se v\((k. ze pl_\ne to \\e z odhodlané z])ožn(')1n\'slí,
hledající spočinouti \ Bohu. --——Dne1). )íjna 1846 \ložil Hecke) \lílí
řeholní (( poslán do \Vitteínu v Hollandsku na \tudiun). .ležto však

Ilecke) \kolního vzdělání neměl, a \e všen) l)\'l jen \aínoukein, musil
dve leta se podiobiti lilosoficke přípíavce, než ])\ začal ])ohoslmí. Pli
ton) mel \e doučovatí latině. Le( HQ(ke) ukazal se l)rz\ ke \\emu
\tudíu neschopnýínz jeho vnitřní rozdraždčnost, ne) vosa a stale (ozčílení
činily lnu veškero \tudiun) nemožným. Uložen mu proto jim' úkol,
stal se o])\luhovačen) neínoenveh. Stav jeho duševní \e \t('(le přes to
hor\il. tak že kone(ně pro\íl sám \v(') představene, ((l)_\])ud ho nechali
laiken) v řadě. nebo )))u do\()lili piestoupiti k nejakunu (('(du kontem
platí\ní1nu. nebo konečně příplavu (( \tudíun) k'e knčž\tví ponechali
jeho píívatní pilno\'tí. Po dvou letech )naíného \nažení konečně před
\t((\'en_\" pod poslu\ností )))u l\('(7.((l,((])\ řekl, k (emu \e n)\'\lí od Boha
])_\"típovolán a (učen. l))iznal \e, že cítí v \:ol)e povolaní k tomu. ((by

()])1()(el Spojené Státy \()\e1ní \ineíik\ na katolickou víru, a že doufa,
])ude—
li studium \\ ((eno jen jeho \vobodne \ol])č, \ daných okamžicích
pokoje a klidu du\:evního tolik nastudovatí, abv mohl úrad knčžskv
(lo]))( Z((\tavati. P)ed\ta\ ení ted\' \\ olilí a poslali ho k dal.\'ín)u pri—
vatnílnu \tudíu do Anglie do Claphainu. Tu v\al\ nesnáze (( neklid du—
\(vní d(le t1\al_\, tak že pi'ed\ta\(_)ní začali opět o Hecl\eío\í poch_\])o\ati.
lxonečnč za p)í\pční zp0\ edníka \vého do\áhnu\ d(1\()v () nich i \íl\
(( duvč)\ v \che, nejnutnej\í nastudoval (( 2.5.1íjna 1842) \'\\v(cen od
l)i\kup(( \\1\cn)an(( na kneze. ]ako )nladv l\něz pomahal v duchovní
.*\p)('(vč.jednou též v malé e\adč l\('(zal. Život jeho pl\nul ted ti\eji.
A((tíín I). llafken\cl)()íd \tal se plovíneialen) v \n)()1íce (( ten v\'ž('(dal
(\'i Ileckera (\ d\a jeho krajany, aby mu ])\*li p(iděleni k )ni;\siin)
v .\11)e11((.)(oku 18:52. p)e\ídlil ted\ P. Hecke) koncčnč nazpět do
Ameriky. Dne ('). dubna 1851 začali noví redemptmíste \voup1('(ei.
Ale P Hecker nebyl \ to. a])\' zastá'al (')kol kazatele i při velkých
kazaníeh večerních. Sclnizelo mu i řečnické i j((Z\k0\' () \f\*\koleno\ti ((
theoloqické 7datnosti k tomu; míval proto zpr\u jen )()nní krátké
?) minutové pion)luv_\ plí )nší, většinou katechetické. (\le i t\' s ním
od \lov(( k slovu napled plaeova al P. Hafkenseheíd. Tu teprve na
\t((la pío nčho p1((\(( \l\ol((. jež uzpůsobíla ho k pozdější blahodárné
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činn()\ti. liečníkexn v\t((1)v1n nikdv ani ))otom nel)\l. ale stal se z něho
))řeee ))ř('\\'čdčiv_\"(\ v(lmi schopný kazat(l (( poučovatel.
Tak \etíval P. H(eker \e\t l(( v mi\\i_)ní pláei (ede1n))t01'i\t__v.

Téšíla ho tato (ínno\t mezi lidem katoliekhn v Americe ale časem
))řeee ()))č( \e v něm \\no1()\ala m\'\l(;nl(a. že po\ol('(n )e\t vlastně
k tomu. al)_\ ))1ote\tant_\ Lnie

))ři\edl o))(zt do luna církve katolické.

M\.\l(nee této dal nejdříve v\1((z ve \))i\k(( svém „Questions of the
Soul" (..Otazlu du.\e'. \0\\ 101k 1806). v němž dovozov.al že touha
du\'e ))o Bohu ukojena l)\ t1 muže pouze ))(iuča.\tněním se \\'('(t0\tí ka—

tolieke (í1k\'e.Spí\ek

v\ nikl hlavně tím. že ve mnohém ))Iizpů\obil \e

))ot((l)('(m plUÍ(\Í(1nt(l hledajícího

Boha. (( t_ěžko\ti ohlatu

(ozlmal

() vv—

\\ etlo\al.— Za ))1'\ním \))i\l(em v\ dm . 13.38. dluh_\': „A\piíatíons
of (\vatnreí v n(1nž do\ož()\al. že jen katolické n('(l)ožen\tví je ná—
l)()že11\tvím lidstva. že. ono jedine .))řnozen( touhy“ ('lovčka
)()zeno.\t lid.\k()() milo.\'tí Boží ))()\Ll](\(11()ll \))ojn)e \ lŠohem.

(linek

\))i(\ku dluhého b\l lepší l)(ž prveho. Do 1.1868.v\'d('(no

ho (—t\'(IU \'_\d'(ní. — Už )))i dokončení tohoto dluh( ho \písku

1'.Heeke1

(( ))ři—

konfeleneí plo nekatolílq v \olfolku

(1\))0ř(((l((l

() to \ velkým

('1\))eehem. Jeho \))()l((l)1'at1i \( do\(1d o ))lan_\_jeho nmoho ne\t('(1ali. ted
\šak

))řil(l('(da'(í _)im ))oeali ))(_).4()1no\t() \e(iti

\ ))()\l('(ní jeho.

.o. I).)

Nová dna.
57/01/5131:
(-“arevna Natalja

Aleksčjevna

í (eat)- jeja \'l'OlHCIll.

Pťll'tÍml'le 189%

Sljapkineale\
nalezl
\ eha1()kt(—1i\tiel(\'m
lepertoileín
ny 1\*ul(o))i.\.kte1_'vn('(.\
Natalie (\le.\čje\'n_\. \eznamuie
jenž v\1)1l(()l
))estloztou b_\lat
v mm ) \kolní dlamata. i zplaeovímí populaíníeh pmčstí. na mehž
\ i(leti \liv \kolníeh )))ed\t(1\em 1 oloekého ) nčmeekeho divadla Gregoíi

() K(m\ta. Smíšení to ehalakteiisuje litelatmu za dob\ Pena \ elíkdho.
kniha Šljapkínova jest duležita plo dejinv lll>lšČllOdivadla.

bum/(01J.,/, l.\to11ja111.\.\k()jlit(1()t(11\ le\).1tn ad( ata (vo\ ěka.
\ _\))(hk !. ]xalamzin\ ' (lo-\lel(\'an(llov.\\l(nju (=))o(f.huPetr(í')lna(l 1899.

Je to kniha. (Učená hla\ně plo studující (( šilší oheeens'mo. Autor
))řílí\ ze \ííoka (na 300 st).) lí(í čínno\t lxaíanminovu p:ed nastoupením
Alexandla l.. do jehož panování spadá hlmní doba (innO\ti jeho. Kniha
má č(tné nedostatLv. Bledě nakuslen ev10p\k_\"_
\entimentalísmus mdle
))odan \větový nazol mladeho kalamzina. ne)a\n_\'mi tahy nal(1e\len
chalaktel doby tehdejší. Sloh )() ((Zl(op('(dn\'.

]Cine lleíw
vlastním.

nach China

und Japan.

\'01) J. Jlíilicr. Nákladem

Str. 10%). Cena (30 k)

\llad\ ee\t0\'atel.1od('(l( ((\deeký. slohem plostým (( nehledan\mi
slovy lí(í lehkými čltami loku ))řede\l('-ho\\kmanou cestu () dojm\
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Písemnictví (( umění:

i příhody zajimavé. Vice národopisné látk\ l)\' spisku nemalé l)\lo
dodalo cen\. A((jiniavv cestopis opravuje innohé 1n_\lné mm) v naše
oCíně (( Japansku.
x.

10. FCO/(:t'z'sfov:
Svod mněnij
Petrohrad 1898.

Šělinskago

() dětskoj

literature.
'

\á701\' Bělinského (*,—1848)() výchovu a dětské literatuře jsou
těsně S\('(zán\ s jinými názor) jeho. jsouce výsledkem individualního
i společenského vz10stu jeho. Bělinskv jako Sehellingovee žádá. al)\
\* dětech iozvijel se cit nekonečného ah\ se vychovával náležitě
esthetieký cit. mluví o požitku. jaký děti mají z arabský eh pohádek
i z Hoiiniann((,1adi účinkovati na děti prostřednictvím fantasie: Bělinskv

jako realista naZ\ vá fantasií škodlivou schopnosti duševní lioíimanna
iná za škodlivého spise atcle pro děti, nevidi poesie v pohádkách, za
nejlepší knihy pio děti pokládá ty, které děti seznamují se zemí.
přírodou.1n\*sli.že přírodní vědy nejvic poutají děti. Brzv měl čtení
ži\ otopisu pio deti za užitečné, brzv za škodlivé. \ uhee jeho názoiv
o dětské literatme měnily se s jeho všeoheenvm nazelem světm vm.
]eoktistov správně v\'stupuje pioti oněm lecensentům dětských knih.
kteii odvolávají se na jednotlivé v\'10k_v Bělinského. ne\ šímajíee si
dejin názmů jeho na detskou liteiatuiu a zneuživajice takto jména
velikého jinak kritika.

Taf/(m-Bamnovs/.:a_'j:
Rus.—kaja fabrika

v prošlou) i nastojaščem.

Istoriko-ekonomičeskoje izslědovanije. Petrohrad 1898.

V ]. svazku ohšírného dila svého podává aut01 dějin\' rozvoje
ruského to ('(iniet\i v 19 století pod vlivem změny společensko—
hospodáiské tiid\'. Se v71ůstem hnuti továiniekého aut01 sleduje 1 rozvoj
továrnického zákonodáiství. Kniha tato je vůbec cennvm \kladem
hospodářské liteiature. '
Sborník historického kroužku. Majemík, vydavatel (( nakladatel: Družstvo
„Vlasti Odpovědn\'* redaktor Dr. (\I. Kovář. H. 1998. sešit 7. Str. ]
C(na ] 21.20 kr.

Čilj historiekv kloužek „\lasti“ \_vd('(v('(rocne svůj „Sbornik“
jehož 7.s azek za rok 1898. l)vl právě dotišten. „Sheinik“ přináš,
delši články, delši i klatsi (hohiiosti a podrobnější i kiatši posudkyí
hlavne o pracích historických.

Delšich

článků

7. svazku je šest. ProfessorJ. \ávi ra. jenž u7

\ lonském ioěniku podal pěkny zivotopis Hanuše z Oppei sdoriu, helli\ eho

pána katolického, přidá! ,.Doplnk_v k 7ivotopisu Han use
Oppersdorfu“
dle listin (( kopiáiů na zámku v Heinim Hlohově.
Doplnky temito ještě více v\nik('( pracovitá snaha pánova o zachování

katolické vi1\ veSelezsku. —-—Dr.
ll luásl pojednáním „Opat Anselm

\ laeh ve sporu s aleil)iskupem pra77sk_\'1nFeldinandem

hrab.

z Khiienl)urk(

o exempci“

podává archivní příspevek

k dějinám benediktinského kláštera sv. \Iikuláše na Starém Městě

Nová díla.

1'21

pražském (( k životopisu ()p((t((.kte1\' \\ ěřil \vsta\ěuí noveho opat\tví
\ kapli a \ príslušenstv un 1 \ bibliothekou \lavnčmu mistru Kilianu l_nn.
Dienzenhof'ilov. T_\'z autor druh\' m pojeduz'(ním sv\'m rozvínuje podrobný

\pm, ovšem \taíši, ve článku ,.Ar c1h1\ku p p) ((7
ž.\k _vJan Josef

hrabě Breuner a opatu \\.\íikul('(\e \laui ((Roučka ve
spor uo pat) on('(t kostela

v Hi nčír íeh“. Obě pr('(_.ce
l\r('(\l()v\.

jsouce kusem dějin kl('(\te1a \v. \Iikul('(\e n(( Stan 111\lě\tě, _j\ou založeny
na pramenech (( proto cenne. —V ol)\í1ně (( aiehivními pnuneny do—

ložené ('(vaze.Z dějin zápasu katolického
n('(l)ožen\tví
\ _jinověr\tvím v Cechách vletech1700—1736" líčí Dr. Aut.

Podlaha kus kultuinícl) dějin našich za pi ve polovice 18. \toletí; hl;(\ním
plamenem l)\l\ autmmi Litteiae annu((e, (ukopi\n('> paměti _je\((it.\ké.
li\tinv z knížecí Lobkovicke kn1h(,\ n\ (( z arcl)i\ (( (((cil)i\kup\kel(()

v Praze. 'l_vžaute) z litelainí zu\tal()\ti k tisku připlavil Va cla v ((

l'r__antišk(( Kozmaneeía

\pi\ov('(ní

hi\t01ick('(“.

z nichž

v Čas. C. \[usea již dávno před tím Vinc. Zaluadník v_\nal( (doplnil
„ l\1átké v_vpsz
('(nítricetilete valk\". D1. Podlaha u\ eřejnuje l\ozu)au(>ciov()
v_vpravo ('(ní o zimním krali (( o náboženství _jel((),_jakož také () ol)nO\ ení
1)('(l)()žeu\tví katolického a pokutovaní odbojm'ch. pak k1('(tke v_vp\('(ní
v(ílkv tiicetilete (( úvahy () teže v('(lce (z ruk. v hihliothece Strahov \ké).

V uveiejn()\('(ní pamětí I\()zmánkov\'(h bude \pi\ovatel pok(a( ov (ti ——

Jakožto jubilejní vzpomínku na 0\lavu l (. Palackého Fr .J. H\p('(č(k pí\e
..0 .L vodč do ,Děe_jin ()(—'()
od (( (>e\k('>l)()í", kte1_\'žto. .lf'_j\od“
plací mistrovskou.
V (ll ()l)n\ eh zp1('(v ((e h P. l'r.' leplý pod (va dol)(_\'hi\t()1iel\\"

už\tin \ ( choltovic.

l). Štediý rei('_,>1uje
o dvanácti zaniklý ch

osa d ach v ok I'GSC Lo ((n\kč u). (edaktoi Dr. M. I\ov('(r vzpomíná

rušení

klášterů

za císaře J ()\e fa ll.. A. Vetešník píše pěkný

pří\pěvek k životopisu Juug'maunovu archivním obrázkem

Ju)n<rmann (( vvučov '(ní _j((7_\ku českému

„J 0\e f

v seminaříeh'í,

Dr. Ánt. Podlaha podává 7p1(
(')vv () pou \to v n i( íc h ((a pan \tví

Lvskčm z počátku 18.stol.. ()ce\ke knize ploti k(e\tan\ko—
žido\ skě \cktě v Čech ('(ch. ti\těne (. 1749. (( () pohnutkách,
ktele vedlv kněze 7 T()\ ()1v\\t\ (( Je.ží.\o\ (( k práci lite

ra) ní. J. llamršmíd

(z 1nat1ik_\ b_\"vnlčf((iv (( \'Iatk_\ Boží pod (ctězem

vPrazc) (eferuje () ct_v)1cet1hodlnnc pobožnosti

z r. lh22.

Pos udků jest 2Š (( týkají \e 1u7.n_\ehp(ací (( spisu hi\to(ick_\'eh
a lite1arních.
_
Ohšílná kniha končí \e nekr()lo<>'.emvěnovanvm P. Petrovi

bplcko v1 záhv zesnulému sp()lup1((co\mkovSl)01nlku hi\t. klou7ku",

(( svědčí o čile snaze i p((íei tehož kioužku.1(:..l.1(\*(>.(((„((.
Musaeum F>(1nci;\eeum. (\nn((l(>.\\ID(CC\C\II.B(((1)()(>11898.Šun)ptil)u\
Musaei

I*“1'((nci.\ceí.

Třetí svazek Annalů Frautiškora mu\ea (za rok 1891). vydaný
roku 1898.. výpravou \vou. illu\tracen(i i vzhledem \v_\"(n překonává
prvější dva svazky. S latinskou svou h'rmou přináší pět prací německých

a pět českých mimo jubilejní članek \* obou zemských jazycích >cp>an_\".
J\niha jest objemna o 307 stranách velike o>1nerk_v.

Svazek je zahájen vzpomínkou na jubileum panovnické: „Das

Jubilaum der :")Ujahrie'en Rewieru ))„*Seiner \Iaje>tžit des
J\ais (1>' -——
„l)ade>atilete jubileum panovaní Jeho Veli
čenst\ a ()í>aře" Článek jest p.>(in \zletnč (( líčí hlavně kulturní
snahy za vl(id_\J. \7.——l)rofe>soi A. Rzehak podani .,Beitršioe zur

Kenntnis der kar pathischen Sand>teinzoí1e \I:ili1en>“.
Práce Rzehako *aje diuhvin pokračováním oeolowiclu)-p(\lacontolog1ek_\eh
zpráv z musea ] rantiškm a a jest doložena pěti \*_\()brazeními.- Professor

l)). ]rantišek Dvorskv pojedními novvm p1í>pěvkem..o vlta vínech
(moldavitech) mor av> k\'*ch“. nalezem' ch podél ÍOlšliJihla\ ského ()d
'lřebíče po Ivančice. K důkladnemu pojednání j>ou při(l(ín\ obr*az\
1;) t_\piek\'*chvltav'muv ()přehledná mapka nalezišt vltavínsky ch u Slavic
l\oži(*hO\ie. Dalešic. Lipnan, Dukovan ( Senohrad.
Karel Schirek

(l('mkeni,*De1 Sližaner

] undí

iefeiuje () um(le(*k_\'ch nálezech na

allod. panství \[orkov ském ve \*>iSližanech (z1.1>)-lO.) a pod!(\ a krásná
\\*ob1azení techto nálezů. — l)rofe>>oi J. Hladík široce p()pi>uje prae

historicke

hr ((disko () pohř ebište u Obi ai). ob( velmidulezite

pio >10\na\*ací archeologii. I\ dukladnéniu popisu jsou přidán_v1napk_\
hradi>ka i pohrcbi>tě a p(kne oblázky predmetu v\ kopanjwh, na
1—1listech. — Dr. lŠ. Bretholz

popi>uje

(( ocenuje

,._*Bii')11n> Stadt

bilder“
až po rok HND.; ()brazv j>ou dílem ve lranti>l\o\*e niu>ou
dílem v mě>t>l\(')m (uchivč v Brne. dílem ve sbírkách >oukron)\' eh.
Pridána j>ou čt_\ři\ vobrazení města Brna v otiscích velmi zdaiil\' eli.

lieditel J. J\lvaiia pokračuje \* líčení .._l\r_oje lidu
na Moravě"

slo\ en>l\eho

líčí kroj J\unov>k_\'*.Vlenov>k\'*, lhad>o\>l\\

brod>k\'*, \i\*1íicl\\". lŠánovský.

V poutavém

Uher>ko-—

1i('*uodopi>ném su'm

po—

jednání bude autor pokracovati v Annalech budoucích. ——Dr. Vilém
S(hra_1n pí>e () morav>l\_\'ch akvaielli>tech ve clánku .\I ('ihri>*ehe

Aquarellistcn“

j>ou to Em. Stockler. Fix X. Pektoí'ík. ]. Ethler.

J. Ed. 'l(lt>cher. Enlil Moser. J. Uprka, prol. A. Rzehak. přírodopisec
() archeoloog, () A. (\lucha. Autor bude p07deji pok1aeovati.— Professor

Dr. l r. Šujan podává podrobný seznam ,.star >í literatur

\ č0>kó

ve Františkově
museu v lŠrnč“. 7. dobv >tar(')l-l >pi>n,z d(_*)b\
střední 1.)Šspisu nčktcr\'(h \ehni \zácn_\'*ch.() hodlá pozdeji upozorniti na
česke lukopisv \*knihovne musejní. — \7rclmí inženvr A. ] ranz (lankem

..\I:ihl isehe Zunftsieo el“ podávácechovnípečetimoravskes pěknými
vvobrazeními \* texte slť) tabulkami na konci >v(')hopojednání. na
kter\'chž tabulkách j>ou \selmi pekne ot1>l\\''))4 ruznych pecetí ccchm ních.
———
Í)r()fe>>orDr. lrant. J\ameníček 1cferujc o iul\op1>ne

Josefa Valentina

Zlobickeho

>l)ír(e

a podáváseznamlistů tvkajícíeh

se )) na, jichž jest ?)7.
Třetí ročník Annalii musea l*)ranti.'>'kovajest nejen cenný, ale
i vskutku skvostné vypraven.
Fn. .). Runic-(:((.

Nová (lila.

Pěknou

nepiímou

apologií

123

(*;**lil);';tukatolickýul;

(,l;;(*ho\'ní(*h je."—'(
nový roman

známého L(lu ;;;;l ;; B;)(laz ,.Lo );;(ínage (lu pasteur Naudié'n česky:
„l)„nmcnost

1)a<t01;; \\;uuliéxí

(F;;<(1u(*ll;*1893)

Jevištěm romanu jo<t hla\ní sídlo í;;;1)(:o;;z<l\_\'
ch ])1()to<t;;ntu
La Rochelle. hrdinou p;;<to; \' pr-ostřodnícl) letech, \(lovoc ;; otec
několika

1));)l_\'
(*l) (lítok.

T_vž 7;;mil;;j(* se do bohaté

l\ol\et_\',

ožení

<(*

< ní. ;; 1)\';)i líčí l;0(l nii<t;nč. jak žena [_MSÍUIU'
;;odoizujo <\ ého mnžo
poznonahlu );;7,n_\'mi intrikami Bohu. <\*é;';*n(3o.<;1(l(-);; konečně \l;)<tuim
(létem. Děj proploton mnoha važnymi uvahami filosofickými a nábo—
ženskými,

hlavně

\

;))í<t;*(*h. k(l;*. l*í(i (l;;<;*\1)i boje

\oliti m;'; mezi Bohem ;) ženou.
(šuillvrminz
(*t B;;ri'al,

..Le< \'()i.\' con<()l;;trice<"

1);;<to;*o\_\*,jenz

(.,Hl;;.<_\*(';tě(*l;_\"“).Paris, Bloml

80. <lr. 3m).

V houřc
nosti moderni

;; 1*ozl);'u'a;)o<t jak nitra jednotlivce.
tak i (*;*l(';*
<poleč—
\'n('*<ti trochu útč( h\
;; 1);).<v;;tn;'*h(_)
klidu j(*<t ;';č;*lo;);.

jvjž <i autor \'\'tl\l.

Veškerá l;;);)(()u7<l\;; klitika.

i lil)01;;llii (lot\*17uj;*

<lo\'\ \(*lmi l)_*;;)(h\';ln_\'n)i.že dle <\ ého <1)i<0\;atol nikterak <(*nominul.
knížka
(lčlí <(* ;); 2) díly, () t_ajvmství utrponi, jak utrpení <;);';<(*ti
;) b;;l.<;;m na

1';';;)_\' (lu<(*, 1;(*.<(*<(* \;*<n)č< (l;;(*h;*m katolickým

;; ol)<;;h;;j(*

mnoho k;;';.<u_\ol) (*itatu kněží i l;;il\u.

\, <\.

l);*;;7ha <\'. \Iol; ()1;;(\\)ol(*(n()<t <\ ll(*1m;;_<_>o1_\.
<í(ll(*
*m \' Lublani).
která je 1)1;)l\;;;1;<k() t;)lík. (*o1)1()\l01;;\*u l);Í*(li(_*t\í<\'. C);illa ;; Mothoda.
])[icli\<t;;l;; l(*t;)<člonum .<\_\n; 7;; podíl <;*<tknih. l);\ní z nich jsou
..Z'*;)(ll)(* <\. 1);<m ;; (l);*jin_\ <\ \)í<1);;;),l\t;*1('*1)í<(*Dr. ]; Lampo.
\\'(l;';n

<\;;z(*(*(*l\: '

\' 1)(*,n)7 ol).<a:<(*;1\'j<();;

žalm 11.12).').\1);<()\;;t;*l

žalmy

< \_\'kl;)(l_\'.

;; <i(*,(*

up;)7()1;;uj;* 7\l;';.<t;')n;; <pojito<t 7;;l;;);; < Yovým

/* ';l\(););**;n \ žalmv *;*l) \l(*<.<i;;n<l\_\ (*h tak )(*;';*n_\((l) b1)i<;**l\ op;;Lt;(*;)2 .“)
()ln'a7ci.

l);uhou l\1ul)()uj;* „\ oliki

l\ ;)t(*l\17(*n)

\'lz;<tn;'* t_\"'7'.l\;;t;*;*l)i<;;;u.<. j(*j7'. (ll(* oliginalu

1;*;l\();;.<k_\'n)i\*íl();)i \\(_;l;l;;

zaujímající1244 <t;;;n. .Toto

<(*h\";;l(*noh;) \'šomi

l;;l)l;;n.<l\;'; katolická

kuil)ti<l\;';1n;;.

l)i<kup_\_'

<poločno<t

<\*.\lo_'h()1;;přidala k nemu jenom j);o(l1nl;_;\ u. \(* l\t(*1;*\*_\t\k;; (l;;l(*žit()<t

l\nih_\ této ;) ])o;l;;\';í <t1učn;'*jeho (lčjim'j ;;kož i n;';\;)(l. jak ji p;);;7í\;;ti
n; );;z;)\'(*l) <tu1)n(*h \'_\uč0\ ;;(*í(*h.——Za plíčinou \'l;;(l;;;<l\(')h() jubilea
panovníkou; n;;1)<;l ]);ot(*<<_();'
..l \pil) ]);íl(*/ito<t1);'*dílko ,.Í\;;< cosal'“
(\;';.< (*i.<a;č.jehož

plodností

jo<t. ž;* ne;)pl_\ \;';. 1)1ili<n_\"n) l)_\'zantini<n);—m. ——

.\lo\'(*n< k_\'(*l) \ (*(*(*1*
niv" (4. kniha) \'_\(l;;n <\'. ?)1... \ němž ;unistčno
nekolik 1;)(*n.<i(*hstatí 1';;71);'*h()obsahu. \ _\tknouti znich <lu<í životopi<

l\nčzo-\*l;_;<t(*n(*c
). Muršoco.
Přeložoná povídka
\(*č(*;"' ).kniha)Dra.není
z ;)(*\7(lull(*.<1(:h
hl;;joť V„Strašon
ní \'olikouhožični
úlohu
1);';h()(l;;.
»— Sostou knihou jo. .K ()l(*(l;;1 (l; uz71)(*<\ otoga \Iohorj ;;"
(kalendá) <poleč_no<ti<\'.lle11));;<*()1\)ohsahnjioí mimo jiné V kalenděuich

ol)\'_\l\lé statu tři p()\í(lk\' ;; Z;)j11;);)\\' poučený članek o dobytčích n(*
));()C(_*;*h.
jež pi'ecln'wívaji tako n;; človeka. (l;';l;**clanek „Glol) papoža
Pija IX. . Ži\'()tol)i< kníž;*t;*-;;1(il)i<kupa C1011(l\;*h()Zolna aj.
B. P.

Dr užtv

sv. JCI onima

jest chaiv(tsi—(\
m ,Dědietvím čili

spolecnosti pio \\davani
dobi_\'ch a l(1c1n\ch knih které má na
48.000 členů. Za podíl na r. 1898.111ccno člcniun pět knih. zaujímajících
4 ) tiskových alchu. kalendář „Danica“p1inaši mimo několik l\1((ts1(])
povídek iozpravu o ()Olete'm kněžském jubileu l)(ikmskěho biskupa.
Josefa Jiřího Stloss1na\'e1'a.o banu Jzeličicmi (( o Záhřebskem biskupu

B01kovicovi.Druhá kniha je ,.Zivot bl. djevice

(\Iarije“

(Zivot

bl. Panny Malie), dílI .. od Dra. J. Pazniana. Nejzajímavější knihou
\šak jest asi J. Gollneilův spis „Stari Slavení“
(Staří Slované),
v němž líčen život. mrav a naboženshí pohanský ch předku slovansk_\'ch.

,.P11p0\ijest.i

iz bosanskoga

ži\ ota" (V\'p1a\ovaniz bosenského

života) budou všem členům svatejcion\'1nsl\\ m vhod jakož i knížcčka
,.Domace lje l\ a r n e"' (Domací lek(írn\).
Roční příspěvek členský
je pouze (')0 kr. Sídlem Dědictví je Záhi'eb.

13,1),

II;-. Fr. ])ač/covs/qy':Přehled dějin písenmictví českého z let 1948—1898.
V Praze 1898. Str. 228. Cena 1 21.22“ kr.

Dobia pomůcka k dějepisu nejnovější česke lite1atul v pod (\(tpci
celkem spolehlivě hlavní data životopisná iknihopisn('1.Špis slibuje
každeho ioku dodatk\. \'ezáleží—li na tom, \\ dalli kdo samostatnou
knihu či ne. bude záhodno jmenovati též spisovatele vynikajieivroz—
plavami L&sOprCLXlnl Pli filosofii b\lo uvesti ještě Dra Fr. Cadu,
spisovatele \ehni cenného díla „(\oetickš Záhada
atd. Bohosloví
s naukalni technickými a hospod('1rsk\'mido jednoho odstavce zařazo ati,
je nedusledne. Bohoslovna literatula na př. je zajisté méně „odbomá“,
širšímu obecenstvu cizí, než mathematika, i není splavno odkazovati ji
,.odborníkum

Plofessm (ilozs Slovník: Bina u Sla\l\o\a.l)1uhe
Su.157.

Cena »O kl.

\\(lání. \ Brně 1898.

Pnní \\dáni zdařile monoglafie rychle b\lo lozel)ráno našcdši
Z\laště mezi venkovan\ \děčně čtenáistvo.D1uhě V\dání, obsahem
znacne iozmnožene a kromě mapky bojiště též podobiznu tri císařů

podávajíc. najde jich zajisté ještě \íee(. S chaiaktelistikou \apoleonovou
snad ani tentokláte každý nebude souhlasiti; p. spis. \zhledem k účelu
spisu svého mnohe věci zahalil muškou inilosidenství. Hlavni cena
ostatně spočívá v (lějepisném ličeni bitv\'. místních vzpomínkách na
híozné (hama slmkovske, a t-\' podány \elice pěkně. \Iimoehodcm
budiž podotknuto, že spis vydán také německy, peči P. Kl. Janetschka.
Jan Tenora:
.Cyrilla

Život Sluhy Božího P. Martina

Středy.

Nakl. Dědictví

a \Iethoda v Brně 185.98 Str. (5.38.

Dílo Tenomvo v\hovuje \šem požadavkum, které na zdařilou
knihu z církevních dejin nasich pro lid klásti lze. \“a podkladě přísně
\ědeckém rozvínuje slohem pěknjm i plostému čtenáři přístupným
názomý olnaz vlasti naši za dob\' leformacní, poměiu náboženskich
i politických; na obraze tom vynik ('( světlá postava P. \Iaitina Stíedy

Nová díla.
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s blahodárnýtn působením na obnovu katolict\í v nálodě našem.
P. spis. zasáhl hluboko do plamenů. nespokojuje se piostýin \vličením
života Str(.ě(lov nýbrž hleděl obJasniti dueha (( proudv celé dob\:,
v líčení Jeho Je záioveň pusobivá oblana vě'oi naši.
Podíl tento náleži mezi nejlepší, jež zasloužilé Dědictví udům
svým podalo.
AZ.]flu'šfersk/j: Včely. Selanka 0 ZŠjednáních. Nakl. V. Kotrba v Pl'aZc 1898.

Štl'.1:')7.Cena 34)kr.

Pro ochotnická divadla vhodná to hia. vvjiinaje poněkud dlouhé
řeči (( sloh snad nad potřebu vvsokv. Julie chalakteíisována v naivni
ne\ innosti sv'
naplosto ne\í nie () lásce. — nedosti piavdě podobně.
Obrat spočívá ovšem v nahodě. \čelJ' pomohou _Jíod nemilmaneho
nápadníka. který jim nerozumí: k tomu pravému.
J. (11..lfauVůíÁu' Včelařske

besedy.

Náklzulem vlastním. Str. ICH.

Zkušený včelař podává tu přátelům neJen ušlechtilé ale i v_vnosně
zábav\ četné pok\n_\' a pou<ení.kte1é Jim včelaření usnadní i zpií—
Jemní. \zpomínk\ (lejeepisne (\ úvah_\ hospodářské dodávají spisu (oz—
)nanitosti (( zv_\'i_uJí Jen obsažnost a cenu jeho.
Z lullův (\ lesů. Zábavné čtení ze života živočichů. (\'apsal J. J. l'a'ňa.
„První Moravské oln'. knihnvn_\""'1.l\.
.113——1(.N(Ikl.Š(1š(+k a Frgal
ve Val. Meziříčí. Str. 111). Cena '..8 kr.

/kusen_\' pozolovatel svižným slohem a \ěeně správně, pěkně
vvpiavuje zajimave J))íhod_\ ze života chloustů. tehoie. špačka. straky.
psa a kiahujee. 7námá látl(( . ale spismatel d()\edl ji učiniti zajímavou
různými novinkami. Knížečka pobaví i poučí každého čtenáre (( \'7(budi
záJem pro němou tvář. Do školních knihoven se dobře hodí pro
vyšší stupeň.
I?. J. Ifz'O/J)azzez'.' \a
Qtr.
l_

x.
pralu1\'1'i.

Povídky. Nakl. J. R. Vilímek v Pl'aZe.

2-323"a).

Sneseno tu v Jedno několik (llobnveh povídek, majících společný
kronbanelskv sensační láz. lozdílnýeh Jinak dějištěm i postavami.
Peiodniee a ((Jni(ke ovzduší Jeji. polepsovna (( k1č1na.úřadv a soud\
se svými pruedpoklady v)lažda a sebevlažda. světská hanba a pokání.
tak to Jde Jedno za druhým; líčeno nčkdv dosti zdlouhavě (Z polepšovnv
na př.).(častěji zase plíliš úsečně. z pravidla pio eflekt Jenž 0\ šení
neselže skoro nikd_\. Ale hlubší není.
(I'-. ('ZLIJZIHIILZI'O
: Dítě rozkoše.

Pí'el. V. Hanns. Nakl. (Í. ll. Vilimek \' Praze.

Str. 453.

DAnnunzio libuje si \ postavách. JeJiehžto životním zaměstnáním
Jest hviení a kouskv. které, Jen euíemismem lze namati milostnými.
Lide to zh_vteční. ha na v_vsost škodli\í. osklivost budící. Spismatelum
některým záleží na tom. abv Je co neJdnkladněJi \*\'ličili.(\epozo1uji
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Písemnietví (( umění:

asi, že tím knihy jejich sdílejí osud svých hrdin: stávají se zbytečnými,
ba hnusnými. Nie platno. Ani virtuos, jakým jest d'Annunzio. nemůže
mírněji býti posuzován.
Jun Ix'rzbdi/r: Povídky

ze Shakespeara.

Nakl. 143.Šolc v Telči. Seš.

(Barchový po 12 kr.

Studentstvo naše ma dosud v(lmi málo přílučníeh pomůcek, jež
by školské studium jeho dopiowizely, doplnovaly (( podporovaly. Zdalilé
dílo plof. kabelíka sk1ovnou řadu jejich platně rozmnoží. posk_\tujíe
nejen zabavnné četby, n\'b1ž také instluktivního \ýkladu sujetn Shake
speareovsk_\'eh. \yíií, kd\ž Akademie \*\*d('(\*('(
Opraveno překlad\' děl
Shak., bude pomůcka ta dvojnásob vítána.
Edmund (( Íule'us Goncour/oraf: Germinie Laeerteusova.

“(omanslužkv.

Nakl. J. Pelel v Plraze 1898. Štr. 211. Cena 1 zl. “BÚkr.

Často jmenované dílo dvojice rovněž slavné nebo pověstné je snad

protot\pem moderního ehef d oeuvre \en)_\slím. ,modeiního“ ve snu slu
dekadence, neboť. Germinie L. má již třieítkn hodně daleko za sebou.
ale ve smy*slu (nodelníeh eelebiit bellet11(kv(h jež prv jsou studiemi,
rozb01\*.či jak Gonoomtové svou knihu zovou. .1()manem p r ((v div \ m"

místofalešného,khmkoul(sl\\

místo.,dekoletovanépodobiznyRozkošeň

jakou p1*_\'*ol)\céjné(oman\' podávají. Obligratní piedmluva olnažuje se
proti možnému odsudku romanu, ktelý uloživ sobě povinnosti vědy má
prý p((ivo též na její v_vs
sadv l\te1_\'m('(vyznavati náboženství Humanitv
Co tedy je vl (\tne3 \ elmi mnoho (( velmi málo. Služka Geilninie
Laeelteusova posmýkána spisovateli tak důkladné p_o \šeeh spádeeh
tělesnosti i bovadství, že je vám té obmezené 0\obv již v poloviei líto.
(( přejete si. aby jí pp. spisovatelé dali již pokoj a nevláčeli jí déle
ukmtnými situacemi. Avšak H(nnanita jejich jest bez milosulenství. tak
že zapomíná i na p(avdčpodobnost a možnost.; taková \lužka jest možna
jen jakožto \*_\'tah Íantasie bezohledně nízké a kiuté. Překladatelee
sl. Pavle \[oudré nelze negratulovati k pevným nervum.

O hudební litelaturu

postarano. \ehni

P aze“ ])((debnl

\*\'ššího slohu i cvičnou (( nás dosud málo

šťastný jest podnik J. Ott_\. \\*d-(í\ati při „Zlaté

přílohy.

Je to zajisté nejlepší cesta. jakou lze

drobnější skladby domací dostati hojněji do šiíšího obecenstva. \ejsou
ovšem skladby ty pokaždé stejné ceny, ale vetšinou podány ukázky

eenné (( zajímavé. \Tejnovčjší náladovvkus pro l\la\ír (Vzpomínaní
od J. l\ličk\)
náleží mezi lepší p(íspevk\.P01('(d('(ní příloh svěřeno
OSX
čdčenjm nikam K. l\ova(oviee.

— Vilí(()kov\ „Hudební
K věty“ (3. ročník) (( „)[la d \"
Ho ((slista“
(IX. ročník) za redakee K. \Veissa zdárné prospívají.
Obojí hledí podati ukázl\\

domácího umění již začzitečníkum. ab\ při—

lozonv eit plO naše motiv\ též v\'evikem b\l pěstován. V „Hudebních
Květech“ snad by b\lo dobie všímati si více hannonia (( p(inašeti
tal\e skladby umělejší.
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žádným způsobem nedovolovali, aby i nejmenší kamének ze jmenovaného
Kolosea anebo z jiných památných lmdov se ztratil.“ ——Přes tento příkaz
papeže Eugenia ovšem brali Římané stavivo ze starých památek dále, jako
činili před tím, a i po tom ještě dlouho. Ješt i to důkazem ohromnoš'ti a
velkoleposti starých staveb římských, že přes to ještě nějaké zbytky se nám
z nich dochovaly až podnes. Tak na příklad z Kolosea samého odveženo
za papeže )likuláše V. na “2500 mramorových balvanů, za doby avíi'íonského
vyhnanství pak dokonce z mramoru Kolosea pálili vápno! Od 12. století až
podnes byl starý Řím ohromnou zásobárnou staviva, pravými lomy kamen
nými pro Řím na troskách starého vznikající. „Excellentía urbís et orbis“
zachovala se proto jen tak v schátralých troskách, ač při Koloseu samém
na příklad i troskám v oln'omností jejich se ještě podivujeme.
77Konec století“ a jeho pokolení. Každá doba ješt dobou přechodní.
Ale snad nikdy ještě na konci nějaké. epochy nebylo žijícímu v ní pokolení
tak jasno jako nám, právě. že budoucí století bude míti jiný ráz, ato
především ráz určítější, na vše strany vymezenější, než jej mělo toto století.
či konec jeho zvláště. A tak žijeme nejen opravdu v přechodní době, ale
— a to je právě smysl „konec století“ ——my se též cítíme jako přechodní
lidé. Ale doba přechodní jest vždy dobou neblahou, zvláště proto, že v ní
myslí a duchové jsou rozdvojení. A tak též i my rozdvojení, dvojaeí jsme;
dvojací ve státě a v politice: na jedné straně napjetí nacionálního smýšlení
až k chauvinisínu, na druhé straně oživení humanitních a utužení sociálních
snah, jež jeví se. namnoze jako protínárodní nebo mezinárodní. Kultuš heroů,
jenž se mění v byzantinísmus, kde heroa není, a na druhé straně demokrati
sování společnosti, jež vynáší na povrch znovu myšlenky () absolutní rovnOsti
všech lidí. l)vojací jsme dále vůči církvi a náboženství: nové hnutí a zájem
pro věci náboženské se rodí, ale na druhé straně odvrací se svět od církví
a od křesťanství. Dvojací jsme. i v mravním ohledu: socialni duch, jenž po
všech žádá stejné sebeobětování ve prospěch celku, uchvacuje srdce i mysli
všech, mezitím však Nietzscheho indivitlualismns, jenž žádá pro ženialní
osobnost právo bezohledného využítkO'ání a odvrhá proto všechny positivní
postuláty mravností, nachází nadšené. stoupence. ])vojací jsme na poli umění
a poesie.: klasicismu užíváme stále jako prostředku vzdělávacího, ctíme je.
aspoň historicky. ale při tom odvracíme se od klasického idealu jako vnitřně
]](-*pl'2l\'tli\'él10a příkloí'íujeme

se k umění,

jež ve svém

realistickém

pudu

pěstuje pravdu na úkor uměleckostí a krásy. Dvojací konečně jsme i v samých
základech společností a její celé kultury: křečovitě upínáme se na vše stá
vající, jako by to bylo bezvýminečně dokonalé a trvale cenné, a na druhé
straně nebylo větších útoků nikdy na všechen stávající pořádek nežli dnes,
jako by už vše nynější a staré zděděné bylo od lepších druhů společností
opuštěno a jako bezcenné odhozeno. Tak kvasí to a kypí kolem nás a
strhuje. nás to ve vír svůj. Světem plným odporů jest tento „konec století“,
v němž pospolu pomíchán vře a vlní se masopust a pOpelec zároveň, pln'á
nové síly renaíssance a pessímísticky unylá. dekadence; doba bezoddechu a
dráždivost-í, ale i unavení a předráždění, potopení v rozmanitostech zevnějšího
světa, a spolu touha po znovudobytí svého vlastního nitra a duševní jednoty
i klídu.<< (Th. Ziegler: „Das 19. Jahrhundert in (1. Entwickelung“).

Směs.

'

19.9

„Le Mois littéraire et pittoresque“
jmenuje =e nový francouzský
měsíčník, jejž právě začalo v_vdávati čilé nakladatelsní „\[ai=on
de l:
bonne pr esse“ v Paříži 8. Rue ] ramois ler. „\Iais=on de la bonne pre==e",
jest velkolepým ústavem konoregace Augu=tiniaiiů Nanebevzetí Panny Marie,
z něhož šíří =e po celé 1 laneii dobrá kře=ťta n=ká četba. \'edle politického
denníku „La Croix“, jenž vychází asi ve Š00 000 exemplářích, vydávají
.-\ugustiniani týdenník „La Croix", illustlovaný li=t Péléiin, č.1.=opi=pro
mládež „Noěl“, četné čzsové publikace, biožulv, atd. Lsta\ má ov=em vlastní
velkou knihtiskárnu, v níž zaměstnány j=ou místo sazeču sazečky řeholní
sestry Augustinianky Nanebevzetí Panny Marie. Celý ústav řídí neunavný
ortranisator a podnikavý šířitel dobrého tisku P. de Bailly. K četným publi
kacím stal.=ím přibvl nvní nov\ ča=opi= „Le i\Iois“, illustrovaný měsíčník
rodinný. Ča=opi= je bohatě v_\praven fonnou i obsahem. Formát jeho je.=t
poněkud větší než na=í „Hlídky“, básně střídají se s povídkami, články
cestopisnými, vědeckými, rozpravami uměleckými a literarními. Neschází ani
hudební příloha ani pro damy příloha modní, .=pří=lušn_\"miillustracemi; různé
rady pro domácnost, humoristické obrázky domácí i z ciziny, úlohy šachové.
hádanky a šarady ukončují list. Vynikající prácí v čísle prvním je=t znělka
akademika Fr. Cop p (= a „Aprěs une v=1te au .=éminaire de Beau ais“ a
téhož pěkná 'ánoční letrenda „Le Charpentier“ s illu=tracemi od Luciana

\Iétiveta.

Abbé G \larchall líčí mládí a dobu sv. Iana 7latoústého.

Pěkná jc=t studie o slavném malíři Pu\i.= de Cha\an 11e=0\": ukázky
jeho oblazů \elmi připomínají práce naseho Jeneueina. Článek M. L.
Christian
u v pojednává o bojích [*“rancouzů v Sudanu .= odvážným
Samorym, práce Loui.= Coldrova
líčí život v Japansku. Povídka Derniere=
Fleurs od Charlesa Vincenta,
provanuta je duchem vlasteneckým a kře

sťanským, román „La gra n d e Amie“ od Pierra l' Ermita

čerpá látku

ze života moderní vyšší společnosti a sou=asných poměrů .=ocialníeb. \? ěá=ti

literarní přináší „Le )Ioi=“ podobiznu a krátký život Mickiewiezů v,
v části hudební podobiznu a život. slaveného nyní abbé Perosih o. Stran
má první číslo 128 a přes 00 illustrací. Při tom jest cena úžasně mírná,
frank a 21 eentimů, 00 kr., předplatné na rok do cizinýli franků. Zajímavo
jest, že obálku kreslil náš; krajan Alfon= Mucha:
obálka představuje
allegoricky znázorněný leden něžně kreslenou zahalenou ženskou postavou.
Týž umělec pro všecky další .=c=itvnakreslil allee'orické po=tavy\všech ostatních

měsícu v ioce. Jako kř est'an.=k\
rodinný li=t má „Le \Ioi=“ velkou úlohu
a velká bude i jeho zásluha. P. de Baily v předmluvě v;\=tihuje účel no
vého časOpisu slovy: „Moderní publikace uží'ajíee všeho kouzla hmotného
pokroku poskytly intelligenci dychtivé po zábavě, v povzneseném slova toho
smyslu, bez politiky literarní a uměleckou stravu, ušlechtilou na pohled. Avšak
lehkomyslnost, frívolnost a zvláště lhostejnost, někdy také současná bez
božnost, učinily z tohoto nového daru stravu bez síly, ač není-li otrávena
materialismem. Tyto sbírky minuly se částečně svého účelu; lepší z nich
neodvažuji se vyznati víry, aby neztratily nevěřícího odběratele; neurážejí
mravnosti, aby zachovaly odběratele křesťana; snaží se čzsto, aby nebyly
ničím. „Le i\IOÍS“, syn dobrého tisku, nebude míti těchto obav, užije všech
vnějších prostředků, všech nástrojů pokroku, aby přivedl srdce a intelligenci
Hlídka.
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na cesty dobré, vynasnaží se plniti slovo apoštolovo: „všecko
v K ristu“.

-———
Podobný

stesk a podobné přání mohli bychom

obnovit
i my pro

nésti o našich tak zvaných rodinných listech obrázkových. Křesťanského
časopisu illustrovaného v rozměru a směru „Le Mois“ dosud nemáme. On

jest šťastným sdružením snah, jaké u nás mají „Nov ý Život“

a „Náš

Domov“,
které však, bohužel, v našich skromných poměrech tak brzy ne—
budou moci ho dostihnouti. Doporučujeme „Le )Iois“ všem, kdož o franětinu
a francouzskou literaturu se zajínmjí.
T.
Napoleon a náboženství. „Revue de Paris“ uveřejnila hovory stolní,
jež Napoleon měl na ostrově svaté Heleny. General Gourgaud je pečlivě
zaznamenával. Dotýkají se ponejvíce themat. politických. Pozoruhodný jest

výrok Napoleona o ústavě a parlamentu:
„Francie.nepotřebujeústavy,
jsouczemínaskrze monarchickou.Kdo chce revoluci vzb u diti, za vediž
jen sbor zákonodárný
(parlament). Hned jsou tu dvě strany -— a
teprv kolik záští a vášnivosti! V Rakousku
bych byl snadno revoluci
zanítil, kdybych byl chtěl: bylo jen svolati poslance ze všech stavů.“

Opravdu napoleonský názor jest co čteme o n á bo ž en ství a lidstvu.
Aspoň se to úplně shoduje s charakteristikou Napoleonovou, jak ji podává
T ain e, svědek nad všeliké podezření povýšený. (Srovnej Atheneum ročník
čtvrtý.) „Mám za to, že člověk jest hlína a bláto sluncem vyhřáté, jímž
probíhajíelektrické proudy. Co jiného jsou zvířata, na příklad v u 1, než
hmota organisovaná? (Ale od koho ?) Zřejmo-li tedy, že máme tak zhruba
podobnou konstituci (t. tělesnou), nejsme-liž oprávněni za to míti, že člověk
jest lepší, zdokonalená, (,irganisováná materia? Snad se jednou vyskytne
bytost, jejíž látka bude ještě dokonalejší. Všecka náboženství, Jupiterem
počínaje (!teprv ?) káží moralku. Věřil bych rád v náboženství, kdybych
které znal, jež tu bylo od zašátku světa. Vidím-li však Sokrata, Platona,
Mojžíše (třetí místo! Což i chronologicky ?!) a Mohameda, tož vně nevěřím.
Všecko to jest dílem lidskýmť“ — Filosofie vznešená — právě tak pro
toho vola!

Z toho ěiř e materialistického
Napoleon smýšlel o pohlaví

ženském:

názoru lze vysvětliti,jak něžně
pěkná illustrace té moderní

ženské emancipace. General Gourgaud zaznamenal, jak se Napoleon vyslovil
o ženách k paní Stačilové: záleží mu prý na nich výlučně potud, pokud
rodí děti (a vojáky). »-—Děla jeho i nepřátelská něco už spotřebovala! —
„Ve Francii se vzdává paním přílišná úcta. Nelze je pt_n'ažovati za rovny,
stejnorOdy mužum: vskutku nejsou nic jiného než stroje, aby rodily děti.“ ——
Možno čekati více cvnismu od ryzího nefalšovaného socialního demokrata?
Jsou-li tyto ukázky authentické, ——a jak řečeno, Napoleonovu smý

šlení

i jedn ání podobají se jako vejce vejci — je tedy jistě žádoucno,

aby se jménem Napoleonovým příště tak příliš neplýtvz'tlo: na kazatelnách,
ve školních knihách (hlavně na školách středních), ve spisech popularitě
apologetiekých a pod. V apologií vzdělancům psané lze ho ovšem citovati _
za účelem negativním.
ARNOŠTDOST-“'

)lyšlenková

povaha

středověku

od Dr. Fr. Drtiny oznámena

v „Pedagog Rozhledech“ nějakým Dr. 13., který na konec delší parz'ifrase
zmiňuje se též o naší polemice a pravi: „S potěšeným můžeme konstatovali,
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že z polemiky v_všelp. Dr. Drtina jako vítěz i myšlenkový i nn'avní a že značně
pošramotil jak pravdivost p. Ehrmanuovu, jemuž ukazuje (na str. 5. a nn.)
úmyslnou nepravdu, zatajo ané pteL1uc0\.tnl pomluvu a zlehčování, tak na
druhé straně zase vědeckou kvalifikati p. Šrámka. *“ Kdo četl jen brošurku
p. Dr. Drtiny a věci tak málo lozumí, jako Dr. B., mohl by mluviti o ví
tězství Dla brtim;
tento však zajisté po\ z<l(.=ehl=
1: ještě jedno takové ví—
těz=t\í, a... Že se referent D1. B. do něčeho plete, o čem nemá ponětí,
viděti mimo jiné z domněnky jeho, že polemika točila se kolem stinných
stránek křesťanství nebo protikřest'anského smýšlení p. Drtinova. O tomto
vůbec nikdo nemluvil ao stinných stránkách nebylo takéž proč jednat—i;šlo
jenom o opisování z protestantského německého díla a věcné nesprávností.
Dr. B. lépe učiní, když se podruhé lépe poučí o věci, o které chce poučovati druhé.

() výzkumné cestě Dra. Aloisa Musila z Olomouce, kterou po Skalnaté
Arabii vykonal podporou J. E. knížete-arcibiskupa Olomouckého Dr. Th. Kohna
a vídeňské císařské Akademie věd, předložil sekretář téže akademie před
běžnou zprávu. Pojednání samo přijato do akademických „Sitzungsberichte“.
Ze zprávy v_vjímálne. toto:
Počátkem března 1895“ opustil jsem Beirut,

jel jsem podél moře do
Akký & Nazaretem a Xablusem do .lerusalema, kde j=em očekával nejvyšší
cl0poručení .=ultanovo ——firman. Dne 28. března jsem odejel z (řazv, určil
el he111=ejako klá=terP<t1a lbe1=kého,1) Hilbet .\<_r"\\ajako Beth \autha 3)

Hilbet \san jako biblické Ašan A:=an,3) \\adi ellxení a el-Kénijje jako
památk\ na B ne l_ŠéniPísmt =\atého.*) \ Hilbet (: erat j.=
me neviděli žádných
.=třepin,5) ale našli jsme na podemletém, .=e=ou\ajícím .=e břehu dlouhou, prostě

praeovanou mo.=aiku.\ (mm e-ttut j=em poznal vesnici \[eztlel tuto Gaulla 0)
a v Dér el-belah klášter sv. Hilariona. 7) Hirhet sukmazen je=t _uxxjmítox.b)
l_lirbet .\be.=an klášter 1“\:ŠS'3ŽVQ“/
a v ard firfII] se uchmalo jméno biblické.
Dne 22. dubna 18 US j=em jel z .\1i.=e udolím k jilnnýchodn do ne

bezpečných končin .\in Muuébeh
slyšel vášnivý výzev k boji:

a bir umm el(nl1m

___—_ř——-______

_

'lr'l\\
if,—_

___——

kdež j=em občas

„___

_: “ráj—JL—ť;—
_“' _ ":“*_______,
(233
___"JÍ—T_J—“í_
": _—'*
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ja

V i\in

al
hla

1n.=_aj-jel_1
ne - g'ful

ben - ne - ba
od - hur - 110119)

Kdés ani v širším okolí jsem nenašel zříceninu, za to však

) Petrus der Iberier, cd. Raabc, S. 40, 50, 5-1.

) Dr. Stark, (iaza .. p. 619.
3) Jos. 15, 42, 19 7: I. Palal.

,2.3 ti,

*) Soud. ], 16 etc.

59.

,

=) Mnozí popírali ,totožnost Ilirb. ("Eerár s biblickým městem Gcrara, tvrdíce,
se ono zbořeništč

že

zove Gerár po __.třej'ninách.

") Š'oz'omenus, [list. lÍl.ce Ill.,

13.

kadimaton lin--nu=ranijjati ii Ljazza\\ ada“ dllllll .\l-Mašrck.
Beirůtb.7)ISiv.D1.Jlusíl,.\taru
p. 112.
5)IIťelanďí, Palaestina II. 1023.
9) \'iz'. nepřítele ohlašuje (stráž) na kOpci! )lužové! Jízdné velbloudy sem!
Ošedlejte je!
Qt
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jsem přišel dvě hodiny jz. od tell (Arad ke studni bir el-Kdésijje. Nej
jižnější hranice Palestiny

jsem našel v g'cbel

hlák

& v pahorcích

l_llCl—IÍILI)

Z cAbde jsem se dal 9. dubna směrem jjv. územím úplně neznámým,
v němž nikdy neutichá válečný pokřik: cannak jáflán neb hrad illáh,
bisubján cs-sacidijjín a dospěl jsem 13. dubna. údolím el-bejáne do el-CAraby
jjz. od ústí \V. Můsa, které se zde zove el—
Gmejd. Tu jsem našel cAin
táha'l) a dorazil jsem 14. dubna do Akz'iby (na Rudém moři). Zdejší mí.—to

držitcl prohlásil můj fiiman za padělaný a mne za egyptského vyzvědače.
Jako vězeň jsem byl pod přísnou vojenskou stráží veden do Macánu, na
kteréž cestě jsem objevil římské milníky. Byv v Mďánu opět šťastně na
svobodu propuštěn, navštívil jsem různé biblické, gassanidské a křižácké
stavby sv. od Macánu a v staroslavném pohoří eš-Sem. V končinách \V. Musa,
zvláště pod jv. stěnou Kasr Negr, jz. od “(idi en-Nmér (nikoliv el-Mér)
a sv. od cd-Der jsem onisknul četné úplně neznámé nápisy nabatejské.
Z pevnosti Oua'íra, jejíž jsoucnost mnozí popírají,3) udrželo se nejen
jméno el-chejra, nýbrž i gothická kaple.
Z fénán4) jsme vystoupli údolím cl-chr-r') ku Bséra, našli údolí el
Mczáred,“) (Ajj AIA (mappy Mzťdabské), lLJirbetlIbéle, Holcbct křižákův
a mnohé jiné. Při tom jsem zaznamenal mnohé náboženské, politické a
společenské zvyky, jako na př. jak uděluje čtyřicetidennímu chlapci, který
dosud sluje brajján -——
velbloudek— šťastný muž (saheb baht) jméno tka:
„Vem si z mych slin a kláěej mou cestou &nazýv ej se imrahil, svn Za (duv. “
V západním pohoří moahském jsem našel l_iirbetdimne 7) (\ hirb. danne,
Euscbiovo Aunt/53x. Mimo to vedla od Rahhy stará silnice na Bejtír (Batora 5),
\V. el-grábi, ard Héra dolů k poloostrovu Mrtvého moře a dělíc toto dále

k Hebronu.

Mutassarcf kerakský mne zajal, ale podařilo se mně utéci s mými
bratry z bcní saln \ýchodně od delb el-hagg, kde jsem objevil mnohé zámky
8 překrásnými, jemně provedenymi fiescami ze starého způsobu života. Tak
pozorovali při práci písaře, kováře, Zámečníka, tkalce kozí srsti a hotovircle
velbloudích sedel, jinde nakládají na velbloudy, vedou kara 'any a. podobné.
Po mnohých nebezpečných půtkách, při nichž bitevní hesla tak děsně
zazní *ají, když jsem byl na válečném tažení onen divoký život sám prodělal
& tak vše dobře seznal, vrátil jsem se dne 17. června do Damašku.
Své nahatejské, kůfické, latinské a řecké nápisy jsem uložil v Orientalním
institutě e. k. university ve Vídni a dá-li Pán Bůh, uveřejním je spolu
s nahromaděnou látkou místopisnou, kulturní, národopisnou a dialektologickou
v úplné zprávě o své nebezpečné cestě.
1) V >>Anzeiger<<nedopatřením

vysazeno l_ilák a hlekin místo správného

1315115
a l_ilckin.

2) Velmi důležito pro Exodus. Num. 33, 33 Dent. 10, 7.
3) Srv. Ifugues Vincent v »Revue biblique<< 1898 p. 434: jsoucnost el-Ou'aireh
v Wádí Musa jest nemožno dokázati.
4) Srv. Dr. (Musil, Al-bašir, listopad 1897.
5) Num. 21, 11; 33, 44.
6) Num. 21, 12. Dcut. 2, 13, 14. Num. 33, 43. Tyto poslední nálezy jsou pro
kritiku Exodn velmi důležity, nebot pozmění dosavadní náhled () cestě Exodu.
7) Is. 15, 7.

5) Tabula Pcutingeriana Itineraria, segm. IX:
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Z „českého“ humoru. V „Básních“ Ad.Hey<.lukz (str. XXIX. n.) čteme:
Ach já jsem do Říma až putoval,
aby mně papež rozhřešení dal,
že líbáním jsem tebe miloval!
Líbání, praví papež, není hřích,
když hezkým dal jsi ohen ze rtů svých;
leě hřích to velký, věčně žhoncí plamen,
nehezké líbal-li jsi, synu. Amen.

A jinde:
Y zpovědi páter-u jsem žaloval,
že dívce v cestě hubičku jsem dal,
on zamysliv se »absolvov dčl zchladna,
bud. hochu, rád ——mne nesmí potkat

žádná.

„Švanda „l)ndák“ 1898 L\. str. 136.:
Kdo hřeší, svatá, církev ráda
jej posle světa ve jarmo:
jeť jedině to místo, ktera"
dá ona lidem

——zadarmo.

Lidičky, lehtejte se a smějte se!

K řešení

otázky

macedonské.

Ku konci minulého roku počali

v Záhřebě vydá 'ati zajímavý časopis, jemuž dali jméno „)[zmedonijď. Je
to lidenník psaný trojím jazykem, bulharským, charvatským a německým,
úkol jeho pak jest přispěti k rozřešení otázky maeedonskě ve smyslu
bulharském. Vydavatelem je mladý Bulhar a rozený Macedoňan Kapčev,
známý hojnými články o krásně a nešťastné, zemi této, uveřejněnými
v různých časopisech slovanských.
Namanuje se otázka, proč si mladší intelligence macedonská zvolila
zrovna Záhřeb za své působiště. Neučinila tak bez příčiny. Záhřeb, hlavní
město staroslavněho „trojjediněho království charvatsko-slovanskci-dalmz'ltského“,
není Bulharům cizi. Už po drahně let docházejí do Záhřeba mladí Bulhaři,
by se vzdělali na tamní charvatskě universitě. Mnozí z bývalých bulharských
j.)osluchačů vysokého učení tohoto zaujímají nyní ve své vlasti čestná a čelná
místa, jež jim poskytují příležitost buditi v srdcích krajanů svých sympatie
k polmstinnémn a ln'atrskěmu národu charvatskěmu a ku hlavnímu městu
jeho, královskému Záhřebu. Mimo to Bulhaři vědí, že intelligence eharvatská
dávno už s potěchou sleduje duševní i hmotný rozvoj jejich a že Charvaty
k Bulharům vážou také dějiny, a tož dějiny staré, už z let eharv. krále
'l'omislava (912—930), jakož i jednakost politických snah: viděti svoji Vlast
zcelenou a svobodnou. Pan Kapčev však kromě toho počítal ještě, že
v Záhřebě nebudou na dílo jeho pohlížeti tak urputně a nebudou mu klásti
na cestu překážky takové, jaké by mu bylo překonávati ve vlastních zemích
balkánských. Tak na př. bylo by v Maeedonii samé za nynějších poměrů
politických zrovna nemožno vydávati list, který chtěje plniti úkol sobě
vytčený nevylnnitelně psáti musí prot-iTurecku, ba ani v knížectví bulharském
neměl by list podobného směru dosti volnosti, ježto bulharským politikům
záleží na tom, aby si udrželi přízeň chorěho muže nad Bosporem. Konečně
i to padá na váhu, že o Macedoniivprou se netoliko Bulhaři, jimž země ta
po právu náleží, nýbrž i Srbové a Řekové, ba i — lumuni. Srbům řešení
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lozliled.

otázky macedonské ve smyslu bulharském není po chuti, a list, který se
o to zasazuje, nikdy by nedošel u nich přízně. Viděti to už z toho, jak
s1hské časopis\ ohořily hned na první číslo „Macedonije“ \'ytýkajíce mu,
že není podnikem opravdu vlasteneckým, ale spíše herostratským, a že
zakladatelem jeho jest správce Bosny a Hercegoviny Kallay! ——
List praví, že mu neběží o nic než o to, aby se )Iaccdonii dostalo
samosprávy, tak jak jí byla zajištěna smlouvou berlínskou, t. j. aby sama
rozhodovala o sobě (( svém osudu podle své vůle a svého dobrého zdání.
Až bude samosprávnou, potom teprv může býti jednáno o tom, ku komu
se má připojití, zda ke knížectví bulharskému nebo ke království srbskému,
nebo konečně —- Bůh milý ví, jaká na Balkáně nastane konstellace, až
starý neduživec, evropské Turecko, shasne.
„)Iaccdonija“ stojí ročně 8 zl.
3- P.
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\' B r n č, 25. ledna 1899.

Církevní zpráv v. V českém katolickém táboře vedly se nějaký
čas spory o olganisaci zemskou, má--li totiž stlana (( spolky kresfansko—
socialni (( stíana kiesfansko- národní splynouti ve společné ústřední
organisaci, či státi i na dále samostatně vedle sebe. Tento rozpor, který
dosud jen mezi několika osobami se vedl a vyřídil, přece není bez
významu Zdá se nám prcdzvěstí příštího rozlišení v katolickém tábore.
\eni možná, aby v Čechách katolická politika dělala se jednotným
zpusobem: zřejmě už ted se v ní vyznačují vrchní a dolní proudy
Bude—
li ruch na obou stranách mohutněti, jest obava, al)\ co nejdříve
nenastala nová srážka ——nc osobní, ale zásadní. Česke poničr\ nejsou

nepodobn\ belgickým, jen že jsou ještě nev\vinut\. Ab\ to nedošlo
tam. kam v Belgii. bude na vrchních kruzích, ab\ ukázal\ \icc po—
pochopení pro n0\ é v\1ůstajíci proud\ času. lcžto podařilo se stoupencum
neodvislosti na obou stranách tuto neodvislost na tolik uhájiti, že jen
fakultativní a v čas příhodnv žádoucí společnc vystupování a společné
úrady obou vvb01u V\konných usneseny (4.1ednaa zůstal i podklad
pro další rozlišování (( vyhr anO\ ání obou proudu. Leč jen tehdy, budou—li
oba tábory rychle mohutnčti, a každ\ se cititi (losti silným sve politické
zásad\ uplatniti i na druhé straně, nastane siážka; pli dnesni slabosti
na obou stranách je to nemyslitelno, nebot obě strany jsou na sebe
odkázány, slabost jejich je dnes slučuje.—— Tím ovšem nemysslíme. že

b\ ruch katolicky, jak zmohutní, a zmohutní-li, musil
a snad i skandální boje znova poklesnouti.

pro rozmíšky

Nikoliv, ale myslíme jen

Rozhled.

_
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na zdravě tříbení a prosevaní a zaceleni zásad i osob. A to se nemusí
odbýtí všude tak jako v Belgii.

Ceska národ ní církev

má už 80 dušíve \\'

pardon 81 — neboť p. (lr. Iška k ní přec také patří. Dne 8. ledna
měla totiž svou ustavující schůzi. Ustavila se. poněvadž je česká (( na—

lodní ve — Švycařích,
C(nv.chu P. dioví Iškmi v agitaci \ C((1\chu
sice překážejí socialistě. ale přece jeho pivní zápis vypadl dosti skvěle.
Ze 500 Cechův asi \* Cunchu žijících hned 80 na popné, to je dosti.
Kd\b\ takové piocento získal p. dr. Iška v našich pravých ěe\l»._\'
ch
zemich, musila by ciikev jeho čítati na 1 milion vyznavaců. ——Letos
ted v už konati se budou národní české služby Boží nálodni ěcske církve
v curyšském stalokatolickém chlamě sv. Augustina. Biskup teto česke

níuodni cilkve je stalokatolík \ěmec, sídlící v )eínu. Kdo bv to b\l
kdy tušil, že h)\t011e ——ted už vyvrácena

——o 14 lešiel) v \ěmcích

pokřtěných (( Čechy v německou cííkevní zavislost přívedších — bude
se ještě jednou opakovati ——opako ati po 10.)0 letech! Těšme se.
že toto nové vydání nebude míti tak znatelných stop v budoucí

historii ěeské'

Hnutí německ\'ch nacionalu pio odpad nutt od hin) (( \íři se
dale ——zatím ov\en) () těch jen. kteří \nitlně k tímu už dávno
nepatřili. Plot-est-antě,jimž (na tento přilůstek. .en )))as;\e plipadnouti.
zdají se vítati příležitost tuto (( přiěiňují se též pokud na pasterech je
kouti železo. dokud je žhavě. /n('(1nka velke kultu)_\ to ovšem není,
)))ěniti náboženství jako pl(')\t pio politický tiuc.

Rozhovoro francouzském

protektoratě

po nedávnémna—

pomenutí listu O..\se)'vatore Ron)ano* už jakžtakž
umlkl. 7 naěně
uklidnění vc vě(i te nastalo také od\olánín) v\\la()ce Poubelle — „der
diplomatische Crlobian“ tituloval\* ho německe li\t_v — z Vatikánu. a
dosazení na jeho místo v\ sl. \i\zaida. Poubelle to byl. jenž kladl příkie

a stale příkřejší požadavk\ vzhledem k protektoratu flancouzskénm.
01) také postavil požadavek odvolání p((t)1(()ch\ Je1u\((le1))\keho Piaviho.
V"\h)ožo*((l zmenšením pctrskěho haleře. ba zcela zabavenín) jeho
fiancouzskou vládou — Leč. jak listy německe t)(1)couz\kou vládu
podczřívají. ani ted za \isaída nejsou p1_\'francouzské požada\k\* od
staveny. jen níirně_j\í cestou se jich má dosáhnouti; k požada\ kum
těm náleží též jmenovaní francouzského delegata apoštolského
Cíně. — Irancouzské list\ je\tě \e zadostuěiněním přinesly zp1(')vu
orleanskeho biskupa mons. Touchet, jemuž p1_\' B\atý Otec při
audienci pravil: .,Pio \elíkou přízcn, jakou chovám k zemi vaši,
bylo mi rozko\i. že jsem mohl znova potnditi ochianné p1'(í\o Fiancie
nad východními zeměmi. Vlastně. to není žádná milost, již jsem tím
Plancií píokázal. n\'*b1žjen právo, p1(')vo nepochybně. jež jsem musil
uznati, jsem prohlásil. \Iu\ín) dodati, že německý císař při té příležitosti
choval se velmi dustojně. Znáte psaní, jež mi poslal ze své cesty. Pochopil
postavení věcí velmi správně. Jest to velmi znamenitv panchník. jenž
má \\ě p0\ innost), jaké ())u úřad cí\a1'sk\" ukl('1d('(-“-——
Tato diplomatická.
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slova upokojila už. jak se zdá, obě stlan_\ — než se zase vysk\tne
nčjakš živ_\' případ, jenž by vyvolal nove žápletk\.
otázce 1e01(ranisace petrskčho halíř.e či lepe pa pe ž ský ch
financí iozhovoúlbse ve svém lednovem přehledč v \Iiíneh Allgcin.
/e1tunou „'“Spectatm. LVLhu svou připjal na v\' zev svět. bisk. Sehinitza
z katol. sjezdu v Krefeldč. / iozpočtu papežského dvora, jejž udával
mons. Dr. Schlnitz na 7n1il.maíek ročně, jsou pr\' Ešinilionyzzajištěny
(( 4 miliony musejí se shánčti jinak — poplatky různ\'*mi a petrským
halířeln. Příjem z tohoto petískeho haleře se \ šak stale zmenšuje.
\ejv\ datnčjší byl dosud z Francie, leč i ta popustila se štědíostí své
poslední dobu. Španelsko tato léta take úplně v\*padlo,nna Rakousko
nebylo nikdy spolehu, to bylo vždy nejskoupčjší. Biskup Sehmitz po
píral také, že by papež mčl uloženo 40 milionů někde u bank v Paříži
a v Londýně. ——Spectator považuje to za samozřejme & obezřetně se

strany papeže, že v dobách kd\ příjmy byly hojnější ukládal, a zvláště
Pius IX. pr_*t\'
takov\ to fond plo budoucnost založil (zanechav 00 mil.
lir po sobě). Sp. má za to, z toho že plyne ta část úhiady rozpočtu
papežskeho, o níž se plaví, že je zajištěna. Odk_udž b\ jinak byla za
jištčna? Rentu italskou, již mu stát po zabiání P(ínia ve v\' si 23,220.000
lir nabídl, papež nepřijal a dosud nepřijímá. Rozpočet papežsk\' ostatně
není 7 mil. marek. ale 'i'/„ milionů flanků. Tak na tento 10k rozpočteno
dle náv1hu kardinála \[ocennihoz k souklomemu použití Svateho Otce
.)00.000 f1.; ])10 kaldinály 700.000 fi.; příspěvek chud\'m diecesím
460.000 fr.; pro praefekty papežských paláců ],.800000 fr.; státní
sekretářstvi 1_,000.000 fr.; služnč úiedníků 1,900.000 fi.; na škol\'(
almužny 1.2' 0.000 fr. — Leč t\to všeck\ položky jsou pl v vzaty
mnohem \\"šc nad skutečnou potíebu. Znalci p1_\'*tvídí, že papežsk\
dvůr neztiáví iočnč více než 31/, až 4 miliony frankův. A tento roz

počet skutečný prý je rok co rok hražen úroky uložených kapitálů.t tak
že papež není tak nutnč na petrský halíř odkázán. Leč smutnv zjev,
že katolíci ve štědrosti sve vůči papeži svemu ochabují, dal by se dle
Spect. naplaviti tím. kdyby papežská kurie předkládala 10k co rok
veřejnv lozpočet a zjednala náp1a\ 11ve svém finančnictví. /c papežský
d\ 111potřebuje mnoho a že jest nutno. co se mu ze zajistčnych piíjmu
nedostává složiti dob10\ olnou sbílkou věřících, uzná každ\'. Při dosav1dní
tajnosti plávč se snadno na potřeby kuiie zapomíná ——a zasvěcení
ochabují často i proto,že dovídají se o různých přelnnatech úředníků

jimž finančnictví kuíie svčřeno. \ouze v pokladnách kuiie nastavá i
dnes hlavnč tehd\ jen, když třeba hridltl nčjakou takovou velkou 7p1o
nevel u ——-—
To by se všechno při veřejném účtování nedálo a katolický

svet by aspon včdčl, kolik mu třeba ten 10k hradití dobrovolnou daní
pro Svatou Stolicí. Veřejnost financování ročních rozpočtů konečně
mohla by se obmezit, bylo-li b\ žádoucno, jen na zasílání* (lot\'čnyeh
zpiáv biskupům, jejichž lukou beztoho petrsky halíř se sbíla a odesílá.
P 0 čet km (11n álu nedávným úmrtím ztenčil se teď na 5.7),
7 nichž Ž)0jest Italův a 14 cizích. (lest tudíž uprázdnčno 17 míst do
plnosti počtu. Konsístorium, \* němž čeká se nove jmenování nekolika
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kardinálů. má se konati v březnu. Nejstarším z kardinalů dle rodu i
dle hodnosti jest kard. Theodor (\Iertel, summista apošt. listů, stár totiž
93 rokův a kardinalem jest už 41 roků.
Koncem prosince odeslán kard. arcib. baltimorskěmu Gibbonsovi
ve Spoj. Státech Sev. Amer. apoštol. list sv. Otce, o němž už zvěst-ováno

dříve, že hlavním obsahem jeho bude. a mel ikanism

us“ a stane—

\isko Svaté Stoliee k tomuto směru individualistickěmu (( republikansko
liberálnímu v církvi. Leě list neobsahuje takové odsouzení. jakěho se
nadáli evropští nepřátele. .amerikanismuj ba vůbec pr_\"zřejmými slovy
o něm nemluví. Sv. Otec varuje jen před eh\'l)n\'1ni extíemy směru
P. Heckerova. jako jsou už víc píotcstantské než katolické náz01\
o samovolněm určování sveho s\ ědomí a pouhe' sobě odpovědnosti,
jež snadno přechází k pohrdání veškerou autoritou. \a pokud indivi—
odnalistický princip P. Heckera v listu tom odsouzen jest, vysvitne až
z doslovného znění listu papežského.
\Inoho psáno poslední dobu o zřízení papežské n u n c i at u r \'

v Petroln

adě.

\lyšlenku tuto podporoval prý v llímě hlavně

francouzsk\' vliv. jenž i v Petlohradě se \\*nasnažoval o příznivě
lozřešeni. Zatím 1ozl1odnnto o věci neb\ lo / poslednich ukázek ruské
politiky v Polsku zda se že dnes právě nunciatura tato \ Petiohiadě
nemá místa () (lobv příhodně.

Llfnava cír l\e\ ních pom ěr u v nově zabíam'ch zemích španěl—
ských, hlavne na hubě.
s\ ěřena mons. Chapelle, biskupovi n0\o—
orleanskému v Americe. Kněžstvo kubskě vetsinou docházelo dosud
ze Spamlska. štát přispíval na \\dižováni jeho. '10 nyni odpadne.
(ilkev kubská bude ponechána sama sobě tak jako katolická církev
v Americe. Rovněž jest samozřejmo, že Spojené Stát\' nebudou n\ní
trpěti přílivu kněží ze Španělska; ten ostatně přirozeně ustanc sám.
Vláda Spoj. Států ukázala se jinak ostatně ve všem velmi ochotnou
— z\láště vlivem bisk. s\'.'pa\elskeho Irelanda. Pioto i zvěstováno,
že ablegatem papežským na Iilippinách jmenován přítel Irelandův,
mons. lxeane. pro úp1a\u (írktvních pomeru v této eásti ztraceného
panství španělskelu). Tu však ještě poměry nenáhlí. Neníť dosud jisto,
ěí lilippiny \lastně budou.

l'. Dai ns, jenž, jak jsme minule pravili, jmenmán l)\l spiiitualem
\'isitantek v l)rL1sselti.l)rZ\ odtud V\nštván konselvativními nepřáteli
s\ _\"1ni.klášter je zároven pensionátem dívek z bohat\'cl1 a šlechtických
rodin a bohatí \\ oestovci neustali, dokud P. Daensovi misto odliato
nebylo. To už tedy bylo osobní mstou, ne politick\m nepřátelstvím.
biskup nabidl pak P. Daěnsovi místo podobné \ jiněm mužském
klášteře leč toho P. Dat—nsnepřijal. Tak zůstal beze \*šís11stentace.Xa
poštíváni gentskvch \\ oestovcu konečně biskup (:entský ho i suspen—
dm al. Přes to P. Dai—nsneporušil dosud nijak důstojnost stavu stho
a zapřisáhl se též, zejí nepoluší ani v budoucnosti. O vanocích pořádal
politickou schůzi. po níž političtí nepřátelé jeho Opět s infernalní zášti
na něho se v\ř.ítili Ani jediný list l\onse1vati\ní neposlal na schuzi
zpravodaje svého, přes to \šak po schuzi dle socialistických a liberalních
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zkroucených zpráv nepřestávají ho očerňovati. I titulu abbé už mu
ve zprávách svých nepřikládaj.i Pověst, že by se P. Daens pro budoucí
voll)_\ chtel spojiti s liberály (( socialist\, on sám vyvrací. \'(1 schůzi
nic takového neřekl a s nepřáteli cíikve se nikd\ nespojí. Tam.
kde strana jeho má stoupence, v\ stoupi tež se svými kandidáty proti
konservativcům.
Cel_\'1n skandálem tim vinná je bez odp01u staro—
konservativni kapitalistická sti ana \Voestova. \ idno to z toho,že jin_\'
vůdce téže demokraticko- křesťanské strany, který v náz01ech svých
zašel mnohem dále, lutyšský abbé Pottiei, přece vyšel beze vši srážk\
se svou církevní v1chnOst1 P. Daens kromě svého demokiatismu (tolik
co u nás asi křest. sociál) se jiného ničeho nedopustil. Vše co o něm
iozhlašuje protivný konservativni tisk je špinění osobni ——kteréž už
samo též dokazuje jak vysoko tato strana stoji. \ej_větší neštěstí
v tomto vášnivém b_ojipolitických stian katolick\' eh jest, že biskupmé
sami jsou nesvorni (( nad to více se kloní ku vládnoucí straně
mocnych, než ke stianč lidu. který jde_ za Da'ensem a Pottie1c.1n

„Volba pelplinského

biskupa,

jimž 22. pros. zvolen b_\"\
al_\"

rektor semináře dr. Augustin Rosentietel

Polák_v mnoho nepotěšila.

Listv katol. centra v\hlašují jej za sprawdlivého a nestranného \ěmce.
kte1_\" třeba že iozený \ěm(c,

prece polsk\

dobře umí a dosud b_vl

vždv dbalý naboženskýchzzajmů obou stran stejně. do politik\ se ne
iníchaje. leč polské list_\ volbu jeho trpce nesou — ne pro osobu
nmého biskupa s,amu ač i tu vzpomínají zákazů jeho v semináři.
kdež zakazoval zpívati nábožné písně náíodními polskťmi nápčvy, ale
hlavne v\t\"kaji vládní míchání se do \olb\. Vláda jak známo p1\ni
kandidátní listinu, že na ni b\li rození Poláci. zamítla docela a zpříma
kapitole (_)hlásila.že jin\ch kandidátu jako dobiých rozených \ěmcu
nepřijme. Tako\*\'m způsobem tedy dostal se dr. Rosentreter na
pelplinsko—chlumskv stolec biskupsk\ — v diecesi ze tří čtv1tin s lidem

polským. Polské list_\'žaluji při tom vubec, že nejen (1 pm ch ('iradů\,
ale i v cíikvi nemečti rodáci mají všude přednost a se \sech stran
strkáni jsou ku předu. Proto S\ nkové katolických osadníku ně1neck_\'ch
mezi Poláky tak často se venují stavu duchovnímu. včdouce. že né
(nect\i samo bude jim zárukou postupu. —\I_vslimeostatně, žes ohledem
na dnesni pomeiv v polsk\'ch končinách Pruska jest pro Polak\ \\—
hodnějši, je—
—libiskupem spravedliv' v \ěmec.
Aspon bude v jednání
svém volnejsi, (( nebude tak pionásledo* ('(n a tak spoután na vsech
stranách jako na pr. lozen_\"Polák. aieibiskup hnezdensk_v Stable“ ski.
Postavení tohoto není včiu záviděni hodné ani vuci vlade ani vů(i
vlastnímu polskému lidu. Podezř'ívají ho obojí a ani té ani těmto se
dosud nezavděčil!

Výborpro zavedenímadai ského bohoslužebného

jazyka

mezi recko- katolíky uher sk_v1ni chysta letos za tim úceleln \elkou
pouť do híma. Předsednictvo zemského výboru v\p1acovalo k tomu
konci celý spis pamětní. v němž sv. Stolicí hodlá v_\světliti a \*\loz1t1
všecky okolnosti, doufaje, že po tomto rozkladu s\atá Stolice přece
žádosti Mad'oaiu vyhoví. \Iadarská bohoslužba vztahovala b\ se na :.)00
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osad ode dá\na prý \Iadai_v osedl_\'ch. kteří už po mnoho let tež uži—
Oali madars kěho bohoslužebného Jaz_\'ka beze \\ oleni Ríma. Jedná se
tcd\ Jen o pot-vizeni starého zvyku. i\[adaři p1_\"při tom niJak nepomýšlí
na vnucení tohoto 1nada1\l\eho bohoslužebného Jazyka sou\edicím .\ nimi
Rusínům

nebo

Rumunům

sJednocen_\"m. ——Počet

řecko-katolick_\ ch

\íaďarn činí a.\ 140.000 duší. Konečně dalo bv se i odvíátiti nebezpečí
madarisace i v\'hověti přáníi \Iadaiů. k(l_\*b\ se ve smíšených k1aJich
těch omezila pí'ávoplatnost tě kteié nálodní litulgie na Jednotlivě osadv
(( zvláště Rusínům a Rumunum zabezpečilat ak Jejich l)oh()\lužba
v_JeJich dosavadních sídlech. bez ohledu na budoucí přcvi1at_\'.\ Llnách
ovšem b\ ani to nebvlo Ještě p1a\ ou záiukou.
Listem k biskupům Jihoame11(l\\ m (.,latinske Amerik_\'")' 25.1)10—
since vydaným. .\v.Otcc v_vhovuJe přání bi.\kupu
_Jiho—a střed o—

amerických

seJíti se. tento 10k k synodu

církevnímu. Biskupové

měli na vůli v\'b1ati (\i místo (\Jezdu. i v\'voolili si liím. Zatim \e má
sestoupiťi přípiavný v\bor ( připiaviti k Jednání předměty. _t_\"k((_;Jí(i
$(
di.\ciplin\* (( (\piávy cílkevni i povznesení náboženského l\1aJ1nlatin(\kě

Alneiik\'.l\ong1egace pio vvklad (lekietu koncilu Tiidcntskčho pověřena
ukolem pi1p1a\ov((t1 co potřebno ke koncilu v lčímě. (( tato už bi\kup_v
\volala ku (\Jezdu na den 28. k\ ětna.

Dne 2-1.Jnosincezesnul patiiaicha

.\\1(\kých

malonitu

mon\. Jan PCÍI' llaš. dříve bi\kup lšaalbecký. Patriaicha malonitu Jest
vlchnim pa\t\1em \tádce r)00 000 dusí čítaJícího. 12 biskupu (( a.\
2000 kněží. /cmřel_\' \\nikal hla\ne \pořivostí. z ('(\J)01 pak sta\ěl
potřebné ve \\ě cíll\ví ((\tavv a budovy k ('lčelum ciikevním. \Žídlo
patiiarc_h\' maronitů Jest na Libanonu v Bekelkc u Bciiutu. \laionitč
usedli J\ou \ S\1ii kol pohoří libanonského (( na o(\t10\u C_van Dne
(3. ledna zvolen od p(1tomn\ ch biskupů ve Z\lá.\tuím konklave

n("'n\_\1n

patliai'chou 1non\. Elia.\ HauaJJsk. d0\ud ředitel semináře malonit\l\ého
v Rímě, \ám žák (( odchmanec .lesuitu. muž nadaný (( řádný. —
\cdle malonitu b_\(llí melchitč a\ 120.000 duší silní. iovněž sc (\v_\"m
pat1ia1chou.Jcmuž podzříno 11 biskupství

Dle p0\ledníhoanolickěho

.Catholic

Diiect01\'“

(\chematismu

má Anglie \ \Valesem

církevního

17 l\atolicl\_\'ch (uci—

biskupnv (( biskupu a 2(()0 kněží;1\0\tclů\ (( kaplí Je\t 1.(00. Skotsko
má () arcibiskupství (( biskupství1. a .)212 kněží. kosteluv a kaplí 1834.

\lnoho

rozruchu učinila v Danskn záležitost učitele \lunka. který

\vě dítky dal převésti k v\ znání katolickému.
(\ter\kě hiozb_\' ne\pomáhal_\'_. \e(\azen z úřadu a
sám nemuže zatím. ač vnitřně Jest o pravdě
státi se kon\e1titou. poněvadž b_\ odnětím pensc
a prostředkův

——leč hledá si zatím

Když úřední (( mini—
dám do pense. \Iunk
katolictví přesvědčen.
zů.\tal úplně bez výživy

přiměřené _Jině zamě\tnání.

pláni duše (\ve mohl v\hověti přes úřední pe1\e1\uci.I\onve1

v Dansku

ab_\

\(

J\ou poslední léta velmi četné. Za minulý (ok vrátilo se

ke katolictví na 100 osob. Letos zařídili (\i ledempt011\te v kod-(mi pivní
svou stanici o dvou kněžích. ()d těchto ((\pěšných obyčejně prac0\ níku
mezi nekatolíl\_\ možno (\i \lil)ovati Je\tě \ětšího pokioku \ěci katolické.

/ katolických kruhů němeek_\'ch v\d('1nv dva spisy o tak zvané

,.paritě“ obou v\zznaní v Prusku. ..,DicPa1*(ititinPreussen“ V\šcl
v druhem už \\ daní. „Die Imparitžitin Volkssehuluesenod Dasbacha
v\ šel teprv díl pivní. Jsou to statistické doklady toho, jak katolíci
němečtí v Prusku jsou všude tam, kde vliv má vláda odstrkováni,
z míst úřednickjch a Jmenm 1te z vyšších úřadů \'\'strko* (mi. a při
obsazování jich úmyslně pomíjcni. I \ krajích čistě katolických zaují—
mají plotestantě nejvyšší úřad\ bud v\"lučně, nebo mají til \ětšinu.
Tak v obvodu vrchního zemského soudu kolíiiskeho soudních úředníku
nejnižšího stupně (:XHItSIHÍChtCI)
jest 196 katolick\ eh a :")í)protestantsk\' ch;

druhého stupně (Landrichtei) D:)katoliekj ch, 46 protestantských; tretiho
stupně (Landgeiichtsdiiektor) 13 katolíek\'eh, 8 protestantsk\":,(h nej—
v\ šího stupně (Landgcii*chtsp1(isidcnten)4 katolíci, 4 protestanté. Kd\*b\
ovsem v piotcstantských okresích b\l poměi obrácenv, nedalo b\ se
proti tomuto nie namítat. ale v protestantských okresích úředníků

katolick\'ch ob\ cejně vubec není. Ostatnějinde Je huř.Tak ve \ estfalském
soudním zemském obvodu Hammskěm (město Hamm s 28.000 ob\\.)
jest první stupeň obsazen 124 katolíky, ()?) protestanty. druhý stupeň
b'í) katolíky, 23 protestanty, třetí stupeň 3 katolíky. 11 protestant\,
nejv\ssí stupen samými protestanty. Pak se řekne: ..infe1*i01ita"!
V ministerstvech, tedy ústředních úřadech pruských nejsou také
mšem místa dlc „paiity'" obsazena V ministeistvě železnic, jcž ma
největší pocet úrednictva, třebas po dlouhý čas ministiem tu b\l své
dob\ katolík. přece živel katolick\' není nikterak zastoupen dle parity,
tcdv jednou třetinou aspon. kd\*7 uz nc polovici míst. Dnes je tu:
chet (ministr) protestant, podsekrctař protestant, ze šesti direktoru :")
plotestantu, ] katolík. ze 40 radu ministersk\ch :)ó protcstantfn a
8 katolíku, z pomocných sil 19 protestantu, ? katolíci.

Proti ritualismu

v Anglii

v\*dan biskupem vor kvm zase

zakaz, nezavaděti z obřadů církevních v kostele nic víc,než co Jest
obsaženo v .,Common Pra\'er Šook Leč takovv zakaz svrchu konečně
mnoho nepomaha. Anwlikanští biskupovc nemají tolik moci ani co se
věrouk\* ani co se discipliny t\k('), aby jich kdo musil poslechnout.
Biskup anglikansk_\' nema prava předkládat nějakovounauku jako pra\ ou
nebo pravděpodobnou. Každý se proti tomu muze ozvat, ze on toho
n(u7na('1. Tak nedavno \f\činil odstouplv právě vůdce liberalní stlany
\\ illiam Harcourt arcibiskupovi Cante1*l)ur\'skěmu Dru.Te1nplcovi za to,
že chtěl iozhodnouti nebo aspon lidu předkládal na S\e visitaění cestě
své mínění o „euchalistii“ — otázka to, jež v anglické církvi jest
\clmi neiozhodná. Arcibiskup klonil sc ku konsubstaoneiaei, leč mínení
jeho nedano sluchu. Biskupové an<vlikanskc církve ostatně při vcškmé
s\e' nechuti k litualismu bojí se zcela otevřeně proti nemu vystoupit,
bojí se, že b\ ritualistě hromadně pak začali přestupovat k církvi
katolické. Pioto hnutí ploti ritualismu vede se z lidu, z dola. Anti
1*itualistě hodlají letos věc přcdloziti parlamentu. jenž jest nejv\šší1n
tribunálem pro všecky záležitosti církve. \ení poeh\b\', že ritualismus
v parlamentě bude odsouzen a ritualistc iníst zbavování, ncpodrobí--li
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se. — 'á\ rh lorda Halifaxa (\;ůdce ritualistů) na posledním sjezdu.
aby svolána b\la porada zástupců obou směrů. staré přísné ol).\crvancc
protestantské i churchunionistů, nedoznal ohlasu u starých. Tito se
boji částečně. částečně vůbec nechtějí s 111k\m smlouvat a nic nového

zavádět. \ovotářstvi \sak si v\t\"kají obě st1an_\. Ritualisté praví
o sobě. že jen oz1\uj1 obíad\ církve a staví se na \šcobecně od obou
stian přiznánanou kontinuitu církve anglické, protiritualisté vsak dlží
se leformní tradice a knih „establishmentutí kam lituallsty odkázal

i sám biskup \orský, bývalý přívrženec Church Unionu — \Iinulé
vánoční snítkív/ zase zavdalv podnět k půtkám mezi oběma stranami
*kostelíeh samých. Nářky biskupů na íozdvojení v cílkvi nedaly
na sebe proto dlouho čekat. — ——

Diccesanní věstník\' ruské piavoslavné cílkvc

z konce minulého loku jsou většinou pln\' v\tek a návrhu na zavedení
náp1"a\\ v tom či onom obou). Tak podolsk\' preo\vj1\eennv'
(vele—
dustojný, —<titul biskupa) nespokojen

b\l

zvláště se svými „blaho—

činnými“(děkanyl \ \'t_\'kaje jim, že nestarají se o povznesení své vážnosti
u lidu a u duchovních. nedosti peelivě dohlížejí. nesprávné zprávv
podávají. Duchovenstvo následkem toho jest často nevázané. nepořádné.
nechce poslouchati. \ikdo se o mladého duchmního. kd\ž vvjde
z bohoslovských síní, nestará; jest zůstaven sám sobě, tehd\ práve.
kd\*ž potřebuje nejvíce rad\

a poučení. ——Děkani sami žalovali ne

tak ani na duchovensho jako zase na „ps;
\alomščik\'." Tito jsou ne
poslušni, (hzí ;) kd\ž jc dekan při \isitaci napomíuá, jcště hrubě ho
odbývají. Vědí. že se jim nic nestane. i když děkan to na ně udá.
Hejtmanství obyčejně žalobu nechá ležet nev\řizenu. Stáv; se také
už, stěžoval si podolský prcosvjaščenný, že venkovs ká. .intclliggzecm
nosí ncvážnost a vzpouiu proti duchovnímu do obce. Takový intcllioent,
——třeba písař obecní— potkav duchovního už nepiosí za požehnání.
ale jde mu kamarádsky potřást pravicí! Do kostela chodí zřídka
a přijda tam nedbale se požehná a to málo, mnohdy ani ruka\ic
z ruk\ nesvlcče. loztržitě je přítomen „službě Boží.“ Takový obecni
písař si konecne m\slí: ..a co, já jsem víc než faiář a všcci kněži
dohromad\, já jsem \ celé obcissám jedi ný písař & duchovních je tu
víc!" \Iirrio to nevážně ba nepřátelsk\ chovají se k duchovenstvu
starsinové, starostové, zbohatlí \cnk\11 a nej\í('c štvou lid ploti kněžím
židé! — \a tuto stížnost biskupovu pravil jeden z děkanů, že kněží
sami mnohdy nemají dosti taktu a šetrnosti v obcování s farníky
svvmi, sami se o vážnost připravují ba i soudy s osadník\ vyvolávají
Tak přeen)noh\' n) kněžím škodí, že přebílají sedlákům paehty z pan—
ského pole.
V tulské diecesi děkani stěžovali si, že mají ze vzdálenosti mnohdy
až 30, 40 i 70 verst sjížděti se ke shromážděním, a to pro maličkosti,
at tudíž mensi záležitosti v\11d1jeden děkan s přibráním dvou sousedních
duchovních. V.,lad\ ka“ (biskup) odvětil, že jedná se beztoho o změnu
statutu pro shlomáždění blahočinný ch a tak že se vezme zřetel na to,
aby jen důležité věci se ve shromáždění vyřizovaly.

Zvláštní poměry asi panují v ()fi n) skě eparchií (dieecsi). „Preo—
svjašěenný“ ((fimsk\ aspoň v epa1clnalnvcl) vědomostcch“ dává svému
kněžstvu toto napomenutí: „\eužívejte lži ani pochlebnictví. Lež mimo
to že je hříchem, za kiátko vždy vyjde najevo , a následky pak jsou
smutně. Poehlebenství vašeho já pak vůbec nepotřebuji. Nenaz_\'vejte
mne V\sokopieosv1((scenn\n) já titulu toho ještě nezasluhuji, ani
mně nenazývejte, kavalu'em“ (!) to je vůbec nevhodno (( nezákonno.
Leč nejen lež (( lest (pochlebcnství) vyskytují se mezi duchovenstvem,
ale jsou i tací, kteří schopni jsou svemu biskupovi i nadat ——ovšem

„okolo ('“ohu, z úk1\tu anon\1n1ty Vydav se minulv sipen a září na
visitaění cestu dostal jsem najednou z Ufy hanOpis od známě mně
a bohužel duchovní osob\, ktclou jsem nevzal ve svuj j)1"'((vO(l,(( pioto
snntelně polměval; l)((nopis ovšem anonymní, v němž mi spílá slovy
hnusn\ m1, z ulice sel)*(
anými, (( vyhrožuje mi, že mi vžene kulkil
do hlavy, anebo vyžene mne z diecese jako psa. lsaní jsem poslal
na ředitelství četníkův (( o případu tom zplavil sv. synod. Ostatně se
odevzdávám do vule Boží. Jsou () nás i takove e\empláry mezi ducho—
venstvemí“ — končí svou žalobu utimsky biskup.

Jinou potíž se st1an\ duchovenst*(
(mají

cens orově kázaní.

V někte)\*eh diecesích, jako na př. (lonské, v každém děkanství ustanoven
jest jedei) duchovní cens01em kázaní; děkan označí radu kázaní pod—
(ízenýn) duchovním, kterež tito musí podlobně vypracovat (( poslat
ceusorovi k censuře. Jeden takovv eensor stěžuje si na nedůtklivost
(( nrážlivost aut01ů censomvanýeh kázaní. \edají si nejmenší věci
\*\ tknouti, (( na v\' tl\u odpovídají ne\*1l_\"mi (( ulážliv\*mi dopisy,
plavíee, at si censor zkoumá, odpovídá-lí „prepověd“ (kážaní) duchu
p(avoslavné církve. po ostatním,f01me (( slohu kázaní. že mu nic není.
——-—
Tambovská

l\onsistoř sama vyt\*l\á duchovním

svě dieccse, že kázaní

jejich jsou velmi abstraktní, suchá, neživotná, málo se odvolávají na
příl\la(l\ svatý ch, nevšímají si k( ('(sycírkevních písní, modliteb a obřaduv,
neozývají se dostatečně k mravním potřebám a k životním otázkám
farníků.
Vetsinou diccesanních sjezdu (lěkansl\\"ch p(OJedn(V(1)a otázka

bibliotek pro duchovenstvo

(uske. Jest to jeden z nejduležitějšich

piostředku kněžskeho sebcvzdělání (( dalšího pokroku, jak plavil vladyka
podolský. Jedná se jen o to, mají—
—lil\nihovn\ t\to b\ti při každém
děkanství ěi hned v l\ažde fainosti. Vetsina epaichií v\ slovila se PIO to,
aby knihovny b\l\ farní, ježto tak budou duchovním p(ístupnější
(( prospěšnější, budou moci b\'ti ) specialnejsi dle potieb té které
farnosti
(( pak knihovny ty nebudou jen pio same duchovní, ale
i plo lid a tudíž musí b\' ti i lidu přístupnými. Knihovenskě fondy
skládaly by se z dvou částí. Částečně l)yp11\p1v(l\* obce a tainí jmění,
easte( ne děkanské fondy.
Ruská cíll\ev dostala nabídku z plední Indie. /111c1(*htu zdávna
asi 111000 l\řestanů, ještě p1_\'*cíll\ev sv. Tomáše

apoštola, jež dosud

podřízeni b\li antiochenské cí1k\i, žádají, aby cílkev luská poskytla
jim možnost ab\ mohli prijati b\' tí do lůna jejího (( spojiti se s ní.
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Jistj )))sl\\" cest-ující J))inesl včst tu od biskupa těchto 10.000 křesťana
hlavně na Jihu přední Indie žijících. Hlavní nesnaz )nalc odloučené
cí)l\ve té spočívala v tom že v Antiochii neznaJí, koho vhodného vždy
za biskupa V\volit, dostatek kandidatn neb\'\(') () biskup p) v se bojí,
že b\ st(')(lce někd\ bez pastý1e zůstavší p)opadlo snad pokatoličení.
Žadají pmto, ()b\* iusk(') cí)kev jin) poslala nejakeho s\ eho duchovního
jenž mlu\í též anglicl\\ () od něho že chtčJí tep1v blíže se seznamiti
s naukou () obřadem cílkvc p)av()sla\'ne () pak se )ozhodnouti.
,Vestnik Slpskc Crkvc" přináší dodatečně zp)(')vu o p) () v o

sla Vlíe deputaci

slbs ke z Bosn\ () He1cegovi1)\',ježnemohouc

niceho \\ nastčžovati si ve Vídni, ()b)(')tila se do C())ili)()(lu k p ()t1i

archovi

řeckému Konstantinovi.

P))()\oslavnácírkev bosensko

helcegovska náleží dosud církevně pod pravomoc Cařihradu. Spravce
I)osn\ p. I\alla\* )(')dl)\ p0(l)ídil však cílkev tu p)()von)oci Kailovs kého
s1bsl\('+hopaniaiehy, čemuž 0\šen) i pat1iareha lŠ1ankovic J))eje. \ če b\
neb\la zlá, kdyby se za ní neskrýval zálusk jin\'*, oslabiti s()mosp)((')vu
pravoslavné eíil\\e () učiniti ji závislou na \liveel) \";'.l()(l))í(h Plavo
slavnc S)l)sko m:). spatne zkusenosti s tímto \l(')dní))) vlivem z Uhe) ()
z Charvatska, proto netouží po něm ani v Bosně a Hercegovině. Bosna
přes to že podd((')n) Cařihradu. přece pomoci se tam nedovolala. Pat-ri—
(ucha c(uil))adsl\_\' odkázal stěžovatele na met10politu sarajevs\keho ()
biskupy v \Iostalu () Tuzle. slíbiv, že J))ikažc j.in) ()b\ J))ísne dbali
kanonick\ eh usnesení eíikve pla\ oslavné. () že v_\'d(')() tom jeste pa—
st\'*)l\\' list. \Ioep()t)ia1cl)\' jest 0\ šen) J))íliš slabá na to, aby co zmohla
za hlaniční č())ou Pazalska. Deputaee předložila p()tr:_i())('l)o\*ipět bod)).
Jež žádala )níti zael)()v()v(')n\ \e sp)(()vc círk\e p)()\()sl()\))e v Bosne ()

Heicegovinč. Požada\*k\ t\ to jsou: hiskupov'e volí se duchm ensk_\)))
shronuiždčnín) spolu ) ))(uodnímizzastupci () takto zvoleného kandidát:)
schvaluje cařihradský patriarcha 'dnes Jmenuje biskupy vladaf). —
Bisl\up\ () duchovenstvo v\držují si pravoslavné obce samy (a ne
)()l\ousl\o-)))(ula1ska \lada .:) plavoslavné duchovenstvo at' )na právo
voliti ze sebe p)()\ o\l()\nv cí)l\evní soud. kte1v b\ )esil cí)l\evní otázl\\
() záležitosti. Duchovní sp)(')vce si volí obec sama \olbu potvlzuje
biskup (toto dosud 7ael)ov(')no,-. Církev pravoslavna

v lŠosne () Heicepo—

vině plohlasuje se za neodlučitelnou soueast \_\'ehodní cí)l\ve caíihradske.
Letos objevily se \ bulh())\l\( ))) tisku i (híve už )()zbČ-l)))uv.\íse
věsti, že )uske vyslanectví \ C(uih1ade zasazuje se )) P(ltli&ll€l1\'e(ui
hladského I\onst()ntina V. () to ()bv snal s lŠulhalu exkomunikaci.
Jakou na ně uvalil \\ nod e(uilnadský v 1000 1872 Bulhannn se pod

touto e\kon1unikací,

\ tomto schis mate dolne vedlo i nastalo

mezi nimi vz1ušení plo toto snažení )uske, ab\ exkomunikace s nich
b\la snata. (lest to take zvlastni zjev v cí)l\vi V\chodní tato exkomunikace
.,Všes\ čtovv“ patlialcha e(uihladský se svým s_vnoden)V\obeuje celý
i)('))od () cele. jedno území p1()vosl()\ne z cíikve v<chodní. Autokel ahií
cí)l\ev, jíž on stojí v (ele. ted\ \touto častí cí)l\ve obcovaní J))eiusí.
(\le Jine ()utokcfalní ($(
s())))()sp)(
(')vné) cí)l\\ e tuto exkomunikaci neuznají ()
dale p()př(')vají církvi ve schismatč žijící (_)l)c()v(')))í
() spolecenství. Tak
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&utokefalni církev s1bsk&.ruskzi, &církve asijské toto \\*loučení nevzzalv
k vědomosti & neuznal\' ho. Exkomunikace, jak se vyjadřuji i církev
Iusk& i jine, b\*la rozhodně přenáhleniin & chybou, již se patriarehzit
iecký d0pnstil, doufaje tím zanieziti odtržení nové této vznikajici ná—
rodní církve od své pravomoci a od S\eho poddanství
& od svy'ch
prijmů. Bulhaři ted\* b1('(ní se. aby za tuto svévolnon exkomunikmi

musili nyní pokání činiti oni! Ab\ jim se ukládaly nějaké podmínky
smíření, za to že nechtěli nic jineho lec \*ymaniti se z urecisace eíikve
c((rihiadske.

HI&S\*ot&7ku tuto pioJedn (\&J1c1 ž&d&l\*proto. at Rusko

tež V\nmže na patri&rchovi, ab\* exkomunikaci prostě odwlal & uznal
chybu synodu & patr &1011\ v roce 1872. učiněnou; bulharská církev
rnmelsk& (( maeedonská že nehodlá podrobiti se nějake podmínce pok&ní.

Věda a umění.

Dne 1. ledna zemřel ve Vodňanech český spi

sovatel & básník Otakai
\Iok1*\* — 6. ledna v Piaze zemřel
městský diurnista Jan Knotek, básnik mladistvv, jenž dob\*lsi jmena
hlavně překlad\

z češtiny do němčiny. Od něho pochází ncinecké pře—

básnění Cechovveh .,Písní otroka“. — Dne 10.1edna zemiel \ Hradci
Knílove advok(it Jose f B aš e. básník mnohých 7pěv(( evangelicko—
náboženských; jinak nesporéb\*l\*plod\*1nuS\* jeho. R. ]883.\*\*d&l
sbírku ballad „Silhouett\*“.
Dne 16.1edna zemřel v Praze loseí
\Iocker,
stavitel domu s**atovítskěho jehož stavbu vedl po ?.) let.
Z loňskelio ioku zn('(1n\*jsou ješte stížnosti &plotest\* mněecké besed\
& umělecky eh kruhu proti němu že vůbec podporoval málo české
domácí

umění.

.--— Dne

(). února

pripad&

:")Otilet& památka

zakladatele českého rostlinopisu & učence přírodověd. Jana
plu ka Pressla
(zemř. 6. února 18—19).

úmrtí

Svato—

Dne 21. prosince rozhodla porota divadelní o soutěži libret
českých, již vypsalo národní divadlo pražské. Za hodn& cen uznána
tri libretta & tri Att hodn& aspon čestně zmínky.

Ceny b\*l\* :)00, 400

&000 zlatých. První cena priiknnta librettn Ad. \Veniwa(učitel na Král.
Vinohradech), jež zpracověmo dle národní poh&dk\*,.,Čeit & Káča"
druhá cena piipadla librettu.,1\ostnice Sedleek&“ od Josefa Havlíka.
officiala magist*&tu pražskeho; libretto toto sděláno dle povídky Šubrtov\
„Kostnice Sedleckž “. Třetí cena připadla librettu „Hadrian z Rímsu“.
dle stejnojmenné frašky Klicperovy zhotovenému; původcem tohoto Jest
red. Národní Politiky“ Karel K&dner. Čestné zmínk\' hodn& lihretta
jsou 77Kalla Dostála—
Lutinova (red. „\oveho Života) „\&š Hrdina“
„Babič—ka“ (dle Boženy Němcove) rovněž od Ad. \V cniga & „Před zá—

západem slunce.
Dle Boženy \Yěmcové zpracov&no i jiné librzetto „\a starém
|)ělidle“.Lib1*etto toto — práce K. Sipka — \*7al do pi*(ice už skla—
datel Ixarel Kovalovic. A pokročil už k jednání druhému ——Ze sou
těžících libiett vzata do pi*(íee dvě \Venigova ,.Ovčák“ od Dvořáka,
ale název se změní v puvodní národní „Cert & K&č&“. ——„Babička“
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vzata od A. \7. Horáka. který už pred zadáním libretta na skladbě
pracoval tak že koncem ledna opera p(_\' bude moci b_\"tizadána.

Dne 1. ledna sehrána na \árodním Divadle pražském nová
opera llórst10\ (( „Eva — ve 3 jednáních, slova dle G. Pleissové
z,Gazdinv robv“ upravil si skladatel sám. Nová opera má přednosti
i vad\ čí spíše obtíže hudb_v] ()(st)ovj Samovolným upravc ním líbretta
sí Fo1\ter mnoho neposloužil. Opera _..Eva" naleží ke třem soutěžícím
operám o cenu v_vpsanou družstvem \áíodního Divadla (ostatní dvě
jsou: ..Šarka“ (( Kovalovícoví .Psohlaveí" \.
„Sbor ku zřízení diuhého českého divadla" ke S\é soutěži vv—

psané 21. dubna 1898 na d ram ata z života
——dvě píáee soutěžící:

77Mozartovo requíem“

čes kého dostal celé
o 3 děj. & ..Panuše

4 dějstvích. —- O známou cenu „Grabovskélío

o

(((!h(zej1 se (ovnčž

:? dramatické práce: „Spojenei“ a v „Září kalicha

Pío dlouhé plotahování mvšlenk_vzř ízení dí uhého českého

divadla v sze
pom_\'slise už i ze soukromý ch klubu na zřízení to—
hoto divadla. Pl (u_v bboi (( plo zřízení č. (l." už se mají za nejdalsí
od skutečnosti Za to (editel výstavního divadla zanáší p1_\"se mvšlenkou
zřídití jestě letos divadlo na \ inohradech. Také se u\ta\ 11novy zvláštní
\_\"b01 ku z1ízení divadla.

Minuh'm (okem (ozloučílí se dva členové ensemblu činoherního

s \árodním Divadlem pr(
(ažskýmz Karel

Simanovský

(( herečka

Adéla \\ olfova. onen po :")Itšleté.tato po '331eté činnosti herecké
vubec Dne lř). ledna na zkoušku vvstoupila operní pévkvné I\ub('(t()va
jako litka v „Dalibor";u jedná se o angažmá mladé umélkvnč (ze
škol_\ pevecl\(') Lukes0\_\) k\ á). D1\((dlu
Spísovatelský spolek .„\Iá_j“ mel dne 7. ledna svou valnou
hromadu. Jednalo se na ní především o založení pensíjního fondu.
Spolek složil už vloni fond tento u .7e1nského jubilejního fondu a
dosud má tu uloženo “22.728 zl. — Spolek dostává zemské podp01_v
OOOzlat\' el) město Praha, ac požádáno. nedalo dosud spolku nie! Leč
přes to finance spolku zkvéttají ——
vlastními silami 1 stčdrostí \e(ejností.
Před 11 letv měl příjmu .))O zlat_\'cl). roku lh'ŠM. vsak už t)2()8 zlat_\'ch.

Celkem je v .\I('(jí“ 7.) 7((l\l((daj((1ch226 p(1\p1\ají(!1chp(íznivcn
a —l((p(ispívajících

() ()%)činný el) (lenu.

P(edsedou

opět zvolen Ignat

Helmmn, náměstkem I\. \. Rais. jednatelem Jaroslav Kvapil. po
kladníkem Václav Stceh, zapisovatelem F. H. Procházka. do výboru
dále Simáček. Kl('(štersk_\'. Antoš a Konrád.

V městské ladé píažské jednáno 10. ledna zase () .umc leckd
komissi“. Zahájeno s ni \ listopadu lonského (oku \_vje(.ln('(v((ní.
abv
úkol svuj dále plnila. l\()misse podala podmínkv za nichž činnost
plevezme znovu: abv se stala poradním sborem městské radv: ab\
směla (lo schůzí městské rad\ \\sílati svého zá\tupee; abv měla p1()\()
navíhovati nové člen_\ komisse ona sama: abv konečně jí mestská (ada
vždv písemně sdělila. jak návrhy komisse v\ (ídila. \Ičstská rada čtvrtou
podinínku nepííjala; ostatní p(íjala třetí toliko obnovila na polovic.

V umělecké komíssi \sak členmenna pánv z ladnice jsou asi rozhoweni
Hlídka.
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— ovšem že právem
a nedají se dle všeho ani do smlouvání. 'liim
>e stane asi. že městská rada >i stvoř'í uměleckou komi>>i „zedníkům“
a „sládkum“ z radnice stejiioiodou.
Leská spořitelna týrá slavnou radu za>e jiným způsobem: nabízí
městu „kiálo\*>ke dar*“\, ale klade také své podmínky, bud pokoi u]1(1
bud' neinožnč. Tak mč>t>ká lada donucena zříci se dalu na vodovod

> pitnou vodou, a také tontany

před Rudolíinem.

Na tuto už

V\psán behem 5) let třetí konkm>, žádný české spořitelně nevyhovoval.
konkursy v_vpisovalaovšem rada městská (\ sama dávala ceny. Ioto
tlojí „hloznč“ a marně v_\dun konečne ladu dopalilo (( když če>ká
spořitelna žádala za V\p>(1n1čtvrtého obmezeneho konkur>u nechtčla
však zajistiti, že to bude poslední _ mč>t>ká rada všeho nechala.

V Brně se měla založiti. .um člecká besed a“ ; pr'acovanok tomu
cíli .zaslánv' v listech denních; akci začal a vedl prote>>or obchodní
akademie llolman. Lekano a >trojeno v>e > nad>ením.U1nčlci >e
\*>ech stran poslali pozd1avnipřípi>\ (\ telefvramy — na schůzi dne
14. ledna do>tavili se pak tři _— celí tři úča>tníci ——to bylo na zalo
žení „uměleckč be>e(l_\“ přece jen malo. ——V průmyslovém mu>eu

brněnském

uspořádána vý sta\*k(. někter\' ch slovutných

u 111č l e c k (3h o m o d e 1 n i 11o p r n m \ > I u. Zvlá>tč

> p e (*i a l 1t

>klo pioslulou

technikou Tlfi'an\lio 1) zdobené (napodobení lesku stareho malovančho
>kla nanášením barvy na horkou tekutou massu skelnou) zaujímá
čestné místo ve výstavce. Rovněž >klo z dílny Gallého v Nan>v a
majolika > kovovym le>l\em Massiera j>ou vynikajícími sveho (lrtihu
Causeur z literařní přílohy ,\árodnich
Listů“ dozlobil >e
(.“-št).pro>ince & (3. ledna) na pisatele článku v Preu>>i>che Jahrbiicher“

——
..(lie čechi>che Litelatur“ že plo Slovnání české a německé litelatul\

vzalzza poklad číslice _—suche exteiní číslice

o produkci

lite—

r a rn1. Na počet pr\' tu nemožno hledčti, ale na vnitřní váhu to přijde
v literatuře. Hlavní vada článku je ne tak pochybený základ srovnání,
ale zkomolená a neúplná statistika a příliš daleko nazpčt sahající až
v leta Bachova útisku. Co se týká >rovnáváni na základě pouhých
číslic, nemožno vlastně ani jinak, má-li >e jakč vážení a rovnání pro—
vč>ti. A tu my bychom při pouhém počítání nedOpadli bledě ——ovšem

musilo by býti provedeno na stejných základech. Jsme psavý národ
naše literatura, jakkoliv mladá a při >\é mladosti tedy většinou ještě
stále a stále (*budující ——ne jako starší literatury př'erovmivajíei a
upravující -——
nemusí se počtem >vým a nota bene poměrným počtem

svým k obyvatel>tvu a k počtu škol českých schovávati za. žádnou
literaturou sveta. „De internis non iudicat praetor'i a ani stati>tik ne.
V takových velikých skupinách vnitřní hodnoty nutno považovat za
pomčrnč. A konečně soudí-li se o nějaké produkci. nutno vzíti ohled
ještě na jednu okolnost nejen na kvantitu a kvalitu její, ale i na
zpusob a poměry v\'**10b\. Cim tčž>í okolnosti pláce, tím více nutno
diviti se, není-—lipiodukce temito těžko>tmi dotčena, aspoň ne valně
1) O Tiffanym (\ jeho technice viz čís. (i. lonskeho ročníku.
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Srovnáním těchto nesnadných okolností. nedostatečnosti nástrojuv ((
prostledků (ústavv vzdelavaci umělecké. kultulní (( jine všeho druhu)
a stupněm a stíním v\ voje se i při pouhé statistice pievllati vaha tak
silno na naši stianu. at už \ěmce \ezmeme jen z Rakouska. či
z Rakouska i z \ěmeeka, že máme i při pouhvch číslicích nač h\'*ti
pyšní.
Jen na příklad oh_\čejn\' pošt0\ní seznam časopisů (( periodických
publikací stojí za slovnaní. P(o (%milionů Cechu (Slovácké listy jsou
tu čít('(n\' zvláště) zaznamenáno

tu na (300 listu7 p(o 7:7)milionů Němců

(rovným číslem vzato) na 4000 listů. Kde je poměr vyšší? A při tom
mv úředního tisku nemame! A tento úřední tisk činí v seznamu značně
procento. Dnes se lite'arní živost po zásluze měří (((ovní (( hojností
časopiseckou. A tu l)\_ literarní ruch naš vlastně dle tohoto čísla listu
(jež se dle zmrubneho seznamu vzato v naš nepíospčch poněkud
pozmění) l)\*l skmo dvaklút tak živv a čil\" jak (( Xěmeul

\ov\

Ži\ot'*'plinaší \\líčení núvštěvv (( ] rantiška

Bílka.

(( intimní dlol)t_\ ze zivota jeho Vvlíěení toto jest zajímavé a podává
živý názor o tom. jak žije (( t\ oíí tento nejuízovitější z modelníeh
umělců našich. —- O Frant. lšílku pravě strhla se. polemika mezi

mlad\mi“ (( .staívmi po lonskc listopadové výstavě spolku,7\lanes“.
l\1itik I\. \I. Čapek ve Světozoru vyslovil se neplíznivě o poprsí
l\listově jež tu lšílek \\stavil7 (( jež 77Hanes" na plvní misto dal
ceně si ho nejvíce. P. Uapka (nazila , raftinovana prý v\p0c1tavost“
(( ((přílišněna (nodelnost na takovóm pravě sujetu. Take pí. henata
T\'lršova v ()světě zda se s tímto úsudkem souhlasit-. P. Uapek přes
olilažení mlad\'eh ve .,Volnjch Smělech (( odmítnutí takové l\ritik\
trvá na svem Stara kritika při té příležitosti projevila jednomyslně
téměř: „l)ílek je mohutný umělec. ale až se zbaví podivnosti ((

modeln\."
Dne 27. prosince komín v Radvani na Zvolensku slovenském
pohřeb vdovy po básníku Sla dkoviči
— Braxatoris-Sladkovičové.
Slúdkovič zemřel 20. dubna 1872 pochován taktéž v Radvaní. —
Dne 5. ledna zemřel v Krakově J an Ba den i, z tovaryšstva Ježíšova.
Zesnulv 1edigoval„*P1ze<'lad P0\vszecl(1(\f“nějak\' čas zal)\'vaje se
hlavně otázkou socialni. \apsal celou (adu spisku zahvvajících se otazkou
touto Ač bojoval proti Stojalovského straně. a odmítal socialni nazory
její, prece neh\l úzkostlivým v uznávaní potleby oprav (( reforem
socialnichv Haliči; na četných missiích svých měl p(íležitost poznati
postavení lidu haličského (( svědomí kněze nedalo mu zamlčeti černě
t_vstín\* jež v životě jeho pozoroval ať padal\ z které koliv stiany
V roce 1892. a 1893. cestoval mezi rakouskými Slovany.
16 plosince zemlel moskevskj milionar (( velkv mecenáš umělecký

Pavell Michaljovič

Tretjakov.

V jeho obrazalně,již odkázal

městu Moskvě, sehrano'vše, co v Rusku od domacich umělcu zhotove
ného sebrati se dalo. Jest to nejúplnější obraz ruského výtvarného
umění. Přes tyto hojné podpory umění i dobročinnosti zanechal ještě
1m
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veliké jmění jež iozporučil (loblounm m a idealným účelům členům
iodin\

svč odkazav jen leO'_at\'po 400.000 iubluv.

Z větších litelatui slóvaiiských je to iuská poslední jež plichazí
s uměleckým inčsíčníkein nového umění. ()d noveho loku vydává se

v Petiohiadč čtináctidenník umění a kritice věnovaný „Mii Issku stv a
(Svět umění) naz an_\'*.— Poláci vedle. ./y cia ]ež 2 t_\'denníku \f\ chází
:?kn'it týdně. hodlali si od nového roku ve Lv0\ě založiti umělecký
.mladého s1n(1u list ..liis“ ——na počest \liek1(\\1czovl pojmenovaný

íiiěsíčník. ——-—
Předsedou bělehradské

akademie

věd zvolen

16. ledna Jovan Rističy bývalý vladař srbský za nedospělosti krále
Alem ndra.
Dne

-_L.ledna

zemřel

v Paříži

člen Akademie

(za novinář—ství

zvolený) Ed u ard Her vč (nar. 1835). Byl po 25 let vudcem a duší
monarchistické strany k(_)nservativní> jíž založil (3. února 1873 list
„Soleil“ a jejž do své smrti vedl. V Akademii byl nástupcem Chenie—

rovým a Chateaubriandovýnn. bezprostředním nástupcem vévody
z \oailles. P0(al piaeemi hist01ick\'*mi. B\l také zvolen do obecní rad_v
pařížské. kdez se opíial zvláště laisaei škol (( nemocnic. — \ Dessavě
v \čmecku zemřel ](3. ledna konser*.\ něm. politik a spisovatel aglarní

Rudolf

\Ia\ 01 ——Dne 10. plosinee zemiel \\ illiam

Black

(v (T ioceš znamenitý skotský romanopisec. b_\liedaktorem lib. eladston.
listu ..Dail_v\e\vs.“ Z iomanu jeho lepsi jsou: „A Plineess ot 'lhule'z
..A Dauelitei oí Het-".h \handon bells'. ..Kilmengm ,Išiiseis', ,.\\il(l
Celin ——Dne 25) plosince zemřel Chi. \I. E Oidy, německý
humanitní spisovatel. liOilitel pro jednotné klestanství.
(šlillpaizelovu cenu \ídenskč akademie 2400 zl. dostal tento
měsíc přisouzuinG. Hauptmann za nejnovejsi sv(' diama. luhrmann
H(31]\(l101„ jez (lamino téměř už na \šecli jmištíeh

i na našem \alodního
nejoblíbenejším

Divadla (11. ledna).

a n0]1110(lC111(J]\1111
(liamatikem

německých (( iovnež

G. Hauptmann jest dnes
německým

ač stojí tu

ještě nehotov. ale s výraznvm silnvm 1_\sem socialního pojímání ž1\oti
(sám je synem podl(11(onošsl(éhoslezskeho tkalce).
b'u (ler mann ti v

nejnovější l(us..D1(—iReiheiledein" (la an t\to dny (21.1edna) poprw
v Berlíně. Stuttoaite a Diazdanech. Sudeimann po s\_\'ch reelistick_\'(h
l(usích zahloubava se ted tcpive v ideove snční. Hauptmann po
fantastickem kusu ..Versunkene Glocke“ částečně z něho v_vbředl.ac
i tu proniká idea osudu jako mystická, neznámá mocnost \'eškero to
realistické (lění\ * domě. llenšlovč. — Hauptmannm „Potopenj' 7von
v l(ni7n('m vvd 1111plínč pio svou mohutnou poetičnost dočkal se nej—
vice vvdani: 4,4 — socialně-]O(lllSÍ1(tl.Tl(ž\lCi jen 22 vydání. ——\ad
Sudeiliianna \*\*nil((i Hauptmann jasností a piiililedností. Sudeímann
pr(i\č
„*_s\vch
posledních spíše
praci nez
odiází
'Jak ] tčž_kostí
ivolav(í
'
póla\i(linO\_'\eh
zaia7ila obecenstvo
stihlasi aobecenstvo.
uchvátila.

Shakespiiaiovskou mohutností jednotli\_\'(b seen vsak Sudermann přece
i dnes stojí nad Hauptmannem.
Dne 22. března připadá třisetletč jubileum na r o 2 en in \? a n
Dyckových

(1599)

)(odištč jeho mčsto .»_-\ntverp_v
hodla za tou pří—
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ležitostí uspoř(('(d((ti výstavu mistrových děl. Vláda a král belgický
budou p_ůsobiti ktomu, ab\ i ci7í ;>(\ll(>1ie_mající díla D\(>kova, za

p((jěila je na v_\'st((\((. — Benátská

mezinárodní

umělecká v_\'stava

určena na 2.2 ledna až 331_ríjn((. V poslední chvíli ustoupila n('(.tlaku

nových
_spojí
s v_\"\
t((\ ou otéžv\v"\tavku
děl v_vpsána
dekorativních
1(0\(jšíhosměruv
slohu. ((\Na
práce
kritické
stav samé
soutěž.nej—
*....

\ov_\" prvek

vzduchovv

amc1i(k(-'>hoplofessora

BIUSlJO. o jehož

objevu _jsme se také už zmínili. naz an_\'Brushem samým ((ether 101)
a od něho v\hl('(šen_\"7za onen h\ pothet1(>l;v ether \\(t0\_\' prostor v_v
plnujíci. dle nov_\'ch 7k_oušel;chemika prot. \\ 1lhama Crooke a není nic
jiného než ,.\odi)í j)('(1_*((“,
\ehni zíed(n('(. B1u\h ne_j\íc ovšem na lehkosti
pl_\nu toho stavěl své dohadv. (\'hledalt' jej 10.0l)(ll;1('(t leh(í vodíku ač

tento sám jest n(jhhe1m všech pl) nu Tal; ot(7I;( aetheria nerozřešena.
\edle drobných objevu hvězd('(ř(\k_vch nové obj(>ven_\"eh
planetoidu, několika komet, eož vše patrí ku všedním pracím několika
speciali.\tun na hlavních l)\*(Z(l((1
nach .\v(t()\_\'eh plaeuje se.ti\e o \ eliké
mapě nebe.\.* Č('1\tioblohy r07dčle.n\ mezi jednotln (>hvězdárny. lxažda
pracuje f()toe1((t1(l;ou (>e\tou na \\ě určené (('(\ti. Celkem třeba bude
zhotmiti na 20000 totosgraiií _jež p(l; 1'(\t((>dním \_\'borem (\'e..\t((\on\_'
budou v jeden mohutný atlas hvě7dně obloh\_*.Dosud \končeno pr)
přes polovic prace.
\ ob_jmech planetoidů či ((steioidu slavil 8. p1o_\incc hvězdář
z \izz_\* A. Chal l()i\, jubileum ob_je\u \\ _'*:\(>h
objevil totiž (\tou planetu.
Tím do\((hl ovšem plvhího místa me7i objeviteli těchto malých tělí\(>l;

\ prosto1u za \Iarsem kroužících. Po (h((rloi\ovi prijde teplv vídenskv
((\tronom

Dr. l)((li\((.

kte1_\' do roku

1892. ().)_j(>\il SŽ) těchto těles

nebe\k_\"chplof. \\ olt v Heidelbelgu na 51),C. l.! ] Peters 2 h\ (žda1n\
Clinton v .\everní Americe (*j*,188Š)48, prot. R. Luther v l)“usseldortč
24 atd. Posledních asi 200 těchto planet objeveno už jen od oněch
třech hlavních: Charloí\e. l)ali\>_\a \\ olfa. Leč mnohmt ob_je\u těchto
tří přev_\"\il hvč7d('(ř berlín\k_\' \\ itt duležitostí a \*7('((>
ností objevu sv(>.ho
kdv \* \1pnu podarilo se, mu objeviti \ilně \_\"\třední planetoid 07načen_\".

()7n(
(čen\' číslem 1998 DQ*'.jenž

pr\ní \ežn((1)jako h\ ě7da zemi bližsí

než Mars sam. \ení divu, že ploto na tuto .,raritu'“ nebes obr('(til\* se
zrakv kvě7dářu. \a Harwardově hvězdamč \*C(((1(b1id_;>i
(sev. Amerika)
podrobili tot((;>raliekou (( spektralní cestou planetu DU novému měiení,
hla\ ně co do světlosti. \

tu kolem 10. zaří shledana

(\'v(>tl()\>t
její toto—

_;fratickou cestou 12'74 veliko\ti fotometrickou ce\tou 11')H. \.Ien\í
\\ (tlo.\t fotogl((ticka. pochází od červeného \v(tla _ježodráží, todv světla
SO\labě chemickými p(p1.\l;\ Z velkých rozdílu v excentricit(> dráhv

(( ž ru7n('>.|)lízko\ti pl (net* l)Q od 7e1ně hodlají h\*(>7d('(řizískati po—
t\r7(>ni 1uzn_vd1 h_\pot_he.\ o .\\*ětlosti hvě7d vubec.. Planeta bude v nej—

bli/ší oppmiei ]; zemi až r. 1924.. poslední její největší blízkost b_\la
vlednu 1894, kd\ \.\\al; zů.\tala nepozolm ('(na (( ne7n('(ma. Dle \_\'po(-tu
jež h\ ězdař pan/\Lv .ayet- o prvcích dr(-'(h_\planetoidu toho, jakož

i nedávno objevené Hungarie, nejbližší za Marsenn sestavil, jeví se od
země na venek t)*to nejbližší planety:
země .
. . s oběhem 1 roku vzdálenosti od slunce 20 mil. mil
planeta DQ

.

\Iars

.

.

.

.

planeta Hungaria
..ll
Blucia .

„

1'76 „

„

„

1'88 „

„

„

2'72 „
3 17 „

„

.

„

29'1

„

307)

„

3'90
43'-“7

„

„
..

Hungaria (DR) i Brucia objeveny heidelberoským plolessorem
\\Yolfem, ona 11. září 1898, tato r. 1891.

Známý avšak nevysvětlitelný zjev z povrchu M a rcova
tak
zvané „kanály“
a „zdvojování jich snaží se v,.*Astíon01nische
Nachrichten“ )) světliti heidelberský p10.f (ll. 1\. Helz. Bere obdobu
z jistého pokusu s okem lidským. kd) do něho dopadají rovnoběžné
paprskv. \a sítnici očnízjeví p1ý se tu tentýž zjev co na \Iaísovi.
V oku jsou to žilk). jež jeví se ohraničený — sám)-*jsouce světlý
dv0j1t)1n tmavým pruhem. Dr. Herz z toho usuzuje: dvojité kanál)
i\Ialsový nejsou leda zdánlivé linie temne. jevící se oku našemu na
Marsu podle ()Stle osvětlených hřebenu vvsokých pohoří jeho. Mezi
tmavými kanál) leží jasná linie osvětlený onen hreben. Rovnoběžně
paprsk). silně lámaně hustým ovzduším \Ia1sovým.tvoří tento Optický
klam. Dle obdoby žilek ocnich (ll. Herz v)*počít('1)*áuž i výši pohoří
\Iarsových. klam zdvojených kanálu pusobících: jsou prý až 10 km.
v)*soké. tedy o 4 až ') km. )) šší než nejv) šší pohmí na zemi.
Letos )* listOpadu od 13. do 23. očekává se velke pádání létavic

za příležitosti pluchodu země drahou lozpt)lcné komet)
„Bíalé“
(srážkou s dráhou „Jupitera“()
(líahou shluku letavic nazvaných
..Lconidami“ Vědecká akademie vídenská hodlá proto za tím účelem
vvslati výpravu výzkumnou do Indie v Asii. ježto lettavice t)* u nás
těžko bv bylo požorovati plo jasnost měsíce a při průchodu jádrem
lettavic pro jasnost (lenního ještě 5)ětla.
Rak. vv pl ava )*ýzku mu á. jež na podzim odebrala se (lo
Hadiamautu
do jižní Arabic nějakou neshodoumezi zkoumateli se
rozbila a rozštěpila a rozešla na (l)ě stran). \'e vídenské akademii
čteny v polovici ledna prDÍ její zp1áv).—— Z Londýna vydala se
počátkem roku vědecká vv p r a a dvou anglických učenců Dobsona
a Cavendishe (lo Patafronie
za zvláštním oním dluhem zvířcn).
nedávno stvrzeným nálezem l:. Amcglima. Druh tento podivný a velmi
ostražitý před zrakem lidským žil dosud jen jako v báchmkách pata
gonských Indiánů. Živého nepodařilo se dosud dostati jej. Dle všech
piedzvěstí jest to vzácný pozustatek vymřelých druhu 7 rodu me:: a—

th erií.

lenochodu. — Darviuistickoíi výzkumnou cestu podniknouti

hodlá \\ ilson. prof. novoyorsk(' universit) „Columbia.**
" Hodlá pozorovati

)* \ilu )*Ea)ptě život r)b)'. .polýptelus liichirn jež tam jako vzácnost
nalezl vloni anglický pfťoí (ll. Hunt —- rýba ta považuje se za po—
zustatek pratvalu. l(c1 )* činil přechod od 1)*b ku plazum.
V jednom z posledních sezení akademie věd ) Paříži podával

(lr. G. Bonniel; professorí fak. medic.. zplávu o svých výzkumech
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na četnost obojího pohlaví (( lostlin

i (( Z\íř.at Při (lvojdomé konoPi na příklad za nízké teploty. již osev
(( \'ZlůSt rostlín\ byl vydán. b\lo žensk\' cl) (ostlin (hla\ atých konopí)
86 na 100 mužských; p(i teplé temperatuíe 99 ženských na sto
mužských. Podobný úkaz shledán i při jiných dvojdom\' ch. Leč nejen
(( iostlín i u Z\í1at shledán podobný zjev: tak známo to je (( včel.
(( \os: v tepl_\'ch letech ženských jedinců se IOClÍ\ice. ve studenj ch
zase mužských více. Prof \Iolliaid. jenž s Bonnierem pospolu \'\"zk(im\'
pracoval. (l0\ozuje z toho. že tím se dá vvs větliti i známý zjev:

v seveíních krajinách jest počet žen menší než počet mužů. \árodové
na pol101í Himálaje (( kol v drsném podnebí usedli žijí \ pol\and(ii
— podobně nedostatek žen panuje mezi nálo(l\ dommod\'mi v Sibiíi.
lil) za to píiíozeným způsobem pli nadbvtku ženského pohlaví zavedl
pol\'__)
framií.
:'(-

..

Z národního hospodářství. \\ (ener Abendpost
O);(an \l((d\'

——slavil

ve svém

jako rok oblatu oblatu

čísle z 31.1)1'osinee1'ok

— úřední
upl\'nul_ý

k duchu p1um\ slovem (( Toho (oku

pieíod ve státu našem dokonáu: stali jsme se ze statu zemědělsko—
p(um\'slového. státem p1um\'slov\' m či p1um_vslove zemědělským. Známky
tohoto přeiodu b\'l\: anket\ p1((m\\slo\e. \\"110s ministerstva vnitra
hledětí plůmys\lu spíš všude pomoci než jej L(l1/()\((t11a(la p1ům\'s\lová.
obchodně v_\"\ozní akademie a jiné i jiné ('(st((\\ toho ioku zřízené.
Abendpost“ klade (luiaz hlavně na přeiod v úředníctvu. \aše
i((kou\kc ((1e(lnict\o dostá\á pomzumění ])10p1('un\'sl0\é potleb\ l(1(nu
.Ducbové se plobudili. doblá vůle se na všech stíauách dostmila.
\:kutek bude už následomt: b_vl to (ok hojné setb_v'"

Jen to (akousko—uhe rské \ \'1ovnání

nezasetoa ne

zasazeno ještě. \ stoupilo 1. lednem do stavu jakému v Uhrách říkají
,.exlexň (( nás % 1—1.Tel už se na žádné st1anč..Lit((v\"
nejedná
oobsah tohoto \\'1ovnáni. n\'blž jen o jeho teunín (( sl(í\ko „(ano
Tak zbahnely (( upadl\ pomělv veřejné (( nás. že nejeminentnčjši
zájem l)ospo(l('(ísk\'zvrhl se násilím obou stlan \ nejplaldn()\1politiku
(( jen politiku. \Iezítím co v jiných státech „politika v tom běžném
slova sm slu ustupuje hospodšďským zájmmn (( snahám a jen p(o t\to
snahy nabývá ješte nejakeho sm\slu. (( nás je to naopak: Jen politika
(( plo politiku \šecko Poklok( (n toto zplanění není (\le doufáme. že
uspané násilně ted snahy (( zájmy hospodálske ohlásí se. až lJOLIIC
politikv pomine. tím účinněji. Letos to asi jestě nel).ude
P) ((m \*s lová 1 ada měla (hubou svou scbuzi 12).ledna. Prvou
zahajoval

(( vvvíjel

na ní ])102121111
svuj

(\mee

její

minist1 (l1.Bži1'11—

(eitheí. Dluliou zahajoval (( na ní píoglam svuj vyvíjel už jeho
nástupce balon Dipauli. I on v(elými slov\' sliboval p1um\'slu vselikou

podporu Befelát o úpadku

naseho

v_ýv07 () (( pmznesení jeho

mel rada Hallwicb.

Tento spatíuje

v\(obeCh((1a\íme

stále h\'pe1t(olií; svou nadv_ý)ob()up((un\'sl nejen

p(íčinv p) (11n\\love l(1ise v nad—

sebe sama k smrti soutěží vzájemnou odsuzuje ale i řemesla ochromuje.
lleineslo píoto míti má právě takovj zájem o povznesení \'\' vozu jako
\elkoprumysl sám. Jiná příčina jest to nepopíía((telne faktum, že 1)akousko
nemá žádneho vlastního kupeckého obchodního stavu, jenž by se
p((unyslu postavil po bok svou četností i zdatnosti. Náš průmyslník
musí si sam býti obchodníkem \* cizine — nebot obchod spiostředkujíeí
ch\ bí ——\ávihem (efeienta b\*1*o
zřízení vývozní akademie; na základě
svepomoei a s podporou státu. ——V teže schuzi podávána zpiáva

o stadiu Opravy akciového

zákona.

K zákonu tomuto poslány

všem kon101ám dotazníky (( na základě odpovědi těchto opiava se
podnikne. — Stare nevvíízenc' předmět\ a nově p(ik ('(zane budou n\*ni
ležeti na bediách jednotlivých ze tří oddělení (((d\ prumvslove, aby

k příští schůzi o nich podány b\'l\ refe1aty.Z nejdůlezítějšíeh dnes
jsou: připlava obchodních smlouv a kaitellovv zákon.
K jubileu císařovu \\*(d'(no nekolik přehledných prací o jedno—
tliv\ ch obmeeh práce a ústavech veřejneho hospodářského i státního

života. Jednou z nejvelkolepějších publikací a zároveň asi nejeennejšieh

jest hist01 ie a pOpisr akouskcho

průmys l.u

Spisu\'\d('(n

(* nákladne úprave s illustracemi předních ((mčlcu první díl. Zajimav \'*
moment vyjímáme tu dnes zatím ze stati Alexandra P,eeza zkuseneho
n('(rodol(osp0d('(ře a b\'*valeho poslance komomího. Setkáváme se tu

se zmínkou. ze Rakousko

za Josefa II. b\lo už státem

koloni—

alním. .Haider Ali, sultán Maisuíský, dob\ vatel Kalkuty (( zapřísáhlv
nepřítel ,východoindíeke spolecnosti (angl.,) l\te(('(ž tehd\ jen velmi
malou část Indie v držení mela, dal císaři Josefu II. na pobřeží
malabarskem ostrov Baljapatnam (( kus pobřeží protilehlém darem.
Xa ost10\č ina polnezí dal Josef II. ihned zříditi obchodní domy.
Roku 1778. Rakousko ((chOpilo se tež panství nad souostiovím \iko—
b((1s1\\'*(((,rozlohou asi 2000 čtvuečných

(nil jakož

i se\e1ní pobřezí

Sumat(\
Ba i \* Ahiee se usadil d\ojhlav_\*orel (akousk\', zabiáno
totiž Delagoa--Bai, spomy misek dnesnich zajmu mezi čt\řn(i stát_\:
Transvaal, Portuwalsko, Anqlie.\ě1necko.
\a ostlovč lezícím před
ústím řek\* Ducha Svateho zalozena (al\ousl\('( osada. Dnes Delagfoa—Bai

jest nejduležitejsím (( pio svuj p(ihodný přístavs sbohatým územím
v pozadí nel/((danejsnn místem v Africe. ale, to dnes není (akouske.
Všechny tyto v\ znamne počátk\ (( znamky \elkeho osadního panství
zmařeny dvema odvekýníi nepřáteli Rakouska: finanční mizeiii a
zb\ teč—nímikontinentalníini válečn\'1ni zápletkami za eizí nebo (nalichelne

z((jn(\.
Ted\ před sto let\' měli jsme to, po čem dnes mainč tou7íme:
bohaté a příhodne zámořské osad\. Dnes ((7je svět (ozdelenz Rakousko
k tomu dělení přislo pozde. Bez srá7k\ s jinou mocí nelze už houska
pudy uchvátit — i ta Sahaia ((7 je přips('(n(:( lfraneii.P1 ((zdn\' ev10p—
ského panství a k zadání jsou dnes jen zeme anta11\ticke. ani alkticke
((7 nejsou bez pána. Tu 0\ sem máme tež „silnou" drzavu: zemi
F(((ntiska Joseía A zeme antaiktické budou dle themie o přele\'ani moři
od polu do polu l\ ob_\'\ání a snad i k užitku až za nějakých 12.000 let.

Rozhled.

Předběžná,závěrka

153

obchodní

tržbv naší z cizinou

dopadla po lonskem hladovém jaře nad očekávaní:

skončili jsme

\Zile\tken1.
přev_\'
šen bvl vývoz
dovozem
zboží.zlatý
Takch ——
bilance
dO\oz Vývoz
Š.)09 naš
milionu
zlatých.
8088cizího
milionů
čili
Z_\"sledekje schodek 221 milionu zlat_\'cl) u pelovnaní s výsledkem

roku 1897. jenž skončil přeb_\tkem 109 milionů zlatvch — rozdíl
v neplospěch vývozu () .“).fí)milionech zlatých. Zvvšení idovozul) hvlo
7:) () milionů zlat\' ch. vvvozu jen 42 () milionů zlatých. Vina toho passi\a.

jak jsme už podotkli. padá na lonský hladm _v10k. Také vývoz a dovoz
specialně \'e vvi obcích zemědělské a lesní težbv dosvědčuje že tu je
veškela plíčina ncobvčejného zje\u toho. Doveženo zemědělských
plodin a vvrobku loku 1697. za (“.)684milionu zl(\t_\"ch.1oku 1893. za
4274 milionv čili + ()() milionu zlatí ch. važeno
t_vchŽeplodin (\
\*\'1obků rokul 1897. za “2821 milionu 7.1(\t\ch.1oku 1898. za 2906
niilionů zlatých. tedv + 13)..) A obilí samo vvkazuje při do\ozu obnos

816 miliouií zlat\ ch (+

414 ploti 1897.. při \_\'\ozu obnos )] 7

milionu zlatých (— SI) ploti 1397) Tedv dovoz obilí samého se
zdvojnásobil. v_v\oz téhož /t(n(1l však o pětinu. Při obilí samém toto
pass“ um činí ót) milionu 7lat\'ch. \ loni obe položkv l)\1\ v r0\n()v('\7e.
Z tohoto plípadu uz zřejmo. jak jsme přestali l)_'\ti státem po výtce
zemědělským i se zemědelskýini Uhlami (\ zemedelskou Haličí' \edle
1)oží\atcln\"ch \ccí. j(jichž dmoz se \\ \šech sk01o zvvšil. b\l_\ to
hlavně sulovim nebo polotovan. j(\k_\'ch se \'loni \íce dovezlo. l(\l\o\\'to
zvj šenv dovoz jest jen známkou 7v_\"šene\ \"1ob\ dom('(cí.l\te1a potřebuje
hojněji matclialu (\ smovin. A v těchto dluzích 7\ \sil se dm ()1hlavně u:
uhlí (+ (')7 milionu—_
— 1()J/0. bav1n\( (+ :) miliony 71at\"c——h
__ a'))O,0)
lnu. konopí. jut_\ (+) _. milionu 7.1at\"(h—
__ 1)() O).e\ěí \h)\ a příze
(+ 68 milionů 7lat_\'(h——
_ 176 ). hedbaív + 4:_) milionu 7lat_\"ch
12 79/0), mědi (+ 18 milionu zlat_\ch :: 18V ). Píi v\' vozu b_\l p i—
růstck značnější jen pli cuklu + 57 milionu zlatých : (ÚU/0).
luštěninach (+ 27 milionů zlah'ch :: 6)"/„ . ovoci (+ E')2 milionu
zlatých : 570/0).p01ažkovem dobvtku (+ 43) milionu /l(\t\ ch : 210 ).
dřeva (+ 12 milionu 7latvch_— 14.:'1,))0/
). uhlí (+ 4() milionu zlat\"(h
_——.14.)0)./O
vlnčnem 7boží (+22

milionu zlat_\(_h:

12010) (\ železnem

zboži (+ ŽS) milionu zlatych : 1550/0).
Kaše. hospodářská prace pokud se jeví ve vývozu do cizinv dělí
se na takoveto skupiny:
1) Statistika

vývozu a dovozu za poslední (h).—ítiletíjeví se takto:
mit

roku 1889 obnášel vývoz
r

7.1

7662

mil. zl.

dovoz

výsledek +

1770

(310-7

_,

+

1607

+

178 8

„
„

+
+

100 ()
135'4
94'8

1890

„

„

1'. 1891

„

„

786 7

„

(312-1)

r. ha)-2
)“. IDOS)

„
„

„
.,

722 7
80) ()

„
„

())l 8
6701

1'. 1894
1'. (595
1'. 1896

„
„
„
„
„

„
„
„

94 *)
T41—s
(741)

„
„

SOó'S

„
„
„
„
„

700 1
722-5)
705 S
7.35'3
SI)1_)'()

)*. 1897
r. 1898

771-4

776 2

mil, zl.

589'9

_
„

„

+
4——
+
+

(()-3
68'2

10'9
2'2'1

).ozl) ]ed .

vyvažíme surovin: za
polotovarů:
celotova)u:
Tento vzájemnv

346%) milionů zlatých čili 42'80/0 všeho vývozu
];)0'7)
„
„
„ LHP/„
„
3420
..
,.
,. 42300
pomě) place ve v\ vozu našem mění se sem tam

poslední léta totiž —-—
() malé procento () to hlavně při polotovarech.

Veliké dvěěskupin\:

surovin a celotova))) j\0)) skoro stejny (roku 1897.

ol)n(')šel\'každ(')—11(0'),O\eškereho v\' vozu). Při dovozu k nám však
dovoz \)110\'i1)obě ostatní skupiny značně, přev\šoval. Obnašel roku
1897.: Í')()80/0 veškerého dovozu (dle cen\) a lSSlS už :')()'()0/„. Dovoz
celotovaíu eili hotového zhoží t\01í jen menší část celého dovozu,
sotva třetinu. spíše jen velikou čtvrtinu dle cen\: )oku 1897. poměr
ten byl 29.1%, íoku 1898. jen 27 .)0/0 z ve._\rke1e\um\ dovozu. Zase

jedna známka. že t1žehní zaklad našeho státu je\t po výtce prumyslový.
Do ciziny posíláme peníze hlavně za bohatství přírodní. méně za práci
li(l.\kou,sa1))i však z cizin\ tržíme z větší polmice 7a vlastní prací.
z menší polovice za bohatšhí přírodní 1íše \\é.
Staten) průn)\'slov\'n) tedy uz jsme. přestoupili--li jsme však tež
lonsk_'\n) loken) ve skupinu bohatých \tátů prun)\'\l()v\' cl). jež si mohou
)()k co )()k dovolo\()t schodk\ v tržehní l):lanei své, čili víc dovážet
než \\v(')žet, víc l\up0\ at a prodávat, a tudíž se dáti cizí prací ještě
7iviti — to je _(jin')otazka. Aktivum minulých let jeví náklonnost ku
7)))ěňování, a vloni ted\ už změnilo (\e v pa\i\um, ale dle všeobecného
témeř mínění. je\t to \píše zn
namka nev\'hodních obchodních smluv
z roku 1892. než mamka bohatství. zz'unožnosti a blahol)\t,u jaký si
může dovolit stát-kapitalista.

Zdalších podrobností statistických () nove osobní
dani
příjmové vyplývající některé důležité )))omentypro jednotlivé
\tavy a skupiny p()pl()tníl\f,_)jakož i plo jednotlivé země. Dle původu
a pramenu p)ijnmv osobních )07dčluje \e celkom) summa (h)))l)eho
nadšesti\tov(')ho

plíjmu)

]. ř).')()
).()'_)'_).Oř)1
zlaty cl) takto:

7po7,e)))kovel)o majetku

.

7. domovního

.

majetku

pl\ne 1]() ( milionu zlatých čili 8'30/O
„

] )() ()

„

„

„ 1()'—)()/()

7 podnikuv a samost. zaměstnání
7e služneho
7 kapitalu uloženého .

..
„
,.

BSS-)()
45813
:.)l()'()

..
„

„
..,
,.

,. 2870 O
„ 3430/0
.. 1630/0

7 ji'n\'(h plamenů

.. )() ')

. .

..

223/0

Z tohoto loztíídení vidno. že pííjmy o(eněné vloni"za 7al\ ad nove
daně j\()u skutecne jen p)ijmy t)íd l)ohat\"(l):p)))1))\"\lo\'e-l\ap)t()l)\tlel\vcl)
nebot služne () činžovní příjem není nic jiného konečně, nežka )pitalma
)enta; p)i služném mšen) ne tak \amočinnč jako p)i ('inži () moku,
pl\noucí. \a vlastní \*\'1ol)ní tíídy poeítáme—li k nim i )))zn01odou
p()\lední skupinu p)ipa(l(') poměmč )))(ilo ze všeho ohnosu p)ij))10\ eho:
(3238 milionu zlat\' eh eilí ()()20/0. A 7 této v\')oh1)í \l\))pin\'7 zase
mnohem )))(n\1 č(')\tk() odpada na těžbu 7en)eděl\kou: jen 8.:„)0/ veškelc
summy p) íjmove.
Dle zemí zase v_\'še p)ijmu )ozdčlena nclo'.\ně centrum říše
Vídeň .\ okolím u(=h\acuje sl\01o polovici někteíeho pííjmu Dosti

I)\ ozhled.
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dobře postaven\' jsou země alpské, méně dobře země české, nejhůř
ovšem jako ve všem země východní Halič a Bukovina, jakož i jiho
slovanské: Ixrajina, Istrie a Dalmacie. Podíl na příjmech presahuje
podíl na počtu obyvatelstva v Dolních Rakousích ——účinkem \ídně
— v Tel stu (( Solnoh adsku. Skoro se oba poměry km_)1 ač procento
príjmové o něco je nižší ve Štvlsku, Horních Rakousích Tyrolskufta
K01utancch.V (esl\\ ch zemích poměr je zase nejpríznivčjší v Čecll(',(ch
nejméně příznivý \e Slezsku — zemi tcd_,\*_.
jež jinak pokladů se za
))lllln\'\lOV(_)bl a bohatší než Morava. Jak vyznačiti se dá n((z01n\ m
schematem tento poměr podílu na příjmech a podílu na ob\ vatelstvu
viz na st1.1.)(i.

Dne 23. svolala vláda chczař skou anketu:

súčastněnetotiž

industrie, s jedné stranv hutě a slcvárn_\„ s druhé stran_\ všeck\ odbory
))1ům\*shi železo ))řerábčjící a zplacovavající sešly se, aby na vzajcm
v\ měnily n(íz01\ o tom. nutno- li clo na železo surové a polozpracované
(v plech a pod.) snížiti a jak nutno je sníziti. Stretly se tu tedy dva
zajmy: jedna industlic materiál prodávající, a dluhá tentýž kupující.
Z('1jm\ kupce a plodavače jsou vždy protivne. Přes to vlada svolala
anketu těchto dvou protilehlých inteiessentu, ježto jedna strana stala
se svou nest\ datost1 nesnesitelnou a vláda. si dle všeho netroufá tuto
nestydatost po zásluze odsouditi a potrestati odnětím toho privilc_,je
jenz plivodil ono zbujnčni železárskě ))1vov\1obv Jednodenní porada.
v níž druhm_\'robci mnohe závažne stížnosti přednesli, skončila zatím
vv'sledkem nelozhodn\'m — rozhodnutí je totiž na vládě a ta se nijak
nevyslovila.

Školství. Z lnaniíestační schůze veškcleho učitelsha již liberalní
listy ohlašovaly, zatím a mozna. ze uplne sešlo. Za to však katoli(k_\'
spolek českeho učitelst\.*a kterýž pracuje tiše. bez okázale r(*l\lam\
pořádal s<huzi lŠlně dlic 27.p1()sinee. tcd\' bezplostřednč před za—
h(ijenim zemského sněmu. Schuzc tato zasluhuje pozonlosti hlavně
ploto ze zde S\ornč knězi. učitelk\ l.učitcle klidně pronesli s\('( přání
a zpusobem taktním požádali jak poslance. tak i m()1a\sk\' episkopat

(( náměstka zemského hejtmana, ab\' podpotm ali oduvodněné požadavk\
učitc'lstva veškerého. Kli(l11\".vc včci ol)s('1hl\'.ío1mou umi1nčn\' reterat
opožadavcich učitelstva podal nadučitel Apetaui. / jeho zcela vč(*,n_\'*(h
vývodu budilo udi\ sdělení. ze hlavní příčinou nepopí1atelneho odpmu
zástupce ceskeho i němcckeho venkova jsou protinábozenske smě1\
\* jiste časti učitelstva se jevici. V resoluci jednomyslně přijaté pro—
hlašuje sc katol. spolek českého učitelstva bezpodmínečně pro veškete

pozadavky. podane7,(ístupci učitelsha českčho inčmeckeho. ložadavk\
katechetů tlumoeil p. kaplan Holba. \a\rhl ( Ozl. remuncmcc za kazdou
třídu. a sice v tomto smyslu: kde jest jeden knez, 2 třídy bezplatně.
ostatní lemunermány. kde dva kněží jsou, -l tlíd\ bezplatně a ostatní
1"'e1uunelován\. \ e farnostech větších a obtížnějších plísluší l\aitcchctov
povoz nebo přiměřená nahlada pro šl\ol\ venkovske. Přání učitelek
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přednesla odborná učitelka Hotfmannova. Žádajít: na dívčích školách
přísluší také správa učitelkám. na smíšených školách více než troj—
třídních at je třetina míst učitelskvch obsazena učitelkami a industiialním
učitelkám přísluší služné p\in\ěrené \\ po bOletě službě výslužné. O pot1ebč

„ochranoven“

pro mládež opuštěnou vážně jednáno a sněmu podána

přiměřená petice za zřizování okresních ústavuv ochranný ch. Také

..fílanthropické

společnosti“.

jež se na Moravězakládá za

vedení zemského inspektora Lošťáka. věnována pozornost náležitá.

Učitelst\

o stř edních Cech konalotake n\anífestačníschuzi

v Praze. [častníků b\lo hojnost; i mnozí poslanci b\li přítomni. heči

refelentu
b\ljuČ-itelst\em
však tak abezohlcdně.\
že místo
sblíženísinastal
verejnv
rozpor mezi
poslanci. Nejvíce
poškodilo
učitelstvo
ne
omaleným projevem plo poslance Belnela. jehož navlh na změnu „5:)Z).
učitelstvo pojímá vážně jakozto podporu svých požada\l\\.\ kdežto ve

skutečnosti je to píaol)vlčcjn_vt
taktickv mane\r soclalních demoklatu.
Chtějí tím lacino získati nemy slící jednotlivce z učitelstva pro své
snahv. Koketování českého učitelsha s nečeskou socialni demokracií
jest povážlivjm zje\en\. jenz \vmstí se zle na veškerem učítelstvu
a odvrátí od něho p\ízen všech kdož mají s1n\\l po spouídanv v\"chov
mládeže. Česke učitelstvo zahočilo na šikmou stezku jež končí v bezedné
propasti. \Iv tohoto poblouzení upřímně litujeme doble \ědouce. že

jest vše dílem nečetné hrstk\ vášni\ _\"ch te1r01istuv. otíávenvch ne—
spr\'\\ nč pojat\_'mi n\_všle\\k\\mi \icčeske a nek1e\t\\n\l\e socialni dcniokrm \e.

Zastupcové

německého

učitelstva

chtěli ve zvláštní

audienci odevzdati cís\\\i pamětní spis. v němž \)duvodněnv pož\\d\\\kv.
Kabinetní kan\elá1 \šak žadost o audienci zamítla po1ík\'\z\'\ním. že
pet<nt1 se měli Ol]l'\tit na ministerstvo v\u\ov\\1\1jak07to představ\n_\'

svuj mad. Pamětní spis obsahujet take stížnost na vl \d\\ o níž tvídí.
že vše(hn\ snahv učitelstva p\í1\\eti sněmv zemské k uprave\ní služneho.
době \\ pomělum plimě1eneho. \ozhilv se na odpoíu vl\\\l\.l\te1áž
někd\ \\ni schuílene již snČ—memusnesení ve prospěch učitelm \\Činene
nep1edložila k \mkci. \ ším ])VIÁVCIII
tudíž ve schuzi katolického spolku
učitelského poslanec dp. farář Sevčík prohlásil. že upravení platů v první
\ř\dČ zívisí od \l\\d\.

Z\ně n\

\1šs1\el\o zákona

školního

velmi důrazně se

domáhá \olníctvo dolnorakouskČ. Zemskemu sněmu podalo 7:30 obcí
“23.500 podpisy opatřenou petici v níž se žádá: 1. plná sedmiletá
návštěva. \\ propuštění žáků jenom na konci školního roku. 2. kde
škola příliš vzd\'.\lena polodenní vvučování pmdloužené. &.stejně učebnice
plo \šechn\ školv. 4.. pouítek školního roku 1\\\ jme, 5. přípustnost
tČlesneho trestu ve škole. 6. Z\izovaní l\ospod\í1sl\_\'ch nol\1\\ov\\clch
škol nedělních a zimních. r07množení l\ospod\'\\sk\'ch škol a vzomých
statkuv a T. zmírnění blanne povinností plo selske svn\ na statku
otcovsk\m zaníěstnane v ten 7pusob. že se z\\\adí do 7áloliv n;"dnadni.
odbvlí li s piospěchem hospodá1skou školu.

\ e \ ídni

obohatili p1\).\'t\edk\ v\chov\\vací — l\01\acl\\r.e1n

V povČstné teto záb\\\ní místností po\\'\dají se nvní předstm ení plu

děti. Když mají děti choditi do kostela tu aby u každého stál lékař
ale k Lonacherovi se pustí bez prohlídky a bez dohlídk*; tu nikdo
se nestrachuje že mohou utrpěti když ne na těle, tož Jistě na duši.
(\ pak se dívíme samovraždám nedospělých dětí!

Proslavený

% 24. nesmí býti změněn, tím by strašně

utrpěl moderní výchov, ale zadními dvířkami smí trest tělesný se do
školy vpašovati. Upřímně a otevřeně doznati: bez metličký na mnohých
místech se neobejdeme, to je reakcionářství, tomu se příčí humanita,
ale policajt smí nezbedovi nepolepšitelnému napráskat na základě %11.
(ísařskěho nařízení ze dne 20. dubna 1804, kteréž ustanovu_,Je že se
drzé chování na. \'eíejných místech trestá bud vězením peněžitými
pokutami a u nedospělých také bitím pod úřední dohlídkou vykonaným.
Ve st slu tohoto zapomenutého predpisu vJ*z*
*aloc.k. okresní hejtmanství
ve l*lorisdoríě u Vídně správy škol, al)J* učitele V každém případě se
obrátili na star,ostu který povinen Jest dítě dáti í tělesně potrestati
príslusným organem.

Opravu

disciplinarního

řádu žádá německe učitelstvo

dolnorakouské. Německý radikal Dotz učinil v tom směru tento návrh
ve sněmu zemském: 1. Disciplinalní rízení necht provádí senat sestavený
po způsobu soudu z polovice členů JmenOJaný ch a z polovice členův
učitelstvem volený ch. 2. Předběžně vyšetřování a ústní Jednání má
ríditi úředník soudu, obviněnému plísluší právo k nahlédnutí do vsech
spisův a zastupování může svěřiti advokatu. 3. Jenom po řádně Vý
konaném disciplinárním řízení smí býti ustanoven trest a smí následovatí
pressazení z pííčin služebných. 4.VJl(onava1n občanských práv a cinnost
ve spolcích nebo žurnalistice nesmí býti podkladem disciplinainího řízení.

.lakě křivdy trpí národ náš, nejlépe dokazuje rozpocet Ústřední
\Iatice školské, která do svých škol zasadne dětí německých ne
přijímá. VJ*kaquet vydání na tento rok 10zpo<
tone celkem 331.906 zl.
kdežto příjímů je toliko 38.810 zl.. tak že sbírkami dlužno uhraditi
schodek 293.091 zl., o kteroužto sumu vlastně máme národní daň
zvýšenou následkem nedostatku veřejných škol Českých nezbytně
nutných. O rsozsahu agendy Ústřední Matice svědčí \*J*
kazy kanceláře.
matiční, dle nichž podáno celkem 10 900 Čísel a expedováno 49.414.

Národní školství

v Dol. Rakousích

vyžadovalocelkem

1,668072 zl. nákladu. Škol tam měli 1686 s 380.089 žáky. Všech
dětí školou povinných Je 403.107, z nichž bylo 987 pro vady těla
nel) duševní nedostatky osvobozeno. ostatní bJ ll na soukromých nel)
vyšších školách Roku 1897 bylo 7064 systemizovaných učitelskJ'ch
niíst, z nichž bylo 7043 obsazeno. Mezi učiteli Jest 198 židu, a z těch
188 vyučuje ve Vídni. Židovský*ch žáků bylo 17.661 a z ních10.489
ve Vídni. Samostatných katechetů Je 174; kromě těch \*J*
učuje ná—
boženství 1268 kněží a 760 světskJ'ch učitelů. Industrialníčh učitelek
maJí 1080, školních zahrad 1061, tělocvičišt 1490 a 2439 školních
knihoven. Z 88 soukromých škol Je 00 katolických, 8 protestantských,
2 židovske a 28 bezkonfessionální, tyto měly celkem 13000 žáků,
mezi nimiž 8640 dívek. Na soukromých školách mezi 084 vyučujícími
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osobami bvlo 390 učitelek. Zameškaná návštěva ()bnáší T*)0/0 a trestu
bvlo 151744. a sice: 4839 pokud peněžnvoh () 881.3“ tlestu vězením

Bavorské

školství

obecné \\kaque

v r. lb'SH).celkem

7291 škol. mezi nimiž Jen (')4 soul\1om\'(h. I\((tolick\' ch škol Je 5139
evangelickíc' h 1915) siinultanníeh 144 židovskvcl) ŠÉ) Smišeuých škol
Je 6292: dívčích 444. chlapeck\ch 437 a 1.18 částečně smíšených.
Všech učitelů Je 24.81:) z nichž Je 44331odl)01n\'ch a (33:33katecheta.
Učitelek Je 2150. učiteli) 11.781. katolických učitclu vvkázáno 18.422(%
evangelických ()209. žídovs k\' ch 174 a (%Jiného v_\znání. \edelní šl\()l\
(nčlv 23)l0.0()4 žáky

R 011)i c keř.\kolství

v pru.\kem SlezskuJeví podivuhodnv107.\()J

\laJíť hospod. školy v lŠřehu 1:24 (( Lehniei 17h žáku; rolnicka škola
\ Popelove .)4 a () žimní(h škol r'olni(k\"=(h 2M žákfi. () síce: Dolní
Svídnice

70. Ni\a (il. Opolí .ŠIfŠ
). Zhořelec (iťh Přebenice I'Š4,Habelschwert

ŽŠ) Žáktl.

Nový školský

zákon š\\'c((r\'k\'

předpi\uJe.že ueitclem

muže \'e státi J(n ten kdo žiJe 7božne (( mravně. dokončil 21.1ok
(( \\kon'al p(edep\ane zkouškv (( Jc\t i Jinak k v_\
'ehovu dítek způ\()—
bílím. Uiad ueitel.\k\' muže b\ (( spojen s úřadem knežskvm. učitel
laik zase muže b_\"ti\aíhaníkem (( zvoníkem. Dozor nad školami koná
duchovenstvo.

/pr(')vv o šl\(_)l.\'tvípodává učitelstvo: školní rady (( dozor—

(ove kapitolám (( t\to

církevním (kpartenicntům.

Skolní povinnost

tivá 7 let. a sice od . do 14. (oku. l\d\ž v\ak žák nevvkáže náležití

plospech. musí choditi do škol_\ i dále. kdežto zvlašte pilní/ žací se
propoušteJí p(ed 14.10kem. Čhudým dětem davá chudin.\l\_\" úřad
obuv i šatstvo. 0 školní budovy () pomůckv pečuJe školní okisck.
() knihách po n('(\rhu učitelů rožhoduJ'e školní lada. Školní zal)1ad\
_Jsou obligatní. P)a\ ou spec)ialitou šv\ carskou Jsou koč0\ né škol\
v k1aJích kde usedlosti Jako ptačí hnížda po stráních J\ou rozhozené.
V takovvch miste(h v_vučuJe učitel hlouček dětí v ).čkterem \alaši
(50—90 dní nacež putuje dále. Po čase 7ase p(ine.z zadá nové ukoly,
piehlédne ('(loh\ diinší, zLousí (letkazase Je poučí (\ nevrátí se do
téhož údolí třebas až na rok neb za d\'(. Takoví „kočovní'í učitele
konají v pravvdč apoštolské dílo.
Jiži Ce rn ('( Hora zříque si pravidelné školství podle zá—
padniekého vzoru a lid tamnčJší detem svnn snaží se poskvtnouti
nejnutnějšího vzdělání. Černá H01a má nvní 120 škol, tak že Jedna
p(ipadá na 3000 duší pomči to zaJiste do\ti piíznivv Roviiěž iDalmacie
se ve školství činí. Za ((pl\1)((leho čtvrt\toletí Ziízeno tam 400 škol
Celkem však školstvíttamněJší dosud nev\ hovuJe hla\ ne vinou vlád)
kteiá proti Charvatmn podpomJe školství italske a nemecke \íce než
Je potiebno a spiavedlivo, kdežto zvláště v_všší školy c.ha1\at\l\e
zanedbává.

Ústřední

Synod a petroh radská

po návrhu svého ober—

prokuratora Pobčdonosceva nařídila, že děti rozkolníků a _Jinýchsektářů
ve školách se musí učití pravoslavný katechismus, skládati zkoušky
před pravoslavným katechetou a v_vkázati se známkou 2 pravoslavného
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náboženství, bez níž nesmí postoupiti. A toto násilí duchovní považuje
se za zkutek státní moudrosti a ruské svéráznosti.

Proti

nčmc1ne

se prohlásili učitele budapeštští žádaJíce, aby

na školách městsk_\'ch bylo \\učování němčině zastaveno. BOJ p(oti
němčině odůvodnuJí tím,že škola obecná má sloužiti národu.
„P. z B.“. Jenž s odběíateli zašlé ,.Č. Šk“ převzal i ton JeJí,
velmi zle se kasši na poslance mladoccskeho pí oto. že podepsal známou

intelpelaci opata Treuinfelsa ploti,..F1eíe Lehíers timmen“ namířenou,
když list ten činil si posměch flivolní z nového katechismu a katol.
miboženství. Dotaz onen podepsali poslanci Dyk. Hájek, Šiamek líoz
košný, S\ozil. Seiche1t,D1.b'ílen\', D1.P1ažák, D1. Z(iček,D1.\axe1a,
Udížal (( Kulp.
Radostnou zpiavu zaznamenává ze Slezska Opavské g\ m nas1u 111
více než 1.7)let \\'(l(ž0\ anč Lstř. Mat. Konečně 1. lednem t. r. sestátněno
a sb01 učitelský převat do státní služb\. G\mnasium opavske stálo
Matici přes 900 000 7l. Do číše radosti nad sestatněním přimíchala
\šak \lada hodně pelynku nepiiznivými podmínkami převzetí. na př.
že pihotessoium nepočítají se dosavadní služebna léta do pense aneb
.,L. Matice šk." b\'lo tolik (prý 10.000) doplaceti na (ozšíiení budovy
kioíně toho. že celý fundus instiuctus statu ponechán.

Va to ve Vídni

české

školství

živoří. Ačkoliv českých

dětí Je tam nekolik tisíc, přece dosud Jedinou maJi soukromou školu
(eskou, Již dusledně odpíiaJí p((ivo \(eřeJnosti. .linoJaZ\čne šl<ol\ se
tipí bez odpmu. ano i piavo veřejnosti se Jim ne0(lepře, když Jinak
odpovídaJi nonnám zal<onit_\'m. Jenom česká škola, b\ť sebe více
vvhovovala všem předpisům, nesmí p((íva toho Ol)(llŽC'[Ípioto, že piý
by tím utrpěl nčínecl<_\'natčí \ídně. \ež hv připustili, ab\ dítkv
řádně \\'ehov('(n\ (( vzd(l(in\,' na 7('(l<ladč mateřskeho JaZ\ka. ladčJi
at otupiiJí ve školách němecl<\ch. \ež l)\ z nich mčli b\ti i(idní
občané s českým uvědoměním. necht i((děJi Jsou z nich zněmčili
socialisté: tot'f heslo ve Vídni dnes vládnoucí. lioto není divu, že
zemská školní rada odepřela pO\oleni k otevření čt\'r českých škol
obecných.
V a 1 š a v s k (( un iv 01 si ta má letos 1:0)7 posluchacu, (( to
47.7) Jmistů. 3:30 medil<u.17(i f,\sil<u (( mathematiku a 32 filolomu
Dle

\\znání

Je 624

katolíku,

204 pravosl.=(vn\"cl_i_.423 protestantu,

16) Židů a 2 ('hmenci.
Do nedavnna Jediným \* celém Rakousku c.k. píofessmem židov
skeho naboženství b_\lučitel n('(l)oženst\í na n(mecko- židovském g\1nnasiu
v Brodech \ Haliči, ústavu to. Jenž také v te p(íčinč bvl unikem
\ Rakousku. že zcela ofticielnč místo neděle svěcena tam bvla sobota
a \šeckv ostatni sv('(tl<\ židovské. \ piosinci Jmenovala vláda (liuheho
c.k. professma ži(lo\ skeho náboženství , a to na učitelský ústav ve Lvove(.
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Pověry pedagogické a jinak praktické.
Podává

F. BARTOŠ. (O.)

Chléb se má krájeti pěkně na rovno; se všech stran stejně.
Příčina toho je zcela přirozená. Xesluší se zajisté, abý někteří domácí
po sobě krájeli si s jcdné strany chléb čerstvý anebo každý po
krajíčku, ostatní pak okoralinu nechali druhýnu nehledíc ani k ne—
úhlcdnosti pecnu tak nesouměrně rozkrájeného. Ale naše hospodyně
mají pro to důvody podstatnější: 7„Kde se chléb pořádně nekrájh tam
není ani pořádku v domě“: a „Kdo se nesrovnává s chlebem, nebude
se srovnávati ani s lidmi.“ Proto nemohou tomu ehtíti, abý kdo z jejich
pecnu nepořádně krájeného usuzoval všeobecný nepořádek v jejich
domácnosti: aneb aby se jejich domácí nesrovnávali mezi sebou a
s jinými lidmi.
Pověrečné názory a zvyky prospívají druhdý i soukromému a
veřejnému zdravotnictví. Už dávno před fa*ářem Kneippem lid náš
znal účinek studené lázně na dobrý spánek: jak dokazuje pořekadlo
všude známé: „Spal jsem, jakoby mne do vody hodil.“ Studených
lázní lid užívá odhodlaně, i kdy nejsou nazbýt příjemný: jsa k tomu
puzen pověrečuým názorem, že lázeň v tekuté vodě v jisté dni přivodí
zdraví na celý rok a tělu krásy dodává. Tak hned na Boží narození
časně zrána chasa chodí se mýt na potok: „aby byli pěkní a červenííg
ba otužilejší i koupat. se chodí do struhy mlýnské, do „šťastné vody“.
Na veliký pát-ek: někde i zelený čtvrtek a na bílou sobotu před sluncem
východem spěchával kde kdo k proudné vodě umýt. se i okoupat, říkaje:
11

„Studená vodičko proudc, poslal mne Pán Kristus k tobě, abys ty
s mého těla všecky neduhy zmylafí Tak i kdo se na 1. května vykoupc
v proudné vodě, bude celý rok zdráv.
Ve veřejnosti pověry zastupují zdravotní policii. Přešel—liby kdo
přes mydliny, stopky z peří, skořepíny z vajec a p., onemocněl by
rozmanitými neduhy. Proto se takové nečistoty a odpadky nevylévají
a nevyhazují před dům a na veřejnou cestu, nýbrž uklízejí sc někam
stranou ku plotu, kudy se nechodí. Škoda, že mezi tyto škodlivé nc
čistoty pověra ncpojala také hnojůvky; lépe by zajisté bylo, kdyby se
jí polévala zahrada, louka, role, než aby se kalužinami roztěkala po
celém návsi.
Hojné a přerozmanité jsou pověry, jimiž starostlivý rolník na—
pomáhati se snaží svému domácímu i polnímu hospodářství, tolika
škodlivým vlivům a nehodám vydanému. I z těch jsou mnohé rázu
pedagogického. Xebylo to zajisté na škodu dobytku, dokud ještě chasa
věřila, co jí hospodář o štědrém dni připomínal, že totiž toho dne
o půlnoci dobytek mluví a si stěžuje na čeládku, kolikrát ho náležitě
nenakrmila, pro nic a za nic bila
ale tomu jest ovšem už velmi dávno!
Na Tři krále přede dnem na Brněnsku hospodář vychází do
zahrady, volaje kolikrát místem: „Kašpare, Melichare, Baltazarel“ Jak
daleko se ten hlas rozlehne, tak daleko zloděj nemá práva k domu.
Kdyby takto častěji v noci z domu vycházel, ztenčilo by se to právo
zlodějům ještě více!
Veliký pátek je dnem všeobecného čištění v domácnosti. Přede
dnem vyvěsí se ven všechen oděv a peřiny, aby se do nich nedali
moli. Tot zajisté velmi užítečno, ale kdo ví, dělo—liby se, kdyby toho
nevyžadoval právě veliký pátek.
Na našem venkově je zvykem, a bývalo za stara ještě více, že
si hospodáři a hospodyně kde co navzájem půjčují, čeho se právě
v domácnosti a hospodářství nedostává. Mnohý hospodář by ani nevěděl,
kde co má, a s ledačím by se tak hned neshledal, kdyby „pověra“
nevelela, že na bílou sobotu musí býti všeclmo doma, nic nesmí býti
„na požčaji“.
Práti se nemá v sobotu. Příčina toho je zcela přirozená. Jednak
je v sobotu jiné práce dosti mytím a. uklízením v domácnosti, a pak
by prádlo často do neděle ani náležitě neuschlo. Ale pověra činí sobotu
dnem „zapovčděným“ pro tuto práci. a proti tomu není dišputátu.
Nežlí se staré povříslo pod dobytek podestele, má se v něm suk
rozvázati, prostě z té příčiny, že by neshnil. Netočný lenivec, jemuž
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tento přirozený důvod nestačoval, byl snad spíše k tomu pobádán
pověrěivou představou, že takovým rozvázánim snku vysvobodí dušiěku,
která v něm přestává svůj očistec.
I právní cit podporován a sílen býval leckterými pověrami. Xiěcho
se lid tak nehrozil jako křivě přísahy, nebot „kdo křivě přísahá,
ztuhnou mu pozdvižené ku přísaze prsty tak, že jich jakživ neohne.“
Jinde věří, že křivOpřisežník do dne do roka zemře a tělo jeho po
smrti zčerná.

Polní meze bý*aly našemu lidu svaty a tak i mezníky, jimiž
byly označeny. Přesadí—li kdo svévolně mezník, musí ho po smrti
každé'noci po poli nositi. Koho potká, ptá se: „Kam s ním?“ Odpoví-li
mu tázany: „Kdes ho vzal, tam ho posad“, dá mezník na své místo
a jest vysvobozen.
Slabá žena samodruhá a koutniee ničím nebyla tak chráněna
jako přeěetnymi pověrami. Vše, co by jí jakkoli škoditi mohlo, bylo
jimi účinně zapovídáno a zabraňováno. Samodruhá žena nemá trhati
ovoce, takovy strom by už nerodil. Ani nohou nemá nikomu inny 'ati
ani bot cíditi (totiž násilně se ohýbati a pohybovati), dítěti by páchlo
z úst. I nejchudší žena vybyla si celých svych šest neděl v klidu
a pokoji. Cely ten čas nesměla holou nohou šlápnouti na trávu, spálila
by ji. Sla-li by na pole, bouřka by se strhla a kroupy by potloukly.
V hospodě, kdyby tam přišla koutnice, strhla by se hádka a bitka.
Do šesti hodin ráno, v poledne od 11—12 a před západem slunce
měla b_\"tiv koutě u dítěte, sice by jí dive ženy vyměnily dítě atd.
I mstě slouží mnohé pověry, a tyto jsou ze všech nejspozdilejší
a nejsměšnější. Jake neřesti, nemoci a p. posílá člověk nražený nebo
poškozený rozmanitými čáry a pověreěnymi obřady na svého protivníka!
Abychom se jen o jednom zmínili: Chce—lioklamaná dívka vymstiti se
své šťastnější sokyni, když jdou snoubenci od zdavek, hodí psa s kočkou
do bečky a nechá jich tam rváti se spolu, až dojdou novomanželé

domů. Celý život budou prý mezi nimi bývati hádky a rvačky.
Symbolická tato msta pomstěnym neuškodí, nepřiěiní—lise sami o ty
hádky a rvačky, a mstitelka svou žáhu jak tak sehladila. Aspoň nc—
škodnější je taková msta nežli vitriol, ktery leckterá oklamaná nyní
své šťastnější sokyni i nevěrnémn milenci za takové příležitosti do
tváře vchrstne.

%oW—w
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Význam apologetů—laiků.
Amis Svo.rsíx.1)

Ve jménu moderní všemohoucí vědy nastalo jakési pronásledování
křesťanství a církve dle starého, osvědčeného vzoru. Císař Julian
Odpadlík upustil od tehdejšího krvavého boje proti křesťanství, věda
dobře, že krev mučenníkův je semenem křesťanů. Čím více mučenníků,
tím více nových a nadšených vyznavačů Kristových. Započal boj tichý,
nekr *avý, ale svou promyšlenou taktikou tím nebezpečnější. Netrestal
křesťanů smrti, ale vzal jim školy, zbavil je vzdělání a vědy, aby mohl
na křesťany ukazovati: Hle tý hlupce, ty zatemnčlce — každý ne
vzdělanec toť křesťan, a z učených, vzdělaných ani jeden není křesťanem!
To byla promyšlená a hrozná. zbraň v rukou Julianovýehl
Téže taktiky chopili se i moderní nepřátelé křesťanství. Věda,
rodná dcera víry, jež v lůně víry a církve se zrodila, vlastní své
matce odcizena, postavena v boj proti víře. Prapor do boje toho ne—
krvavého nesla v předu filosofie, pak přišel dějepis, a když ani ty
nestačily, přibrány na pomoc vědy přírodní se všemi svými odvětvími.
Ba i nejmladší vědy, jako srovnávací věda náboženská, anthropologie atd.
ještě téměř v plenkách obracely se proti učení Kristovu. Každá zbraň

byla dobrá, i podvod, každá theorie vítaná, jen když byla namířena
proti církvi a zjevení. Vedlo se tu církvi právě tak, jako často rodičům
se stává, že na vlastních dětech nevděku a pohrdání se dočkají. Než
i věda sama, právě jako takové nevděčné děti, za svůj čin .přísně
potrestána. Ztratila v mnohých svých odvětvích kredit, a dnes na
západě Evr0py veřejně, nikoli snad kněžími, nýbrž právě vysoce
učenými laiky hlásá se úpadek, „bankrot“ vědy, a elita učené a
umělecké společnosti vrací se tam, odkud ji zloba a předsudek tak
dlouho zdržoval —- ku Kristu a ku křesťanství.
Bohužel však nejsme tak rychlými v napodobení západu ve
věcech dobrých, jako zlých. Potkáváme se tu obyčejně s velikým
předsudkem. Ríkává se kněžím — obyčejně s přídechem jakéhosi
výsměchu —- „ecclesia militans“ církev bojující, totiž polemicky a
obranně proti nepřátelům víry zevnějším. Jméno to má sice širší význam,
ale konečně jest i onen užší v něm zahrnut, i není docela žádnou
1) Srv. ref. professora Dra. Lva Ufalegy: »O potrzebie i znaczeniu Šwieekieh
apologetówa ze sjezdu katolického ve Lvově r. 1896.
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hanbou, že onen přívlastek každého křesťana dává se kněžím po
přednosti. Jen že povinnost tato, hájiti víru, není svěřena jen kněžím,

nýbrž každému

charakterním

u muži, zvláště pak těm, kteří

s úspěchem to činiti mohou.
Týká se to obrany náboženství v životě soukromém, ale ještě více
týká se to apologie náboženství pérem a slovem, ať. již v žurnalistice
nebo literatuře vědecké, v belletrii nebo na kathedře professora, učitele,
tribuně řečnické a p. Známo, jak jediná jizlivá poznámka o náboženství
z úst na př. nevěreckého professoa dovede otřásti, ne—lizcela zničiti
víru mladičkého, dosud samostatně málo myslícího posluchače. Neméně
však jest jisto, že slovo uznání o církvi s kathedry učencovy pronesené
působí na posluchačstvo mocnou silou, daleko mocněji, než kdyby táž
slova pronesl kněz. A což dokonce slovo uznání z úst nikoli věřícího,
svých náboženských povinností dbalého katolíka. ale z úst člověka
vynikajícího postavením nebo věděním, ale při tom bud' jinověrce nebo

vůbec nevěrce. Obrana církve a jejich institucí z úst takového laika je
častokrát lepší apologií, než celé obranné články a díla z rukou kněze.
Je to také přirozené. Tím větší váhu má obdivující slovo uznání od
jinovčrce nebo nepřítele církve katolické, ježto uznání takové vynutila
jistě jen vynikající vnitřní hodnota a objektivní cena té které katolické
nauky neb instituce.
Ostatně základ a důsledky zjevu tohoto nutno hledati hloub.
Dnešní společnost křesťanská skládá se ze dvou částí: Jedna, bohužel
někde snad menšina, jsou věřící křesťané povinnosti své znající a plnící;
druhá — dle jména katolíci, ve skutečnosti však a přesvědčením buď
zcela chladní indiíl'erentisté, nebo moderní pohané, atheisté. První kupí
se kolem kazatelny a. poslouchají slovo Boží — těm třeba dávati a
předkládati evangelium Kristovo, kázati božské Jeho učení. Druzí do
chrámu nejdou, kázaní a výstrah evangelia i církve neslyší, a slyší-li
nedbají, jejich jedinou a nejvyšší autoritou je rozum. A nemyslemc
snad, že většina lidí z toho druhého tábora k otázkám náboženským
jest vůbec hluchá, že se o podobné otázky vůbec nestará.. Mnozí z nich
jako Pilát v duši své volají: „Co jest pravda?“ či spíše: „Kde jest
pravda?“ Uvedu jen na př. úvod článku Karla Pelanta „Potřeba
náboženství“ ze „zaniklého časopisu „Salon odmítnutých“ (Praha 1890:
„V této době šíleného myšlenkového proudu, v době do krajnosti vy
hraněného boje o život materielní i duševní, sta a sta hlasů zníeích
na kathedrách vědců, v redakcích listů, v mansardách bohémův a vůbec
všude tam, kde mozek nezahálí, sjednocuje se v jediný souzvuk hřmící

do nitra ostatnímu vegetujícímu lidstvu: Potřebujeme náboženství! Tisíce
obmezenců prošedšíeh bezmyšlenkovitě řadou škol a nabyvšíeh tak
práva nazývati se vzdělanci, shlédnou na tento výkřik mučcných duši
s útrpným úsměvem a hrdě pohlédnou na mizerný barák svého
filosofického přesvědčení, slepený bez slohu i komposicc a navzájem
se vylučujícího materialu a udeří se v prsa řkouce: Jaký to palác!
Jak nádherný a jak praktický! K čemu do něho stavět zbytečnou
kapli náboženství? Tot' hloupost, které vzdělaný a intelligentní člověk
nepotřebuje! A dodají ještě několik napapouškovanýeh frasí o vědě
a umění hluboce litujíce naivního hlupáčka, který vykřikl: Potřebujeme
náboženství !“

Tak píše, prosím, ne snad theologická revue nějaká, nýbrž organ
laikův a valnou částí lidí mladších. Nuže, třeba jen předstoupiti a
ukázati: Hle, zde jest, co hledáte! Třeba ukázati jim to, okolo čeho
denně kráčeli neznajíce vnitřní ceny a významu jeho — katolicismus.
Ovšem takovým lidem nemůžeme kázati tak jako katolíkům věřícím.
Těžko dovolávati se evangelia, Krista, Jeho božství, Písma., církve
a její autority, když tomu všemu ani nevěří. Jak kázati tedy takovým,
u nichž jedinou a nejvyšší autoritou je rozum? Třeba se přizpůsobiti,
jako sv. Pavel, a kázati jejich vševládnoucímu rozumu zas — ve jménu
rozumu. Nutno jim ukázati, že i rozum sám víry vyžaduje, že víra
s vědou a rozumem si neodporuje, ukázati jim krásu a vznešenost
idejí křesťanských. Obyčejná cesta vyučování náboženství to ovšem není,
t-a kráčívá spíše od dogmatiky k moralec a pak teprve k praktickým
institucím nz'tboženským; než u nevěrcc jak často potřebí jest užíti
pochodu obráceného. Na př. velký počet konvertitův anglických udává,
že první impuls k obrácení daly jim vznešené instituce katolické
praktického života. Tato forma apologie není ovšem nikterak novou.
Hned první doby křesťanské užívaly jí s nejlepším úspěchem, zvlášť
vůči pohanům vzdělaným, a Eusebius nazval ji: Pracparatio evangelica»
Než jedná se nyní 0 osobu kazatele, kdo má těmto moderním
nevěrcům odhalovati krásné stránky křesťanství? Kněz je vždycky
podezřelý z touhy po proselytství, a krom toho — bohužel ——
málo kdo
z lidí otřesené víry hledí na kněze bez předsudků. Tu není opravdu
lepšího kazatele nad věřícího laika., ovšem laika, jenž s tím, čemu
nevěrce učiti má, důkladně jest obeznámen. A nepřímo, často ještě
s větším úspěchem vyhoví účelu tomu i vynikající laik nevěrcc, jehož
citatů křesťanství a katolické církvi příznivých ať již kněz nebo věřící
laik dovedně k apologií použijí.
'—
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Ani tato methoda není novou. Genialní apoštol sv. Pavel sám
v Písmě sv. užil citatů z profanních pohanských spisovatelů. Tak ve
Skutcích Apoštolských 17, 28, kde líčena řeč Pavlova před areopagem
athenským, praví sv. Pavel: „Nebo v něm živi jsme, a hýbáme se
i trváme, jakož i někteří z vašich básníků pravili (následuje doslovný
citat z Fenomen Amt-ových) Jeho zajisté i pokolení jsme.“ T_xž svatý
apoštol uží 'á jinde, v epištolách, citatů z jiných básníků řeckých,

Epimeda (v epištole k Titovi 1, 12) o obyvatelích kretských: „Řeklt
jeden z nich, vlastní jejich prorok (t. j. básník Epimed): Kretané jsou
vžd ) *ck) * lháři., zlá zvěř., břicha lenivá“

a z Menand ra I. Kor. 1-1.33
.
,

Účel sv. Pavla při citování autorů profanních a pohanských byl
týž, jaký má dnes podobné citování současných laiků neb i nevěrců
ve prospěch otázek náboženských. Sv. Pavel chtěl se zavděčiti a získati
si hned a priori oblibu u svých čtenářův a posluchačů tehdy pohanských
tím, že citoval pohanské jejich spisovatele. Dues — v době moderního
paganismu — je taktika tato stejně mnohoslibná; i dnes slyší hlavně
intelligence ráda svého některého oblíbeného spisovatele promluviti
o předmětu víry nebo mravův, a poslouchá ráda, s uspokojením idosti
perné pravdy, jichž snad mnohdy od kněze neráda by slyšela (na př.
Tolstoj). Všimněme-li si s tohoto hlediska inaší české literatury laické,
jistě že shledáme tu mnohé vzácné perly nadšeného uznání pro jednotlivé
články nauky křesťanské, a slova plná. obdivu pro katolické instituce,
jež mnohdy vyřkla. ústa spisovatele nevěrce, moderního pohana. Sbírka
takových výroků dovednou rukou zhotovená byla by jistě vítanou
pomůckou všem těm, kdož mluviti mají k lidem bez víry neb víry
otřesené, kteří čím méně klaní se před jedinou nejvyšší autoritou,
Bohem, tím více v prachu se sklánějí před rozumem vlastním a vy
nikajících svých současníků. Tím ovšem, že cituje katolický spisovatel
nebo řečník pochvalný výrok odpůrce katolicismu nebo vůbec nevěrce,
tím ještě neschvaluje jeho činnosti ostatní, jež v mnohém případě snad
cele směřuje proti křesťanství a jedinému oprávněnému jeho representantu,
církvi katolické.

Nejlépe pro důležitost sbírky podobných výroků mluví faktum,
jak jinde význam toho pochOpilí. Není mi sice známo, jak v ostatních
cizích literaturách všímáno si citatů laikův a odpůrců cirkve, jak za té
neb oné příležitosti sympathicky zmínili se o církvi katolické, jejím
učení, zákonech, obřadech a společenských zařízeních, mohu však uvésti
příklady z literatury francouzské. Už hned roku 1846. vyšel v Paříži
objemnější spis pod názvem: „Le Christianísme et les philosophes“
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(Librairie Gaume frěres). Autor Louis Lahure probírá systematicky
nejprve články dogmatické, po té mravouku, a vyloživ vždy stručně
positivní nauku katolickou, uvádí souhlasné výroky filosofů starých
i novějších pro tu neb onu vykládanou pravdu.
Velmi cennou a zajímavou je snůška citatů z antických spisovatelů
řeckých a římských, kteří vystupují tu jako apologeté zásad a učení,
jež sta let později Syn Boží na zemi hlásal. Z těchto antických

spi—

sovatelův obsahuje kniha citaty z Aischyla, Archyta, Aristotela, Attika,
Cicerona, Demokrita, Epikteta. Epikura. Heraklita, Hésioda, Homera,
Horatia, Laktantia, Platona, Plutarcha, Pythagory, Seneky, Suetonia,
Tacita, Tita Livia, Vergilia a Xenokrata.
Z novějších nejvíc citatů připadá. na nejůhlavnějšího nepřítele
církve — Voltaira. Vrha to ovšem podivné světlo na charakter Voltairův,
jenž jeden den zuřil proti církvi a vybízel celý svět k tažení proti ní,
a podruhé užívá nejlichotivějších slov obdivu a uznání pro učení a
význam téže „infalne“ (potvory), jak ji Voltaire zval. Z ostatních
uvádím jen jména důležitější: D'Alembert, Balzac, Byron, Cuvier,
Descartes, Diderot, Hobbes, Hugo, Hume, Leibniz, Locke, Mirabeau,
Moliěre, Napoleon, Newton, Pascal, Robespierre, Rousseau a m. j
Jedinou chybou této jinak výborné sbírky jest místy nedostatečné,
povrchní citování míst uváděných.
Na výši doby a nejpřísnějších požadavků stojí druhá. podobna

nepřímá apologie křesťanství: „Les
XIX. siěcle“

apologistes

laiques

au

par l'abbé E. Duplessy. Paris 1893, Delhomme et

Briguet éditeurs. O účelu objemné této knihy (57:3 str.) praví sám
spisovatel v úvodě (str. 7.): „Prohrati z dogmatiky katolické jeden
článek za druhým, projití přikázaní mravouky, vysvětliti obřady ná
boženské; ukázati, že není v nich nejmenšího, coby nebylo bývalo
pochopeno a obdivováno vynikajícími veleduchy, největšími vzdělanci
doby naší; vyhledavati citaty nikoli kněží, jichž úřad činí je v očích
čtenáře podezřelými z předpojatosti a touhy po proselytství, ale citaty
laikův, a to i laiků věřících, i laiků co se víry týče lhostejných a. ne—
věřících... ze všeho pak dojíti závěru: Vy nevěrci nemáte práva.
zavrho'ati ve jménu rozumu a vědy ono náboženství, před jehož
vznešenosti skláněli se největší veleduchové — tot úkolem této knihy“,
zároveň zajisté pěkné ocenění důležitosti světských apologetů. Jistý
prelat francouzský poslal spisovateli vřelý přípis, kde píše také: „Nechati
mluviti ve prospěch víry ty, kteří obyčejně na ni útočí, toť jistě
výborná“ taktika! “

Význam apologetů-laiků.

169

Ježto kniha tatto v plné míře zaslouží, aby iu nás mezi pří—
slušnými kruhy v širší známost vešla, zmíním se o ní ještě dále.
Rozdělena jest na tři díly: věrouku, mravouku a bohoslužbu; každý díl
opět na množství pododdělení. Ze 437 citovaných spisovatelů, většinou
Francouzů. vesměs 19. století uvádím jen známější: Ampěre, Augier,
Autran, Bach, Baudelaire, Beethoven, Louis Blanc, du Bois-Reymond,
Bourget, Chateaubriand, Cherbuliez, ChOpin, Comte, Coppée, Darwin,
Daudet, Draper, Droz, Dumas (pere et. fils), Faraday. Octave Feuillet,

Flanbert, Gautier, Goethe, Goncourt (Edmond et Jules), Gounod, Halčvy,
Hugo, Humboldt, Kant, Lamartine, Laplace, Laprade, Rochefoucauld,
Leconte de Lisle, Leibniz, Le'maítre, Linné, Littrě, de Maistre (Joseph
et Xavier), Maupassant. Meilhac, Milton, Moleschott, Mozart, de Musset,
Xapoleon I., Ohnet, Pasteur, Pelletan, Proudhon, Quatrefages, Ronan,
Richepin, Rollinat, Rossini, George Sand, Sardou. Shakespeare, Jules
Simon, Spencer, Spinoza, Strauss, Sully-Promdhomme, Taine, Thiers,
Veuillot, Virchow, Zola atd. atd. Celý francouzský Parnass a věda
s nejvyšší aristokratickou svou elitou sešly se v této knize, ne aby
jako obyčejně křesťanství a katolicismus uražely a. bagatelisovaly, nýbrž
aby je obdivovaly a hajily. Jak nezvyklý a přece povzuašející to
dojem slyšeti největší veleduehy nejkulturnějšího naroda velebiti učení
křesťanské a. církev katolickou.
Týž autor líabbě Duplessy vydal již dříve spis téhož směru a
účelu: .,Victor Hugo apologiste“. (Ahregě du dogmc et de la morale
catholiques, extrait des oeuvres de VictorHugoJ Paris, P. Oudin. Zdaž
a kdy dočkáme se my Čechově podobně sbírky?

(P. V.) Prozatím bylo by dobře látku

redakci

porůznu

sbírat-i

a

..Hlídky“ posílati. jež by ji po něčem uveřej—

ňo *ala a časem ve sbírku sestavila. Byla by při tom ta výhoda, že
by se učinil opravdový výběr výroků cenných o sobě i původci svými,
jakých především potřebí. Neboť bezcennými se nikomu neimponuje.
Nesmíme zajisté zapomínati, že nepřátelství mnohých lidí je křesťanství
k větší cti než by bylo přátelství jejich. A tak také mohou býti po
chvalně výroky, o které netřeba stati. Autority se nejen počítají,
nýbrž i váží.
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Dr.Ignác Hanuš a Dr. Jan Helcelet.
Příspěvek životOpisný. Podává \'IXC. VÁVIIA.

X.

List, psaný asi 29. prosince 1850, jest neobyčejně dlouhý, patrně
aby nahradil,

co nemilou roztržkou

mezi přáteli bylo zanedbáno. ——

\ejprve 0\ šem Hanuš podrobuje kritice Helceletovu „Koledu“. Ročník
první, aby v\hověl účelu \ai odm jednoty, měl pripojeno několik obiazů,
jež tiskl F1 Šír. Jako obraz titulní je „Cyrill a Method“ , k textu při—
pojeio „Oslepení Rastislava. v domě“, obraz to skutečně neesthetický,
dále „Dobeš a Jaroslav z Boskovic“ a konečně tabulky k Helceletovu
článku o průmyslu a hospodářství. Kalendář měl 258 stran textu,
tak že byl neobyčejně objemný a tím také poměrně „drahý“
Toho roku Klácel založil „Bratrstvo“, sdružení osob stejně smý
šlejících, směru vlasteneckého. Členové i osobně se neznajíce si tykali,
nazývajíce se bratry a sestrami. K němu přidal se Helcelet, dále Němcová
a Veronika Vrbíková (\Iikšíčková). Hanušovi bylo „Bratrstvo“ proti

m\sli zpříčin. jež udává.
Z Domažlic Z\ěmcová s manželem svým dostala se do Všerub,
kam se přestěhovala v létě roku 18—17.,rok pak na to do Nymburka,
v prosinci roku 18—19.do Liberce a za rok zpět do Prahy. Dle tohoto
listu Němcová z Liberce přijela na stálý pobyt do Prahy v druhé
polovici prosince 1850; manžel jeji musil do Miškovce v Uhrách. Byt
si vyhledala na Václavském náměstí „11G—reutlerů“ v třetím poschodí,
kdež měla dva malé pokoje.
Hanuš psal Helceletovi:

„Přistupuji pozdě — máme již 29. — k odpovědi na psaní Tvá
dvě; žapočnu s druhým, týkajícím se l\oled\. Třikrát jsem vyhledával
Ruzicku 1) o svátcích.. .., hledal jsem ho daimo doma. V Besedě však
Jehova mi k němu dopomohl, a sice tak, že nakloněn byl k návrhu
Tvému strany astronom. části kalendáře. \láte sami s ním vyjednáyati.
Bud Vám zašle vypracovanv
b\ti — vytiskl bv se text
koledníkv a oba by platili
že by měla v příštím roce

letos. \ávrh

text, aneb ——
co se mi zdá nejrozumnějším
společně i pro momvské bratryŽ) i pro
polovici v_vloh. O Koledě jde tu mínění,
býti lacinČjší a tedy i menší V\jíti nežli

I\olednička“ je vedle 1\oled\ nešťastný nápad, či její

nmíráček. Obrazů prý netřeba.
') katolick\ knČz, blíže mi neznámý.
2) Í pro Odběratele »Bíomvanaa, kalendáře založeného v Brně též r. 1851,
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Ad parenthesin. I strany oblazů mluvil jsem jednou před potopou
o dojmu jich l\1asovedeckcm. zvláště těch V\píchaných očí1);"'l\s ale
zmátl V poučení svém stanovisko toto se \tan0\1\l\em otužení se proti
nepříjemnostem vnějšího světa. Myslím že česk_\'náiod mz'( nepříjemností
tak\"ch (losti V živobytí a že není t1eba.ab\ koleda. ho chtěla otužovati

ještě \íce na Vlastní útiat\ a ku prospěchu takového.... jako se zdá
byti Šír. Tu se loučí paienthesis.
Ted piikiočuji ku psaní prvnimu. Musíš b\'ti piece ještě neštastny,
že tak dlouho dovedeš íilosoiovati. jako jsi \ onom psaní bvl učinil. či
snad šťastný. že tak dlouho vydržíš; já již netilosotuji. leč když musím.
a hledím co možná chladně a prosaicky na S\ět. ab\ mne nepohltil
úplně. „Biatrs tví“ mám za času našich v .\i1ší míře za věc nemožnou:
ježto se mi zdá že egoismus již tak se vedlal v pomě1\ lidí. že se
málo kde V manželstVí nalézá. tím méně V ob\čejně1)i a veřejném
životě. Biatrství dále mezi mužskými a ženskými. nemá—
—litež různou
barvu pohlaví. je mi Vžd_(vjak'(\iabstraktnost a polovičatost. A i Vbratrství

nemohl bych uznati stejně poměry všech. nýbiž vždy obmláštní každého
jednotlivce ku každému jinemu jednotlivci i jednotlivčině. což by
bratrství stejně Oplávněnemu b\lo velmi ncl)e7pe(ne Ira)1naurer\tví '))
vždy mne nechalo chladným a každá společnost vubec. jež nemá ji\t\"
ničitý
cíl: kosmopolitickě účely mám za nepraktické. a sice plo
pouhou Všeobecnost jejich.
Boženu jsem ještě neviděl, ač již Více než 8 dní mešká V městě
a ač převelmi se na ni těším. \'e71šel jsem k ní, poněvvadž si pořádá
teprv domácnost novou V Praze. a ona nebyla u nás snad pro nemoci
u nás panující. \eboť věziž. že leemena naše b' neděl bojuje již se
smltí a není dosud rozhodnuto. kam se vrhne osud její. Začalo to jako

psotník. potom to jevilo balvu t\íu až posléze lékaři piohlásili to za
zánět blan mozl\OV\'eh. a ted teiněř tii nedele již čeká na \'\"\le(lk\'
tělo Vždy Víc a \iee ochabující. \ěkdy má to také pohled pakostnice.
Dnes jestě k tomu přistoupilo (lávení nemilé. Je Ti to ardost žiti
uprostřed rodiny 7 rány neustále l\1 ácející. aniž by bylo pomoci
jakési. leč zdlouhaveho a tlapli\ěho čekání na nejistou budoucnost.
lLanra neb\la :) neděl téměř v posteli a zdá se. že O(l včerejška znovu
jakési zhoršení se jeví V nemoci. K tomu se roznemohly jeden čas
všecky děti najednou na 1\'mu a kašel. tak že jich všech pět a\i d\a
dni leželo. \ašek5) již více než 8 dní nemuže do školy plo t\to
nehody. Já mám práce plné ruce a jsem událostmi těmito tak iozdroben.
že málo piacuji. Při tom schází mi peněz, kde jen pohlédnu. a jestli
mi ministerstvo. jak doufáme, brzo nezvýší plat můj. nucen budu znovu
někde si vypůjčiti asi 100 zl. Vidíš, tot jsou radosti mnou ještě ne
slýchaně.
') Týká se obrazu: Oslepení Ra\ti;\lava V Rozm
2) O něm obšírný článek do >>Koled_v<:
r. 1852. napsal pod názvem »Děje volného

zednictvía Leopold Hausmann, jenž byl od počátku pilným spolupracovníkem Helceletovým
a Klácelovým V Brně. Zemřel r. 1863.
3) Vladislav, nejstarší.
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\epozbyl jsem ovšem ještě příchutí mé humoristické a chladnou
krev, ale za příjemný stav jistě žádní toto mé postavení nevyhlasí.
Tělocvik velmi doble pusobi na mne neustále... Jakmile zdlouhavy
p. Staněk zaopatří či vlastně vydobude od truhlz'ue venkovského bladla,
ihned je obdržíš. Zamastil chce se na jaře do Bína odel)1*at.l)y stale
tam přeb\'**(.11 T *to dny byl tu Zavadil

z Klatov (vyučuje tam českě
řeči) a povídal, jak hanebnČ se tam měl Šilhaýv ,hmlil [)10 rozšíření
francouzštiny a založení herhářu. Avšak slvš. už se nepíše Szvlhawi,
ný*l)1ž co v Čechách je, pravidelně Šilhavý; viděl přece účinkovatí
český duch, a učinil ho úplně Sílhavým. Zeptej se Klacela (o to jsem
Tě ostatně již dav no b\l požádal), zda—
li jednou, jednou ——jesttomu již
dlouho— byl dostal ode mne dopis o (*(eformích na fakultě filosofické,
\ěděl bvch rad, zda—
li ho má, nel) b\lv přípojenv tež souklomě řádkv

kdopisoval
němu. t\'*kající
se Boženy,
a dále
ho, zdalí chce,a l.abych. (dle
mu
od nového
10ku za'se.
Po tázi
bojisemezi
Klácelem
jín\'*chT ...) znechutilo se mi dopisování nad míru, ježto jsem se do
mníval, že ti k.. .. ve Vídni si libují cestujícího pohazovati blatem.
Beseduíeí však a lečnickv spolek vybídlí mne opět k tomu; táží se
tedy, zda-li to možná a vůle Klácelova. i\Ia-lí však Ohělal nejmenšího
vlivu na čas0pis, nově ostřihaný, vzdalují se od něho na vždy.
Koledě zašlu článek jistě, nevím však, jaký ještě.

(Později přípsano) Lottvz IŠeiouna byla u nás tří dní na svátk\,
dílem stran pohvtu Mariel) na hiadě pražskem, přínášejíc plo Z. nějaké
vánočkv. Ostatííě hvla dosti nepodjata a plívětiva. Přislíbíla, že Ti
dOpíše. jak přijede do Beiouna. Hodlá až do s1pua toliko pohytí
u Gríinw*aldů, potom do rodinného města H adce Jindřichova přesidlítí
a u Kalínů pomeškati. Pozdravuj co nejsrdečněji Klácela.
Hš. “'

XI.
Národní jednota v Brně zakoupila hlavně pro své členy českou
mapu Moravy a Slezska, jejíž zpeněžení dosti starostí nadělalo Helceletoví.
K tomu vztahuje se počátek lístu Hanušova, jejž psal asi v lednu 1851.
Té doby již (\'ěmcova dopiso *ala si s Heleeletem z podnětu Klácelova,
osobně však ještě se neznali. Němcová mluvila pOprvé s Heleeletem
dne 21. května 1851 v Brně, kde se zastavila jedouc do Uher. V bratrstvu
leácelově měl Hanuš jmeno„ H\*nek“. Helcelet „“.Ivan (\'a vysvětlenou
poměruhěmcové ku Klácelovi jsou vedle těchto listů I Ianušovyeh vysoce
zajimavy listy Němcové na. Hclceleta a Veroniku Vrbíkovou, jež jsem
uveřejnil V „ČaSOpíse Českého Musea“ r. 1896.
Hanuš píše:
1) Kalinovic.
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.,Pleee jednou dostalo se nám knih Jednoty, t. Koledy a mapv.
Platili jsme každv :) kl. stř. což Ti píšu, bvste o všech okolnostech
věděli, které buď podp01up bud omezují rozšíření působnosti Jednot\.
Stran článků pro Koledu piš, co b\s měl za nejvhodnější plo
budoucí rok; v\beru cosi z toho.
Matice vzzala mého Štítného ode mne k \vda\ (m1 jet však tolik
věcí do tisku připraven\'*ch a také tolik monopolistů, že sotva ještě
v 10ce 18:11 na světlo boží \*\'jde.1) Prošlo to jednohlasně, ač \ebeský
a Čelakm sky b\li posuzovateli; \ebesk\' namítal a1c1.že p1\'*cel\'*
Štítn\' b\* se měl \\*dati a můj lozbol že by měl k tomu se připojiti
jako pozn
amen m1 DIUZÍ Vs
ak i s Čelakovským byli pro nezměněné
\\ *.dání ku kterému se posléze i \ebeský přidal.
Za peníze, ku kterym jsi se byl nabízel, dekuji Ti s1dečně, ač
jich zapotřebí mám, neb v\ půjčil jsem si od pleíekta (30zl. a doufam.
že čas jimi vystačím. \adéjc má na povvšení platu se Iozplynula, neb
(\tlČÍlÍ mi staiého \Iacka 7 technik\ např,ed tak že budu na drahnv
čas nejmladším professolem \idíš. co to za sla\t b_vti nejmladšími!
\\ itz &Plres1jsou pov\' šení a ja ted jedin\' mladý na učilišti nep0\*\\šen\'*.
Však jsem přece v Praze, a. to oslazujc vše nepříjemné.
Poslední můj list jsi tak dalece nepojal, ježto jzi nejsem proti
sbratření a tím méně ješt-ě proti sestření; odporoval jsem úmyslnému
toliko hledaní bratři a sester na našem sobeckém světě, nikoliv proti
přichytání se našlých. Spojení Klacela a Božen\* se obdivuji, ač mu
docela nerozumím; možná, že snad proto. že mu nerozumím, docela
se obdivuji. Těší mne velice, že Laura a Božena tak dobře souhlasejí;
ona je u nás již jako doma a na místě lomantiky \*\*jcvilo se me7i
námi, t. mezi bratlem Hynkem a sestrou Boženou, ustavičné pokoušení
a satirické vtipkování, někdy až hanba.
Pak objektivní ženštinu jsem nebyl ještě viděl, a až ji uvidíš,
sfanfrníš se do ní docela. Piožila trpk\'* kus živob\tí a zkusila asi
dosti trampot, ba dílem i splostot\, &Vb
šal\ přece si zachovala jemnost
těla i duše. Klácel výborně

na ni působil a nepotřebí u ní více \*\'—

metati pověr; Klácel všecky pa\*učiu\ duševní již odstranil, a ona je
s Pánem Bohem tak dobře známa, jako "*1\ a ja. Skoda, že nemá
jiného manžela, ba lepe b\* b\*lo, kd\b\* neměla vůbec žádného Ale
vid, to jsou pia desideria. Až se ještě jednou narodím,e budeme —
zasé tací.

Klemena je tak, jak byla již dávno, a zdá se,že nemoc dokonce
zdlouhavýl ráz p. doktora StankaŽ) na sebe byla vzazl;a den co den
to stejné, vždy stejná, \*\*Zablost. Lott\* z Berouna psala, že ted teprv
pouta svá cítí; až do podzimu je dlouhj cas.

Z \ídně nevím nic, dopisují ob\ cejné věci, neb jest psaní pod
censurou matk\. Mezi Rozou a námi panuje vžd\* ještě napjetí ne—

přátelské, a nezdá se,že

toho kdysi bude konec. 0 Marii též nic;

1) V\šcl r. 1852.
2) t. Dra. Vaclava Staňka, přítele Hanušma.
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prefekt se vzdaluje ode dne ke dni více rodiny té. V Jičíně se jim
dosti špatně, t. nepříjemně daří. a tak vůkol a Vůkol je růženec ne—
příjemnosti; v Praze toliko je dobré pivo.
\Iizím se,že nvní páni Češi neehtí vykládati pivo za slovo
původu českého, vydávajíee je za institut geiinanský.
Sekcí math. je nyní oddělena (mým přičiněním) od filosofické,
a stojíme ted páni filosofisami, ale jací! V.. .je V.. pomateuý, nemaje
ani jednoho jasne'ho pojmu, paní má však dosti hezkou a blahý! jen
jedno dítě. „ad V... vsak stojí Leonhaidi, jediný Běmec teto sekcí,
potom ještě Cupra Štor;eh tež Purkyně přicházívá někdy a risum
teneatis i lap, neb adopisuje pilně Denníku. Tot jsou r(zni chlapíci....
Koubek pi v dědil 14.000 a složí professulu,t tak se tlachá v Praze
skutečně na svátky odejel a podnes nepřišel. lamastil sbírá si v_v
svědčcní od magristratu a hodlá na jalo Brno navštíviti a tam se usaditi.
O bladlech Tvých ani zmínkv ještě. Čekej však jako na kiálovstvi
věčně. Amen.

Lístek přiložený odevzdej s pozdravenim Klácelovi“

XII.
List tento, psaný dne 8. února 1851, zmiňuje se obšírně o Dru.

Augustini) Smetanovisděluje

podlobnosti zajímavě plo charakteiistiku

Smetanovu i I—Ianušovu,proto nevynechal jsem z depisu nic.
Dr. Aug. Smetana narodil se V Praze 1814 jako syn kostelníka
u sv. Jindřicha.. Byl neobyčejného nadání a když vystudoval s vy—
znamenáním gymnasium, vstoupil do řádu křižovnickeho s červenou
hvězdou. Na kněze byl vysvěcen r. 1837., r. 1841. stal se doktorem
filosofie,jíž věnoval všechny síly sveho geniálního ducha. R. 1844—1847.
zastával Exnera na universitě pražské. Počátkem roku 18:30. vystoupil

z katolické církve a dne Ž.). dubna t. .b\l z ni vyobcován. Činnost
jeho v oboru filosofie vylíčil a ocenil Di. J. Dastich \ „Kroku“ 1885.
Dr. Antonín Springer (nar. 1825 v Praze) do r. 18:30. jako jiní
rodilí Xěmei oné doby, na př. básník Egon Ebert, Alfred Meissner,
nebo známý žid David Kuh, byli příznivi snahám našim podporujíce
je slovem i písmem. Než jak vzrůstala moc a vážnost naše, tak při
bývalo nám i nepřátel, a všichni právě čtyři jmenovaní naši příznivci
stali se nám nebezpečnými protivníky. Springer, bývalý spolupracovník
Riegnnn „Naučného slovníku“, životopisec Dra. A. Smetany, napsal
jsa professorem v Bonně známě dílo „Geschichte Osterreichs“, nám
úplně nepřátelské. Ještě hůře ovšem proti nám si vedl bý *alý český
žid, David Kuh, ve svem „Tagesbote aus Bohmen“
Hanuš píše:

Dr. Ignác Hanuš a Dr. Jan Helcelet.
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Litovala velice Laura Tebe, Heleelete. že osud novou jednu ratolest
a Tobě milonl) Ti odňal a že takové pohromy s dětmi maš i dále.
Zlobila se však velmi na dopis Tvůj, že muž nesvědčí do čeledníku
a že ženy se vyplačou z takov\' ch okolností. Pykej. p\)kej nad \)\'10ke1n
tímto, ač n),) dosti pravd\ do sebe. U nás je vše ve sta1em nepořádku;
leemeňa má co den hmcčku, která temel 2/3 dne zaujímá „ to již
13. neděli! Bojí se ted lekari tulierkul mozku či vodnatelnosti a ubezpečují
že slunce jarní vše přivede do po„ídku. Slunce jarní je od Irahy ješte
téměř 4 mesice vzdáleno. Toť útěcha. \,) místě konsilií ]))íchšizí ted

Lůschner jako ordinarius ..
Za l))adla jsi mi ješte %) k). dlužen, neb Staněk dal je.. .sehvalně
přivesti. a sice pro lebc schválně, potoín p)o Pu)k\'ni ,)posléze pro
Maleho.2) Tech krejcalů vsak neeh, až přijde p))le/1t0st Že se cvičíš
s 1x.,") divím se; nebo co dav,) + ,) — doh101nad\". ,)\\ šak budiž už.

nouzi Honza
dob))\'.—-Zamastil
\zadal
již \sva
brně
l))osbu
svoužel()zn\'eh
o přijetí
av hodlá
k)) konci
l))ezna 1)řijíti.Na
b),)dla
musíš
si dáti
hřebíčku; t\) nepřišly z venkm ,).
Kde Lottv meška. nevím sam; kd\)ž píšu. píšu Grihnvaldovůnu
že je .k.lu<_;ouElsou.“ toť san) vín) dobř,() ač jsem jak byla u nás,
o příěel jeden na žebříku lásky k ní postoupil.
Shan Smetany byl to 1,1)nus.A)cibiskup b\l dvaknit )) něho.
ont'. ale se nepodal. \rcibiskup chtel b\' ti s nim sam, k tomu však
matka nepřholila jsouc lnda že Zlodila t,)ko\ eho S\í),). Viděl jsem
Smetanu dve hodiny před smr.tí v_vpadal již hrozně a b\l )))ortu)))
\ehni podrážděn. Potom ochabl ,) usnul.
Universita je n\ ))) ve \ \'šetřování, píoč poslala pedella4) na. pohřeb
a pioč dala zlat\' řetěz doktmský na vuz. Já jsem se musil \čela
() lektora zodpovídat za to. že jsem nedal kollegium v čas polnbu;
nevím, jak to ještě dopadne. Jsou to hanebností. nechtíti. l)\) se doktor
a děkali slavně poh1bil. I)\'loť ) kněží katoliek\' ch n,) poliibu i sám
Šatařík ]))išel. Pedell (bletý nechtěl jíti z,) v()Z())) dokud nebude v\—
kr opena n))tvola. třeba 1))\"i O(lplotestantu, a když ho )odina ujišťmala,
že nepřijde nikdo, udělal san) tři velké k))že, potom to šlo. Santana
tvrdil před Švalcenbelgem. že není osobního boha a mimos\ ětneho
z čehož povsstal\ b,)jk\ o atheismu v n0\ina()h l'OZÍ101h0110DI.SPIÍ1):'(:I,
jenz ho poslední dny neol)ouštěl. piše ži\ otopis obší1n\'*.\,')val lidi pli
pohrhu b\l ohlomn\'.' cel\' konskv trh nacpan. — Ílsaní n,) Klaeela
beztoho si ]))ečteš, nebude te(l\ ponebi zvláště psát) o \čce(h v něm
podaných. \\světlíš snad mnohe lxlácelovi o mém jednání, co mu

snad je podi\no.
Ze b\ch b\l pochytil vlastnosti Boženiny úplně netvldín) ješte,
a zda se )))i někdy, že miluji vní, co by se dalo v jiných okolnostech
1) nejmladší (lcerušku, Olgu.
9) J. Malýpetr, učitel tělocviku v Praze, zemřelý 1899.
3) patrně s Klacelen).
4) Smetana zemřel 30. ledna; pochován byl na evang. hřbitově v Karlíně.

příznivějších z ní \*J*\*esti.\ení

V manželství šťastna, toť. Jisto, to Vs
ak

není nic neobyčejného. Hezká Je Ještě a lea asi hezka nad míru.
Blatranek mi psal, co tomu ríkáš? Já neodepsal ještě a nevím

ještě, půjde-li to a má—
li Jíti. Zap0Vá Ti prý/ zapošle cosi z Haliče;
budou- li to Však hatlaniny Jako Vloni. odlož to; měl Jsem Ji za VZ(l(,l&I'lě]\l
a zhrozil Jsem se JeJích Huculů. 1) \eměli

Jste tako\*_\'*
ch Věcí J))1J1mat1

Koleda de**bJ bý vala 11menších prodavači) V Praze, b\ la by se
ještě Vice odprodala, V knihkupectví zůstalo něco ležet.; Jak by se to
mělo zavésti. aby se to dostalo kramářům, nevím. Ani Spot ) ani spolek—“*)
nedostali slova od \z'.1s Já Jsem obdlžel Kolcdu a mapu, Jak Jsem Ti
oznámil. V psaní, bczPocthy ztracenem či zachJ'ceněm na poště.
Jestliže bJ* to s Bušakem a Ehrlichem4) Jaksi nešlo, uVážu se rád
V rozdávání, nemáte—li nikoho Jiného, nebo to Vadí hrozně. U Ehrlicha
leží několik knih od Vás, a\*šal\ adresy Jsou Jiné než na Špota a spolek,
a Ehrlich nerozeleá ničeho. Co pak, Holcelete. konecne uděláme
s mapami? I\olil\ Jich maš? Co pak, de*b_\* se připoJilJ ke Koledě?
Snad bych Je měl V Praze pr,odat i třeba za nízký peníz, ač jich Je
škoda dosti. Těch. co Jsem dostal nazpět od \\ihikeraý) Je mnoho
pomazaný ch a porouchaný ch tak, že nejsou Více k potrebě. Počtu Ještě
nesložil ani z nich ani z mé luilturgeschichte. Pujdeš-li jednou okolo
bývalého sklepa \\immerova ,G)pOptej se laskaVě, zda-li po kridě ještě
něco na mne J))išlo; mámt' pravo \'J'lnati knih asi za 40 zl. stř
\eVím, psal ll _Jseln Již, že Matice prijala můj Rozbor filosofie
Štítného, ač pred počátkem nového loku 1802 sotva \*J*Jde.Univers ita
chysta nJ*ní noveho či Vlastně Jiného Štítného k tisku.
Iiš mi brzo o Boženě a mnoho.
9/2. Boženě bylo včera lépe, dnes vsak Je zase hůř; Cejka má

to nyní za obyceJnou zimnicí chladnou. Ich kenne dir, Spiegelbergl—
Ruka, Jež tenkrát korrigovala I\oledu na malé ceduli, bJla Lepařova.
Tys Ji nepoznal9“
1) Dr.
NárOJlopisný
článek
Zapové univelsity
V 1. ročníku
>>Koledy<<.
2)
Jan, lékař
a professor
pražskc.

3) t. řečnický.
4) 5) firma knihkupecká

\* Brně.
6) bývalá firma knihkupecká V Brně.

r *'QŽÉWC
]

DR. ALOIS MrsIL.

N e s t o ri &n i.
Nikdo nesměl bývati v městě, nýbrž všichni žáci bývali pospolu
ve škole, v různých světnicích, z nichž každá měla sveho dozorce
roš mlitó, který měl mezi spolužáky přednost.
V téže světnici studovali i jedli všichni pohromadě, a bylo za
kázáno stravovati se po hospodách nebo zahradách. Byl-li kdo pozván,
mohl za dne pojísti občas i ve městě, ale k večeři nesměl jíti leda
se zvláštním dovolením představeného, sice byl beze všeho vyloučen.
Proti trestu uloženému od správy školy nebylo odvolání leda
k biskupovi. Kdo by se trestu nepodrobil nebo se odvolal k světskému
soudu, byl okamžitě vyhnán. Podobně nesměl na svého spolužáka
žalovati

——bez výslovného

dovolení od představeného

——světskému

soudu, nebot škola měla vlastní od světských úřadů nezávislou pravo—
moc, která se vztahovala i na závět žáků, tak že byla závět neplatná,
nebyl—lipřítomen představený s několika bratřími. Umírající žák byl
povinen odkázati část svého majetku škole.
0 nemocného se starali spolužáci obývající touž světnici, a když
později zařízena zvláštní nemocnice, ustanoven v ní dozorce, jenž měl
o nemocné pečovati s celou účinnou láskou, jinak mu bylo vše za—
baveno a nejen že byl vyloučen ze školy, nýbrž vypovězen i z města.
Škola měla te'ž vlastního lékaře, který však příliš dobře na
chovance nepůsobil, nebot jim byl zakázán veškeren styk s lékařem.
Každý žák byl povinen slíbiti, že se po dobu studií neoženi.
Kdo se proti tomuto slibu provinil. byl vyloučen. Na koho se proneslo,
že má důvěrné známosti s osobami druhého pohlaví, vyloučen ze školy
a vyobcován z města. — Udavačům se nepřálo. Kdo donesl něco před
stavenému na svého spolužáka, aniž mohl pravdivost svého udání
svědky dotvrditi, byl vyloučen a z města vyhnán jako bezectný.
Aby se lišili od jiných, nosili žáci tonsuru, střihali vlasy a nosili
vždy slušný šat. Vousů neholili, což jest dosud zvykem na východě,
kde se oholi brada pouze knězi suspendovanému.
Přísně bylo zakázáno vkročiti do dívčích škol nebo ženských
klášterů, jak ve městě tak i jinde v zemi, a kdo byl přistižen, že déle
hovořil s ženskou, byl bez milosti na vždy vyloučen a z Nisibi vyhnán.1)
1) S-IWTJ.Guz'de',Konůne ďeskůló kadištó dnisibin mdintů. »Giornale della Societa
Asiatiea Italiana<<. IV. 1Č9—195 passim. .
Hlídka.
12

Tato přísná kázeň nemálo pokroku ve vědách prospívala a svědčí
o bystrém důmyslu vychovatelskémJ jenž chce mysl žáků co nejvíce
na předmět studií soustřediti a zamezuje pokud možno vše; co by
mohlo mysl rozptylovati.
Pokud kázeň zachovávána, nesla škola nejkrásnější ovoce. Slavní
učenci, o nichž dříve byla zmínka. byli po většině žáky této školy)
a veliká zachovaná literatura svědčí nejlépe o spisovatelské činnosti
Nestorianův.
Z Nisibi šířila se osvěta nejen po říši perské, ale též mono
fysitští a monotheletšti Syřané čerpali z hluboké zdejší studnice a
vědychtiví a nadaní Arabové děkují svým s_y“ským křesťanským uči
telům za celé své pisemnictvo. Až v daleké Indii nalézáme stopy vlivu
školy nisibenské.
Škola bardadská založená r. 837. byla vlastně dcerou a pokračo—
vatelkou školy nisibenské v jiném ovšem semitském nářečí a v jiném
též duchu.

Arabština příbuzná syrštině jak původem tak tehdejším písmem
opanovala východ: a syrština zůstala pouze řečí obřadní a vědeckou
pro obory ryze křesťanské. Jako jazyk obcovací vyhynula skoro úplně,
ale jako jazyk posvátný rozšířila a udržela se i mezi nestorianskými
Peršany a Indy. jimž se pouze evangelium předčítá v řeči mateřské.
V syrštině též psáno o předmětech sv. víry; a bylo v ní psáno mnoho,
ale díla pozdější nemají již 0116:lehké pružnosti a jasnosti; ba vidíme.
že mnozí pozdější spisovatelé mnohým slovům ani nerozumějí.
Vliv arabský od 10. století jeví se zaváděním rýmů; čímž pře
stává u Syrů pravé básnictví a nastá 'á doba veršovnictví. Na úkor
myšlenky vyhledává spisovatel všeliké hříčky slovní: zavádí různé
stavby veršů, ba snaží se v každé sloze vynecháním některých slov
u písmen podati jinou slohu samostatnom čehož důkazů máme mnoho
v (Ebedješůcověz Pardísč

tlzfde11.1)

(Ebedješůc, metropolita

mhiló ze i_Sůby(. 1318)pokládá se po

sv. EfrC-movi za nejlepšího a nejplodnějšího spisovatele Syřanův. Z-pře

četných jeho spisů nejpamátnějšíjsou pro nás Dějin y literatn
Syrsk

é, vlastně

Assemani vykládá

pouhý výpočet spisovatelův

děl;—))které

a doplňuje.—3)

1) Výběr vydal (ii.—gluondiS. J., Paradis

3) Mimró da'bedješů' metrifůlitč
ktobč (idotnojč.
Sl -lssemaní.

a jich

ry

Bibl. Uriem.

de l'lilden.

dasůbó \vdz'lrmenijá dit beh menjnnů dkulhůn

III. 1. 3——62.
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Církevní věcí v Syrii.
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Neméně důležito jest pojednání o pravé víře: Kniha o Perle,
Któbó d mar gonitó, kde jedná postupně I. 0 Bohu, II. 0 Stvoření,
III. O Vykoupení. IV. 0 Svátostech; V. O tom: co patří k budoucímu
životu (dťal Colamó (lťtíd mbadkon).

Vykládá—li v tomto díle věro- a

mravouku nestorianskou, určuje jejich církevní právo a kázeň ve

Sbírce Synodalních

nařízení kůnošů fosíkojů dkonůné sůnodíkí.1)

Aby obhájil syrštinu proti výtkám arabských spisovatelů, že jest
chuda, neohebna a naprosto neschopna vytvořiti dílo jako proslavené
Makámát el-harírí. dekadenční. nejasnou hříčku z úpadku poesie arabské.

napsal cEbedješúCveršované dílo Edenský

ráj. Pardísů

d acden,

kde se nejlépe jeví úpadek syrské literatury.
Pachtě se po slovech. tvarem podobných. ale významem různých.
po nápadných obratech a cizím slohu. tvoří si nová slova nebo pokládá
za původní syrská rčení poklesky starých Opisovate'lů' a píše tak ne
jasně, že sám přičiňuje na mnoha místech výklad.
Jeho příkladem se řídili mnozí pozdější spisovatelé. a neznámá,
nesyrská slova a rčení se těšila takové oblibě. že byla sebrána ve
slovník, o čemž nám podává. důkaz slovník BarCAlího nebo Bar Bahlula.
Z podaného náčrtku zřejmo, že se Nestoriani pilně obírali pí—
semnictvím a velikou věnovali péči svému jazyku. Zvláště když poznali,
že přestává býti syrština jazykem živým, snažili se zachránití. co se
zaehrániti dalo. aby aspoň věděli, jak vyslovovati jazyk mrtvý. V této
věci si počínali jinak než Jakobité.
Roztržka náboženská zavinila též odloučenost v písemnictví, a
společné původně všem Šyřanům spisovné nářečí edessenskč přirozeně
víc a více podléhalo různým dialektům při Tigridu. mluvnickým názorům
školy nísíbenské, a ustálilo se konečně ve spisovné řeči nestorianské.
která se liší od západní, jakobitské jak písmem tak výslovností a
mnohdy i mluvnickou stavbou.
Xestoriani si zachovali starší písmo, které se značně blíží puvod—
.nímu Estrangelo Qaca:/7333.71).
kdežto západní užívají písma Sertó, známého

z našich syrských učebnic. Zachovávají správně výslovnost l_)egádkefat,
kterou Jakobité opomíjejí. Mají temnější výslovnost samohlásek, stahují
dvojhlásky, tak že jest dosti nesnadno jim porozuměti. Tak např. zní
:Ebedješů: u Xestorianů: CAvdíšů'.
Kdežto západní Syřané zavedli pro hlavní zvuky samohláskové
značky řeckým samohláskám podobné. maji Nestoriani znaménka i pro
1) Assemaní,

]. (3. 352—359.

jemnějši

odstíny samohlásek,

__.—

na př. a, ží, e, e, ?, I, 11,o. Znaménka

tato

sestávají z teček různým způsobem pod nebo nad souhláskou položených,
které jsou pouhým vývojem nejstarších dvou bodův, určujících sou—
hlásku se samohláskou (stoji—linad ní) nebo bez samohlásky (pod ní).
V důkladnějšich mluvnicich syrských se ted' obojí značky spojují
a tak vzájemně doplňuji.1)

Spíše než pojednáme o liturgii
nestorianskč,
třeba při
pomenouti,že byly na východědvě původní liturgie I. svatého
Jakuba (západní),II. sv. apoštolův Adi a Agi (východní).
I. Z původni liturgie sv. Jakuba, jak jsme ji shora poznali, se
vytvořily veškeré ostatni nynější liturgie východní, a sice:
1. Řecké a) sv. Basilia, ]) sv. Jana Zlatoustého.
2. Jakobitskě (syrsko—monofysitské) počtem na 38.
3. Nestorianská, zvaná liturgii Nestoriovou.
Liturgie armenská jest částečně odvozena z řecké liturgie sv. Basilia

a liturgie maronitská jest totožna s liturgii jakobitskou.
II. Ve východních k*ajinách Syrie, v Mesopotamii a Persii bylo

užívánopůvodní,staré liturgie

sv. apoštolů v Adi a Agi, která.

zkrácena

a pozměněna od učitelů nestorianských dostala jméno

liturgie

Theodora Mopsuestij ského,'—')
a spojujeliturgiisvatého

Jakoba s liurgii sv. apoštolů.

_iečeně sloužiž za přehled všech liturgii východních,
o nichž budeme postupně hovořiti.
Nestorianšti učitele, kteří Antiochii opustili a V říši perské ochraný
hledali, přinesli sebou přepracovanou liturgii sv. Jakuba, ale našli v zemi

jinou, starou liturgii, která byla připisovánasv. věrozvěstům Adi
a Agi. Tato byla všeobecně zavedena., i nemohli ji vykořeniti, užívali
však vedle ní liturgie, které počali řikati Nestoriova. Do syrštiny ji
přeložil učený žák Narsajův, pozdější patriarcha Mar Aba (5236),kterému
ostatně přičítá se též zkrácení liturgie sv. apoštolů v liturgii Theodora
Mopsuestijskěho.3) Že jest liturgie Nestoriova ze společného pramene
východních liturgii, je zřejmo, srovnáme—liji s liturgii cařihradskou, že
pak je starší než r. 431 jest jisto, neboť po onom roce by nebýli
Nestoriani od nenáviděných Řeků ničeho přijali.4)
1) Srv. N(ildeke, Kurzgefasste s_vrisehe Grammatik. 2. vyd. 1898.
2) Neale, A history of the Holý Eastern Church. I. 317—355. ——
])aníelis, ('odex

liturgicus IV. p. 40—41.
3) Assemani, ]. c. III. I. 1). 75. ——Íl'ríght,

Syriac literature.

?. vyd. str. 117.

4) .Vealc, A history of the Holy Eastern Church. Pars I. General-Introduetion,

319.
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Liturgie sv. apoštolů Adí a Agi jest úplně samostatna. Spisovatelé
nestorianští vykládají, že byl sv. Adí něeníkem Krista Pána a od
sv. Jakuba vyslán do Mesopotamie hlásat slova Božího. Jeho žáky
byli sv. Marin a sv. Agi, který sepsal liturgii svého mistra.1)
Skládá se ze dvou částí; přípravy a vlastní oběti. Celá část

přípravná

koná se na stole v severní

apsidě. Knězzanotí

„Sláva Bohu“ a Otčenáš a následují modlitby za odpuštění hříchů.
Na to přináší kadidlo, čte z Písma sv. a modlí se pokorně ku sv. apo—
štolovi, by byl omilostněn předčítati sv. evangelium. Když- bylo slovo
Boží přečteno, vybídne všechny nekřtčné k odchodu a počíná vlastní obět.
Jáhen přináší misku s chlebem a kalich s vínem na oltář.
Užívají kvašeného chleba, který připravují z čistě mouky, do níž
se přidává sůl, olivový olej a tři kapky vody. Chléb má býti čerstvý,
připravený od hodných osob ku každé mši sv. Berou nejméně dva
chleby, neboť má při mši sv. přijílnati nejen kněz. ale též jáhen. bez
něhož kněz obětovati nesmí.
Víno bývá přirozeně, obyčejně červené. Přilě *ají polovici. ba až
tři díly vody, poně *adž prý jest východní víno tak silné. že zůstane
ještě i po tom vínem. Ostatně v takovém poměru se přilěvá vody
do vína na východě

všeobecně

při stole.*—')

Teprv ted' opouští kněz postranní stůl a ubírá se k oltáři.před
nímž se třikrát hluboce pokloní a. políbí oltář u prostřed, pak v pravo
i v levo. Prosí všechny přítomné za přímluvu, aby mohl řádně vykonati
posvátný úkol svůj, načež říká různé modlitby. K lidu se obrací slovy:
„Pokoj s vámi.“ načež mu odpovídají: „S tebou i s duchem tvým“
a uděluji si vzájemně mužové s muži polibek pokoje se slovy: „Za
všechny katolíky" s odpovědí: ..Vyznávejme, prosme, orodujmel"
Když byl kněz poříkal dvě modlitby za pozornost a pokoru, volá
jáhen k lidu: Bedlivě a pozorně, načež kněz odhaluje větší záclonu.
kterou miska s chlebem a v menší velum zahalený kalich s vínem

jsou přikryty.
Jáhen mu podává kadidlo, které žehná. řka: „Milost Pána našeho
Ježíše Krista, láska Boží a účastenství na Duchu svatém budiž s námi
všemi nyní . . .“

Žehná též obětní dary. Lid odpoví: „Amaru
1) Renaudot, Liturgiarum Collectio, II. p. 592.
2) Srv. Nařízení patriarchy Ješů'jaba I_Iacljabojó (kolem 1'.900) v Assemanž. Bibl.
Orient.

III.

1. p. 2-12, 2—13,251.

Kněz vybízí lid: „Pozdvihněte myslí svýchl“ „Jsouť k Tobě, Bože

Abrahamův, Isakův a Israelův, králi slavný“
„Obět se přináší Hospodinu, Pánu všech.“ „Což
slušno a spra—
Il
vedlivo jest.“ „Pán s vámi.“

Teprv teď vkládá kadidlo, ponechá kaditelnici jáhnovi a vkládá
modlitby za milost Boží, při čemž říká tiše modlitbu naší praefaci

podobnou. Následuje nejbližší příp'ava ku proměňování, a tajemné
vzý Tání Ducha sv.: „Přijdiž, Hospodine, Tvůj Duch svatý spočiniž
na této oběti sluhů Tvých, požehnej a posvětiž ji...“
Žehná dary, klání se až k zemi, líbá třikráte oltář, modlí se za
pokoj a svornost a okuřuje celý oltář. Povzbudiv vzletnymi slovy sebe
nehodného, skládá křížem ruce na prsa a políbív oltář, chápe oběma

rukama chléb proměňuje
a dí: Toto je tělo mé, které se vám láme
na odpuštění hříchů... atd.... a podobně proměňuje též víno. Děkuje
Hospodinu, líbá nejsv. Tělo Páně ve způsobě kříže, aniž by se ho rty
dotknul, a velebí dobrotu a slávu Boží.
Na to láme oběma rukama sv. bostii, levou polovici pokládá na.
misku, pravou namáčí s polovice do nejsv. Krve Páně, a požehnav jí
část na misce ležící, spojí obě pospolu. Žehná palcem oba díly od dolu,
a vylomiv z dílu v nejsv. Krví Páně namočeného malou částku, vpustí
ji do kalicha. Skloniv se čelem k zemi, žehná jáhny na čele a rozlamuje
Tělo Páně na malé částky ku sv. přijímání.

Zanotiv hlasitě „Otčenáš“, modlí se s lidem a pozdvihuje oběma
rukama nejsv. Tělo i Krev Pán ě, volá: „Svaté svatým patří v doko
nalostiíí, načež lid odpovídá: „Jeden Otec Svatý, jeden Svatý Syn. jeden
Duch Svatý. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému na věky věkův. Amen.“
Kněz přijímá a přijímati dává a poděkovav Pánu, končí mši sv. 1)
Liturgie sv. apoštolů jest velmi stará, nebot jest velmi jednoduchá
a modlitby patřící k vlastní oběti jsou tak prosty a jasny jako všechny

památky z prvých dob církve svaté. Pam ětihodno

jest, že se děje

tajemné vzývání Ducha svatého před proměňováním a slovy mnohem
jasnějšími než v liturgiích od sv. Jakuba odvozovaných, kde je vždy
až po proměňování a zahaleno ve slova, jichž smyslu těžko náležitě
porozuměti. Dále máme v naší liturgii dvojí lámání sv. hostie, původně
na dva díly, na to na neurčitý počet. částek dle potřeby.
V celé liturgii, ba ani v zkráceném vydání, které nese jméno
liturgie Theodora Mopsuestijskéhoý) není ani jediného místa zavánějícího
_ -- _míelís,

Codexliturg. IV. 11.171—193.— Renaudot, Liturg. collect. 11.578—610.

2) Re:/nandor, Liturg.

0011. II. 1). 610—619.
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Nestorianismem, což jest novým důkazem její starobylosti, nebot taková
již byla po roce 431. k této liturgii vážnost, že do ní nemohli ani
'bludařští učitelé nic vpašovati, a tak zůstal Nestorianismus pouze na
povrchu, byl skořápkou, jádro zůstalo zdravé katolické.
0 třetí liturgii Nestoríanů, zavedené po roce 431. od učitelů
z Antiochie přišlých a pojmenované liturgií Nestoriovou nebudeme se
zvláště šířiti, neboť je to pouze syrský upravená liturgie církve řecké,
o níž promluvíme pozdějil)
Ostatně není ani v této liturgii bludných míst, leda nejasná věta
v praefaci. která ——ač správný výklad připouští — přece v ústech
Nestorianských učitelů jiný má významů—))

Jak Nestoriani po čtení sv. evangelia při mši svaté
kázali

a káží, poznáme z následující ukázky, vyňaté z knihy patri—

archy Eliáše III. ('í' 11903).
Ve jménu Boha Milosrdného, Milostivého!
Homilie o Maří Magdaleně a Šimonu Fariseji. přednesena v neděli
druhou sv. apoštolů.
Chvála Bohu. jenž zanítil srdce kajicníkův ohněm svého milo
srdenství a odstranil z rozumu hříšníků tcmnotu provinění, tak že
ozřejmělý stopy Jeho milosti. Seslal déšť odpuštění na srdce pokorných
z mračen svého smilování! Dal vypučeti stromům šlechetných skutků
v nitru těch, kdož sc pokořili ku slávě své velebnosti a důkazu
své moudrosti.

Chvahne Ho tím spíše, poněvadž se bojíme vznětu Jeho hněvu
a zasažení Jeho kázně.

Děkujme Jemu, jak děkovali vyznavač-i vyhlašujíce Jeho dobrodiní
a velebnou moc.
() věřící!

Spadne—lidubnový déšt na zemi, vypučí z jejího nitra květiny.
Osvěžuje—li severní vítr stromy, obsypou se jejich ratolístký plody.
Spočine-li milosrdenství Boží na hříšnících, přivede je na chodník
spásy, a zasvitne-li světlo lítost-i ve svědomí hříšníkově, odvede jej
s cesty zkázy.
Dotkl se. dnes vašeho sluchu příběh o Maří Magdaleně
a Simonu
“5
lf'ariseu, jak jej vykládá nebeský učenník Lukáš řečí jistou a prostou
1) Renaudot, ]. 0. 620— 042.
'3) [?enuudof, ]. c. 572, 657.

3) Přeloženo z rukopisu university bajrůtské (15. stol. str. 86 n.) Abú-l-halimi
hní-l-haditi, at—taragimu-l—maranijjatu.
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Pozorujte milosrdenství Vykupitclovo, nad něž není hojnějšího,
pozorujte výron Jeho péče o hříšníkyŠ nad niž není opravdovější
ani úsilovnější.
Vrací se hříšnice z bludných toulek a zakotvila lod své naděje
v přístavě svatém a u břehu dobrých skutků. Roztrhla na sobě šat
hřichův a provin. Svrhla se svého srdce břímě vin a pokleskův. Určila
si pevně7 že se bude káti a že vkročí do stanů poslušnosti z úhoru
neposlušnosti a pi*oviny. Dostaví se do obydlí Fariseova a zpozoruje
závojem lidskosti světlo Boží. Sklání se před Ním jako květina uvadlá:
jako ratolest uschlá.
Přichází jako zraněná, potřísněná krvi, jejíž tělo zasáhl meč
nebo kopí.
Upřel na ni Svůj zrak: zazářil a ve výrazu Jeho tváře zazářil
paprsek spokojenosti. I pochopila z jasnosti Jeho obličeje, že dosáhla
cíle její touha a mocná naděje atd.
Tímto slohem jest provedena celá homilie. Liší se sice stavbou
od našich; ale bohatstvím myšlenek jistě ani nejlepším našim vzorům
nezadá.
S obřady mše sv. úzce souvisí těž obřady ostatních svatých a
posvátných úkonův.

Přívrženci Nestorianismunašli po roce 431. v Mesopotamii

též starodávné; od řeckých odchylně obřady při svatých
svátostech a nemohli ani do těchto zanésti nového
bludu. Při výkladě různých obřadův ovšem přiměšovali svě chybné
názory, ale obřady samy zůstaly netknuty, sic by se byl lid, který
již za tehdejších pohnutých dob úzkostlivě střežil odkazu odtců, hned
proti tomu ozval. Důkazem našich slov jsou původní Pontificale a
Rituale, z jejichž obsahu ostatně těž patrno, že nebylo a dosud není
u Nestorianův určitého pojmu o svátostech.
Veliký

spisovatel;

metr0polita

cEbedješůC tvrdi

sice ve vzpo—

menutěm díle Ktobó dmargonitó podobně jako patriarcha Timotheus II.
ý 13171) že je sedmero svátostí, ale oba se různí při vypočítávání?
Můžeme sice po příkladu Assemanově (Bibl. Orient.. III. II. 241—337)
dokázati z rituale obřadních knih nestorianských; že mají sedmero
svátostí totožných s našimi; ale lepe řekněme: že jsou u nich

veškeré od Krista Pána ustanovené a od církve svaté
uznané svátosti jako v zárodku, aniž by se byly tak
1) Ktobó (leelolto šbac (ll'Ú,ZČ 'idótnojé — v Assenu/ní B. O. 111. l. 579.
2) Srv. Assemani, ]. c. 1). 352—359 a p. 567.
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jako u nás. Odštěpilase ratolest

brzy od kmene a neměla životní síly k samostatnému rozvo]i.
Myslíme, že posloužíme nejlépe utvoření samostatného úsudku
o nestorianských svátostech a obřadech, uvedeme-li obsah starého
nestorianského Pontiíicale a Rituale, nalězajícího se ve Vatikanske
knihovně (CCCVI, A. 49).
Rukopis rozdělen na tři díly. I. díl obsahuje:
1. Posvěcení oltáře chrismatem nebo bez něho.
:?.—10. Různé obřady při svěcení lektorů. podjáhnův a jáhnu.
Svěcení na kněze, na biskupa, obřady při svěcení na biskupa konané
od patriarchy-katholika, svěcení patriarchy. pořad patriarchův okrsku
zemského, obřady při oblékání roucha klášterního, při svěcení na před
staveného kláštera, na arcijáhna.
11. Rozhřešení kněze od suspense.
12. Rozhřešení laikův od interdiktu a exkomunikace.

13. Modlitba nad energumenem.
1—1.Modlitba nad nemocným.
1:3. Žehnání obilí.

16.
17.
18.
]Sl.
20.
21.

Vkládání rukou na kostelní strážce, svěcení kněží a jáhnů.
Vkládání rukou na chorepiskopa.
Svěcení metropolity od patriarchy katholika.
Díkůčinění a rozhřešení.
Jak žehná biskup městu, které opouští.
Svěcení přenosného oltáře.

2'2. Naučení o používání oltáře přenosného.
“L“.Veršovaně požehnání. které udílí novy biskup lidu své diecesc
při inthronisaci.
24. Co říká biskup, umyv si ruce.

25. Příprava hnůnů. t. j. prachu z ostatku svatých mučenníku
smíšeného s olejem a vodou. ktereho užívají k uzdravení nemocných.
26. Rozhřešení, které se pronáší při hostině pohřební.
27. Poučení o bohoslužbě nedělní a sváteční v roce. v němž
připadá Neděle nedělí (Velikonoční) na 2:2. března.
28. Požehnání stolu.
29. () tonsuře mnichů.
30. Svěcení oltáře bez chrismatu.
31. Svěcení kalicha.
32. Jiné obřady při udělování postřižin.
6) b')
aa. Obřady při postřižinách klášterních.

DR. A LOIS Mrsn, :

Obřady při svěcení jáhenek.
Nařízení o svátostné zpovědi.
Modlitba nad nemocným.
Jak žehná biskup městu. do něhož vchází.
. 39. Jak žehná biskup klášteru při vjezdu a odjezdu.
Modlitby nad opatem.
Požehnání učícíeh se.
42. připsána z římského pontificalu nižší i vyšší svěcení.

Il. dílu:
]. 2. Obřady sv. křtu, jedny od .leštťjaba7 druhe od patriarchy
Josefa I.
3 Obřady při zásnubách.
4. Jiné obřady při zásnubáeh s připomenutím: že nesmí býti
snoubenka mladší 1:2 let pod trestem věčného zlořečení a vyobcování.
č). Zehnání snubních rouch.
Obřady při žehnání sňatku.
Obřady při vkládání korunky na. hlavy novomanželů.
Požehnání ložnice novomanželů.

Jiné obřady sňatku.
Požehnání roucha novomanželů.
Zehnání korunek.
. Rozh řešení odpadlíků.
Obřady při obnově chleba obětnělm.
1-1. Poučení o církevním kalendáři.
15. Zehnání před jídlem a po jídle.
16. Zehnání darů za zemřelé.
17. Žehnání chleba darovaného ku

vzpomínce za zemřelé při

pohřbu.
18. 19. Zehnání vina.
20. Rozhřešení a žehnání. jak se pronášejí mezi oltářem a lidem.
21. Zehnání znečištěné vody.

Ve III. dílu:

]. Obřady při pohřbu všech stavů světských.
. Zpěvy pohřební. když se mrtvola vynáší.
:). Zpěv při liturgii za zemřelé.
Narsí Malomocného tři zpěvy za zemřelé.
. Zpěv při pohřbíváni.
$. Pohřeb pokřtěných hochův až do 7. roku.
7 Pohřeb hochů nekřtěnýeh.
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8. Hymny při pohřbech různých osob stavu duchovního.
Š). Hymny při pohřbech osob světských různých stavů _,a povolání.
10. Obřady potěchý druhého a třetího dne po pohřbu.
11. Obřady za zasypané, zadušené nebo zavražděné.
12. ()břadý při přenášení mrtvol z jednoho hrobu do druhého.
15. 1—1.Modlitby

a zpěvy

za. ze1nřelé.')

Zvláštní mše sv. za zemřelé nemají.
Památným je zvyk ve mnohých krajinách, který ostatně na—
lezneme i u Armenů, že dovedou po pohřbu dobýtče před kostel. dají
mu olízati požehnanou sůl. načež je zabijí. část dají knězi a chudým,
ostatek pak připraví pro příbuzné.
O očistci určitého, vytříbeného učení nemají. ale liturgie i ostatní
knihý obřadní jsou plný modliteb za zemřelé, kterými mohou býti
vysvobozeny z časných muk posmrtuých.
Při modlitbě se obracejí k východu.
Z obrazův uctívají nejvíce Ukřižovaneho. \'ísí v prostřední apsidě
každého kostela. a toto místo jest jim nejsvětější.

Církevní

rok

počínají spolu s hodinkami církevními (\ríš

perkíto) na svátek Zvěstování Narození Páně. Následují čtýři neděle
po Zvěstování. pak slavnost Narození Páně s jednou neděli a Zjevení
Páně se svými nedělemí.
Šest neděl postních končí nedělí Hošouů Palmaruun a nastává
poslední pondčlek. poslední úterek... Velkonoční Čtvrtek, Tajemství
Velkonoční, Velká Sobota a Neděle Nejpřednější (Neděle nedělí —Hod
Boží Velikonoční) s Xejpřednějším Téhodnem a pěti nedělemi, kteréž
uzavírá Nanebevstoupení Páně se svou nedělí.
Na to se počíná čítati šest neděl sv. Apoštolů, které končí Slavností
všech sv. Apoštolů na první neděli letní. a po sedmi nedělích letních
přicházejí neděle sv. Eliáše. které berou po Povýšení sv. Kříže jméno
této slavnosti. Těchto bývá neurčitý počet. nebot dvě neděle Mojžíšový
a čtyři neděle Posvěcení chrámu Páně (v listopadu) zakončují církevní rok.
Středa. pátek a sobota jsou dný postní.

Mimo to mají velký
pů st sv. Apoštolů

půst sedmi neděl

před Velikonocemi.

v od pondělka po sv. Duchu až do slavnosti

sv. Apoštolů.

půst

l—id nů před Nanebevzetím Panny Marie,

velký půst sv. Eliáše a sv. Kříže po sedm neděl od
1. neděle sv. Eliáše až do pátku 4. neděle po Povýšení sv. Kříže.
1) Srv. Jlaz'o, Script. \'et. Nov. (*olleetío. Tom. V. 11. 20—23.
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DR. Amis Mrsn:

půst

po Zvěstování

od 1. neděle Zvěstování až do Na—

rození Páně,

půst. Panenský
půst Ninivský

po tři dny po Zjevení Páně,
od pondělka do čtvrtka třetího téhodne před

nedělí postní.
Nejvíce svátků bývá v pátek a počínají již ve svatvcčer. Sobota
se považuje skoro za den sváteční, neboť pouze v sobotu a ve svátky
sloužena bývá mše sv., a to v době postní až na večer.

Při mši sv. užívají nejčastěji liturgie

sv. Apoštolů. Podle

liturgie Theodora Mopsuestijského slouží se od 1. neděle Zvěstování
až do neděle Hašonó (naše Palmarum), kdežto liturgie Nestoriova
přichází na, slavnost Zjevení Páně, Nejpřednčjší Neděli (Velikonoce),
sv. Jana Křtitele, na slavnost Řeckých Uěitelů (Díodora z Tarsu,
Theodora Mopsuestijského a Nestoria) jakož i v prosební dny Ninivskél)
Jak z uvedeného obsahu Pontificale zřejmo7 mají Nestoriani jasně

roztříděné d uehovenstvo.
K duchovním řádům se čítá: 1. předčítatel
(korůját 2. podjáhen (\hůfodjkóná) 3. jáhen (šamšá) 4. kněz (kašíšá),
ó. arcijáhen (arkídjkůná). (3. biskup, 7. arcibiskup (mitrůfůlítá nebo
zkráceně métrán), 8. patriarcha (_batrak9).
Na kanonické stáří se příliš nehledělo a nehledí. Vyžadují sice
pro jáhna věk 18 let.3) ale najdeme i čtrnáctileté jáhny, osmnáctileté
kněze & dvacetileté biskupy.
Obec dala svědectví o rn 'avném životě a způsobilosti, a biskup
navrženého posvětil. Jáhen i kněz se mohli oženiti před svěcením. ba
i po svěcení. umřela-li jim manželka. Pouze mniši a biskupové nesmějí
býti ženatí. Vlivem ženatého organisatora církve nestorianské: biskupa
Bar Sawmo (koncem 5. století) bylo sice dovoleno i biskupům sc ženiti.
ale hned po jeho smrti byl tento nález odvolán jako protivný starým
nařízením.

Za biskupa byl navržen vhodný kandidat od kněžstva a lidu
a od metropolity potvrzen a posvěcen.
K volbě patriarchy se sešli původně čtyři metropolité, z nichž
každý přivedl tři biskupyf) Později měli shromážditi se všichni metro
polité a zvoliti nejhodnějšího hlavou své církve a národnosti. Byli
1) Srv. Ihmíelís. Codex liturg. I\'. p. 40 n.
2) Srv. Assemaní, Bihl. Urient. III. 11. 788. . .
“) 'lůbedješů' ve Sbírce synodálních nařízení. \'yd. Maio, Script. \'et. Nov. Coll.
tom. X. 1). 112.

4) 'libedješů' l. v. v původním syrském textě p. 318.
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sice svobodní, ale mocné rody nemálo svobodu omezovaly, tak že
konečně bývali patriarchové voleni z téže rodiny, ba vědělo se již
napřed, kdo bude patriarchou, neboť byl již od početí k této nejvyšší
důstojnosti připravován. Matka nesměla od té doby. kdy dítě na.
patriarchát určené počala, až k jeho odstavení, požívati masitých pokrmů,
měla žíti zbožně a dohlížeti na dítko. aby dbalo všech platných
předpisův.1)
Vážnost patriarchy byla veliká a moc jeho nesmírná. Bylt'.nejen
duchovní, ale i světskou hlavou své církve, která se rozkládala od Číny
až do Malé Asie, od Kawkazu až do Indie, tak že se mohl právem
nazývatí hlavou křesťanské Asie a celého východu.
Nedomnívej se nikdo, že nestoríanšti Syřané brzo ztrnuli ve svém
území. Nikoliv. Až do 1-1. století nalézáme u nich velikou činnost

missionářskou. Věrozvěstové syrští založili kvetoucí církve v Číně,
Mongolsku. Indii, v Malé Asii, Palestině, ba i v Egyptě. Patriarchovi
podřízeno 25 met-ropolitů s velkým počtem biskupů.
Tomuto rozvoji nemálo napomáhala vážnost., jakou požívali patri—
archové nestorianští u halifů muhammedanských, zvláště bardadskych.
kteří viděli v Nestorianeeh přirozenou hradbu proti vlekům. Teprv
koncem 1—1.století. když T imur-lenk (chromý Timur) se zmocnil
Mesopotamie a Persie, nastaly Nestoríanům kruté časy. Pronásledováni,
týrání a mučeni doma, zanechali styků s dalekým východem, neměli
škol, přestala vědecká činnost a omezili se na pouhou obranu nej—
dražšího odkazu otců, náboženství a obřadů.
Polozbořene kostely zůstaly jediným útulkem náboženství a řeči,
liturgie jedinou páskou těchto nešťastných, pobloudilých, velenadaných
dítek svaté církve. Říkáme jim u nás v Evropě Nestoriani, kterýž
název oni odmítají, jmenujíce se pouze křesťany.
Proč nám říkáte Kestorianí? Vždyť Nestůr nebyl naším patri—
archou, ani nebyl z naší národnosti,“l) a nemáme od něho leda jednu
liturgii, a ani V té není skoro ani památky jeho bludů.
1) Assemaní, Bibl. Orient. III. II. 860 n.
2) 'Ebedješíf v Któbó dmargonitó: Assemaní, Bibl. Orient. III. I. 35'".
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Giov. Markovič: Gli Slaví ed ) Papi.
Ref. D)). A).. Dvorník.

V druhé části spisu svého líčí autor vzájemně styky papežů,
předně s Ruskem. Sty k_\*t\ počínají sm1tí velkoknížete Jaroslava. po
němž nastoupil syn _jeho Iz_jasla\f. 'l en byv lnatrem Svjatoslavem
zahnán. utekl se k Boleslmu II. ) Jindřichu IV. a konečně k papeži
'lehoři VII. _jemuž odevzdal velkoknížectví v ochranu a poddanost
(10723) llehoř nabídku přijal a Izjaslav dostal se s vojskem v Polsku
selnam ))) do Kijeva. kdež \šak b)ž\ v hojí padl (1078)
.„a U)hana II. (1088—1080) zavedl velkokníže Vse\ olod přeložení
svátku sv Mikuláše ) v )(usku a přijal legata římského: _jenž mezi
_jin_\'n))))u přinesl ostatky svLt\ eh.

l\d\ž

za lladliana IV.

Alexandm, Ill., papežů (1134—1181)

v\_jedn(')valo se o smí) s Cařihiaden). poslal Alexande) také do Ruska
biskupa vyjednávat s )netlopolitou Janem [V. Ten papeži sice odepsal.
ale \*\*t\'kal mu v listě svém sehisma.
Klemens 111. (1187—1101)

V\*Z\'*
\*a_je\eškere

křestanstvo k (lol)_\tí

Svaté země, poslal legata ) k velkoknížeti Vsevolodu a )))etropolitu

\ikotolu Il. \ež žádost jeho hvla zamítnuta.
Roku 1204. poslal Innocene Ill. k Romanovi knížeti \ladimil—
skému a haličskemn (( na Čelvene Rusi v\Jedn((\ at o spojení s římskou
stolicí; kterýž navíl) odmítnut b_\l.1)o(lol)n\" osud stihl asi také snahu
téhož papeže. když roku 1207. \*\'p1avil na Rus llehoře. kmdínala.
s listem biskupů))i kleru a celemu ))(ilodu )))skemu. v_\z_\"\
a_je \ něm
ku spojení s l(í)ne)n.l)'1avim asi. poněvadž nevíme vlastně. _jakposelství
to dopadlo.
111222. poslan b_vl do Ruska. sv. ll\*aeint. dominikan. s několika
l))at)\' a podařilo se _jim založiti konvent v Kijevě. odkudž však za
11 let zase b_\li vypuzeni. V té dohe take _jmenman h_vl p1\ní)n
l\(tol)el\\ ))) biskupem v Rusku Genneho/ p1()\)n(1()l dominil\ansl\_\". ()
po něm ohyěejně nějakv dominikan biskupem l\i_je\ skvn) od papeže
b_vl ustanovo an. ae se v [\ijevě zdlžovati nemohl.

Až do toho času vlastně p)pežme to b\li kteří se snažili na
vazovat) s IIHLX)))) sehis1natik\ jak \ian bez v_\
vsledku. nvní pak

počali sama knížata v\jedn(\((t1 l(ín)e)n o spojení. lak ohiátila se
na papeže llonolia Ill. (121()—1)'_)7) )epuhlika Pskov, nabízejíe: že
stanou se k(:i(tolík_\, jestli _jim papež pomuže; ueinili tak! poněvadž
l))ozilo _jin) ))ehezpe(í ()d knížete 1)0\0010(lsl\el)o lmoslava. Honorius

s nimi začal jednati a poslal jim. jakož i všem knížatům luským list
0 smíření, ale jakmile nebezpečí minulo. nepomvšlel již nikdo na n„'\\rat
do luna pravé cirkve.
To se opakovalo za Řehoře IXJ (1227—12-11). kd_\ kníže pskovske
státi se chtěl z politiky katolíkem a svuj lid převésti k ltímu. Papež
mu poslal list. ale se spojení sešlo. Poněvadž pak tenkrate Rusové
„'\di Sl brali katoličky v manželstu'. ale je nutili k odpřísahnutí ví1\
římské a je zn0\a kitili. zapovědčl t\"ž papež podobné snatky.
Větší naděje sk_\'tal Daniel kníže vladimííškv a halicský; on.
chtčje stati se králem pomocí papežovou. obiatil se na něho a jevil
touhu přejití l\l\í11111.lnnoeenc IV. vešel s ním ve spojení a smír
přijat b\l r. 1247. a1cihiskupem.biskupy i kleiem a n„'uo.dem A\ šak
Daniel 1. 120%. zase odpadl a s ním ovšem eelé knížectví a nie ne
pomohlo napomínání a hlozby Alexandia IV.*odpadlí již se nev1latili.
\ eliee dobře působil tenkrate ke smíru 11111101
1ta Giovanni da Pian
Caipino; jenž poslán b_vv Jnacovat o obrácení \longnlův a Luskem
se ubíiaje. „\ Danielem \\jednával:
podařilot \e mu ó*ohiatiti i velko
knížete „'*l„uosla\all. \ \c\ olodoviée. jenž však l)1z_vzemřel dříve než
mohl spojení uskutečniti. I\\n jeho Alexande) přijat h_vlod Innocence l\.
\ lůno eí1k\e katolické; než i jemu smltí zalnaneno v díle smíření.
I za Jana XXII.

počal GGCll111Í11.lš11ÍŽO
lituan.\k_\". jednati

\ Límem

1)2). Kd\ž \šak němečtí 1\'tiři příliš jej p1()n„i\le(lovali.neehtčl již
sl\šeti

() katolictví

a le<_vat_\říin.\k(': z.ahnal

Stoletím L'). počala pio \nah\' papežu po sjednocení a Jno eí1ke\
katolickou \ Rusku na malé \*_\'jiink_\doba neždaiu a J)1ona\ledov„íní.
.Te\tě když na ciikevním sněmu I\()\tniekem jednalo se o .\jedn()eení
heku s hímem. V\'Sl„111
tam b\l metiopolita I\ije\ \k_\". hehoř. ano i na
cí1ke\ ní „\nčm Iloie ntsk\' do\ oleno 1.14?)$_).1))ct10JiolittiI\idol()\i jíti.

aek()liv\ 7a\ilj Il. v(lkokníže milu niktelak nepřál. l\d\ž však Isidol
podepsal ..deeietum unioni\“ a \lativ .\e do Ru\ka.cí1kev ruskou
k jednote přivésti se snažil. bvl od velkoknížete a sehinnatikú zahnan
a na stolec metiopolitní nastoupil nepřítel sjednocení, mo\kev\kv Jon \\
Kijevskš metiopole \šak patřila k sjednocenvm a papež Piu\ ll.
Jmenoval metiopolitu l\ehoř*.e Jenž jakož1 1' Jeho na\tupcov('? potvrzeni
patriamhou Cařih1ad.\k_\'*mt1\„ili až do 1.1.)17.\'e
\pojeni .\ i\ímem.
Toho loku \šak i l\1Je\\l\„\ metlopole přidala se znova k .\chi\matu
poněvadž Ivanu lll. podařilo se dosaditi tam iozkolnika ]11(t]Ul)0llÍOll.
Ivanu III. roku 1472. dal Sixtu.\ l\. za manželku /oe. neteř
posledníln) císaře ř*e(—l\('l.)o
jíž se byli papežovť ujali. domnívaje

()na ij

nakloní ke smiiu a nadchne k hOJiploti kaum

se. že

Sňatek ten

však nic nepomohl a naopak Zoe přešla \ama k lozkolu. Se \'_vnem

Ivanovvm \ asilJem Ill.. vVJedn;
(vali papežovel .l. 31") za pomoci Jana.
klale dan.\k(ho. o to. aby ol)e\lal koncil Latelanškj.

když ům1tímJanovvm

\ asilj _Již_J1žsvolil,

a Julia ll.. „\e všeho sešlo. detupW

Juliuv.

Leo
X. „cam,
(I?)1)———1.)21)tř'ikrate\
ním \počal
j.ednati ano_nahízel
i titul
ale marně. až tepiv
KlementemIV.
')))—há mu

sám poslal Vasilj vyslance do Říma; než vyjednávání omezil jen na
věci turecké, nechtějc o sjednocení nic zaěínati.
O Ivanu Hrozněm (1553—1084) rozšířila se nepravdivá zpráva,
že chce smířiti se s církví západní, a Julius III. i Pius V a Rehoř VIII.
na základě toho k němu vysílali vyslance; jichž vsak Poláci a Rakušané
z nepřátelství k Rusům neprOpustili. Když pak jej Poláci u velikou
tíseň přivedli žádal na papeži zprostředkování míru a sliboval pomoc
vojenskou proti Turkovi. Vyslanec svaté stolice pobyl v Rusku dvě
leta, ale stian náboženské jednoty nemohl nic dosáhnouti. I s nástupcem

Ivanovym, Ieodorem vyjednávali Rehor VIII SixtusV. aClemens VIII.
bez vysledku. Za to vsak metropole kijevská, jež roku 1017. se stala
lozkolnou, vrátila se zase r. 1590. tak zvanou unií bretskou k jednotě,
tvoříc takto iusínskou církev sjednocenou. Clemens VIII. psal dvakráte
Boris Godunovi1, ale marně. Za to vsak Dimitr (zv. Lžidimitrij) stal se
katolíkem a žádal pomoci na papeži, aby dobyl svého práw na t1ůn
rusk\'. I Clemens i Pavel V. mu podporu slíbili, a když se stal velko
knížetem a carem jmenován býti chtěl, svolil papež k tomu. Dimitr
dosáhnuv co chtěl na Rím již nedbal, ano ku konci i protestantskými
rádci se obk10pi1.Teprv car Alexej zase poslal 1. 1673. ku Klementu X.
v_vslance s proosbou, aby podporoval jeho snahu o utvoření ligy proti—

turecké; papež byl ovšem ochoten, chtěje cara naklonsti k Rímu, ale
věc se rozbila o vnitřní poměry evr0psk\'*ch států. Za panování Alexejova
pracoval v Rusku mnoho o smíru Křižanič,jenž s ideou jednoty náboženské
spojoval ideu politického sloučení všech Slovanů — první panslavista.
Alexejův syn, Feodor, udržoval jenom politické spojení s papeži
proti Tuíkům, o upravení náboženskych poměrů nechtěje sl\ šeti. Carevna
pak Žofie přála dosti jesuitum, kteří při vídenském vyslanectví za—
městnáni b\li, a dovolila jim zaříditi tam kollej. S ní 1 Innocenc X.
vyjednával, avšak bez \*\sledku.
Petrem Velikým (1689—1725) začíná Rusku nové období pro
veliké opravy, jež car tento zavedl. I v ohledu náboženském se poměry
částečně změnil *
ale k horšímu. Nepřáli-—lijeho předchůdci církvi
římsko-katolické byl on jejím nepřítelem zapřisáhlým, a od jeho doby
se datuje systematické ne utlaěo**ání, ale pronásledování živlu kato—
lického. Petr Veliký byl liberalem nejmodernějšího rázu; prohlásil sice
svobodu vyznání, ale tak, že jiným mimo pravoslaví svázal úplně ruce,
zvlášt ovsem katolickému, z pravoslaví pak udělal církev státní, t. j.
caiu úplně podřízenou — ostatně smíchy a žerty nejapné a sprosté si
udělal jak z katolictví tak i pravoslaví. Hned na počátku své vlád*
zahnal jesuíty; pozdeji ovšem jim dovolil zase pobyt v Petrohradě
a i kostel postaviti, ale listiného stvrzení jim nechtěl dáti ani na žádost
Klementa XI. Později jesuit\ zase zahnal, též zakázal zakládati konventy

v Rusku a při smíšen\ch manželstvích p01uěil,ab\ ditk\ v\chovány
byly v pravoslaví, a jiné podobné vvdal úkazy. Zajímavo je,že cara
hleděli si nakloniti anglikani a jansenisté, kteřížto poslední ještě za
nástupců Petlovj ch propagandu hleděli činiti v Rusku, ač nadarmo.

(šli Slaví edí
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Za Ixateř*in\II. prováděl se díle ..liheralní“ \\ stem Petrúv; jako
za něho v celém Rusku nesmělo l)_\"tívíce l\atolick_\'ch kněží než (5.
tak lxateřina _jich nepovolila víc než 3). Zvláště však j))onásledovala

sjednocené l((1:\í))\ a zté1)říči))_\

velice krutě si počínala proti ním

v u)výsledku
vane části
polského,
až\\a se něho
za ně
\I. z—
be7
—-ukrálovství
ní přimlouvati
)))usil.
se Pius
oblátila
nekovšem
(lvch
Zámčiů ž('(da_jí(. ahv l)i.\kup\*tví mohile\\ké
pov_\'šil na (ucil)i\kup\'tví.
\ čemž palnž jí vvhov cl doufaje, že i ona v_\l10\í ]))osl)ám j(.)h((
Ale špatně se mu odměnila. Ac se l)\*la l))i tretím dělení Pol\ka
(\mlouvou zavázala. že ani s_je(h)ocen_\"mani katolíkům získaného území
() vv 71)(v((n) vír) překážet) nebude, vzdor tomu vvpuzenín) biskupuv
() fa)('nu.1ušením )ar, uk1utno\tmí ohavnvmi. vojenskou mocí a po—
dol )))_\'m 71)n;\ol)em 8 milionu katolíkm

a \_je(h)oce))_\"cl)s 10 000 faramí

(( 1:30 l\l('(št(r\ ]))inutila přidat) se k cí)l\\i statní.
Za nástupce _jejího. P(lw ((I. (1THB—1.801.. si ]))onásledovaná církev
katolická ponekud oddechla: ne))oť.on, znaje Pia VI. osobně. žádal sám
o nuntsa. jenž by poměry církevní katolické upravil. což se i stalo. Mimo
to byl tež pří7nivcem jesuitfn (( žádal po Piovi abv řád ten obnovil.
Alexander I. (11801—18') )) udižoval zpocátku take spojení ——

ovšem jen \0 \écech politických ——\pa1)eži ale brzy je přetrahl
je\uit_\ v_vhnal, 7akážav ,árovcn. abv poddaní ruští po\íllali do cizozemí
k nim \:vnv na v_v
'chov. Založené Collegium ecclesiasticum )omanun)
pod vlchíií mocí c(novou mělo zí\l\ati ('(])ln()umoc na liímu neodvi\lou
vee\jnávě církve katolicke v Rusku, proti čemuž ovšem papežove vžd\
]))otestovali. lxu konci vládv své se \lcxander napravil (( vvjednával
) o spojení obou cí11\ví—— než v tom náhle zemřel: někteří tvrdí
jako katolík.
_
"Mikuláš I. (1825—1853) stavěl se 'přítelem .llíma, ale doma krutě
promisledoval církev latinskou í sjednocenou. hledč to ovšem před
západem 7akr_\"ti a vinu \\ ((hti na 7v7pouiu ])ol\kou v (oce 1830. Ale
p)0()((\le(l()\((n1to počalo již r. 182 V díecesích bi\kupu katolický eh
ustanovil sám hiskupv \chismatické. mnohá hisknp\tví 71ušil, založil plo
sjednocené. ,Collegium pro unitis“ od cara odvi\lé. jež mělo spravo 'ati
místo Lima sjednocené Ru\ínv. (ušil taíy nebo _je obsazoval násilně
schismatikv. kdo se poddati nechtěl, donucoval \o_jen\l\ou mocí. knutem
(( Sibirí, zníšil semináře. poručil 1)o\ílatí ))oho\lovce na akademii petro
hradskou. kde schismatici přednašelí, (( zakázal všelíké s])oje()í\(\ cizinou.
zvláště pak \ hí)))e)1).l(ehoř \\I.
konečné vše prohledl (( r. 18-17.
celému \větu katolickému si stěžoval. Mikuláš odvážil se i do Ríma
při_,jítíbvl v\ak velice nemilostivě p(ijat od papeže. Ixonkm datu uza
vrenéhor. 18—10.nedodlžel.

Alexander H. hoje se z počátku aby na konoressu 1)a(íž\
ké ))
nejednalo se o nábožemtví

v ))_\'valém Polsku,

z*((\edl v_vjednávání se

svatou stolicí (( Piu\ IX. jmenoval biskupv pro osí1elé díecese na
základě l\onl\01d((tu Jakmile však strach pominul. uk('(7al plavou ba) vu
(( pmnásledoval Polák) a katolíkv jako jeho piedchůdce — rušil další
seminaue (( kláštelv, nedovolil voliti biskupu, Z((\ádčl v katolických
Hlídka.
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kostelech missal) na jeho rozkaz tištěné jakož i katechismy a založiv
.,kommissi kultu“ , zničil tím moc biskupu. Huře ještě si vedl po icvoluci
polské r. 1865., za niž trpěli nejvíce kněží a biskupové a šmahem na
Sibiř odsuzování i proto také, že raněn) m povstalcům přisluhovali
svátostmi umí ajícich. Pius IX. několikiát se dovolá al plá 'a, ale hlasu
jeho nedbáno; konečně roku 1866. zrušil car konkordat a ustanovil
„Collegium eccl. 10111pod svou vrchní spiá) ou za jediného správce
cirkve katolické )* Rusku, načež ioku 1867. přerušeno bylo úplně
diplomatické
spojení odpadnutí
s Rimem. celé
Zatímdiecese
pracovaly
organy odstátní
až
1875. prohlášeno
chelmské
unie,dale,
a tato
diecese vzdor protestům biskupův a věřících přivtělena v církev ruskom
Alexander H. r. 1881. podlehl atentatu nihilistů.
;;:

Ze stručného tohoto vylíčení poměrů pravoslavného Ruska s Římem—
můžeme poznati, jak velice pravdu má autor, když tvrdí, že nesmíme.
oddávati se příliš růžovým nadějím stran sjednocení a smíru obou.
kdykoliv se velkoknížata a carové obraceli k papežskému stolci, činili
to, až na sklovné vyjimk). jen z politiky a otázce smíru nabožcnského
lJLiCltOse vyhýbali anebo at potají

at zjevně, zvlášť v poslední době„

příkře pioti Ř'mm se obrItlll.

Současné divadlo v Rusku.
A. VRZAL. (().)

Mladí herci s talentem i schopnostmi často přicházejí z povolání

na )e)1stc plni nadšeni sloužit svatému uměni, uměleck)m imiavn)m
idealům divadla, ale ponecháni sobě samým.,nenaléza_)icenikd) přívětivosti,
rad) ani pomoci, začínají raziti si cestu, přinášejice v obět úspěchu
všecko „až do ztráty lidské pořádnosti inclusive“. Lplný nedostatek
spolcčnýchz zájmů, společné práce, podpor) vzájemné. sobeckost _)e
známkou )n1t1ního světa provincialniho jeviště. Ab) V)bojoval si postavení
cestou úspěchu, herec osmělí se ke všem komplomissům se svědomím:
ab) nab)l protekce, nest)datč lichoti a ohýbá hřbet před mocn) m1
předchází si novinářské refei ent) utíká se k hrubé reklamě a miavně
padá. Pod vlivem těžkého postavení hmotného a pro dosažení úspěchu
10 hereček pada 9, a tímto pádem vinni velmi často herci sami.
Mnohý herec „s postavením“ pod rouškem zvláštní protekce při)ádi
začínající herecku k pádu. \ ůbec )* divadelním světě je velice nízký
pojem o mravnosti, () postavení ruske herecky není daleko postavení
veřejn)ch ženštin. Zena na jevišti je více předmětem dotěrnosti muzů,
než jiné ženy, jest obk10pena více pokušeními, nez jiná: ó/0 hcieček
těší se protekci různých don—juanů, kritikův a liberalů, vidoucich )*nich:
přístupné ženštiny.

Současné divadlo v Rusku.
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,.Skutečněií plaví Panin, .tolik neutěšenveh obíazu je v tomto
divadelním bahně, že světlé, utěšeně z_*)e\
v tonou v blátě“
Jelikož ted\ piičinou úpadku divadla )e hmotná nezabezpečenost
hercfw a nízký stupeň vzděláni i miavnosti většiny z nich, snahy

referentfn obráceny l)\-'l\ na t_ytostránky; jako piostředk\ kpovznesení
di*adla navihovali zlepšení hmotného postavení a povznesení uměleeke
pií))1'\a\* i miavnosti helectva. Pimineialni heleetvo snažilo se, b\f
hájilo se před všelikou. často domnělou konkurreneí, přálo si všelikých
zákazův. obmezení.Tak přálo si aby hereum eisaiskveli di\ adel z hlavních
měst b\lo zakázáno vyjížděti na pohostinské h1\ na venkov, poněvadž
pohostiiiskéliry piinášeji pi_v místním heieum hmotnou ujmu ((vyčerpávaji
umělecké zájmy obecenstva. Ale spise než zakazovat pohostinské h1_\,
jež obecenstvu přinášejí zdrave a v\soké umělecké požitky, mělo by
zakázatí se dobré polovici piovineialiiieh helcuv ul\azo\at1 se na jevišti.
Nev\*světlitelna je ioztrpčeuost sjezdu pioti oehotniekím divadlť,un )ež
prý podkopávají l)lahob_\t hereu z povolání. Zápovědné prosttedk\*
navrhli zpíavodajove take piotí divadelním lecensentfhm kteří prý

piivedli divadlo k úpadku
Ale vedle těchto neS\*mpathick_\'*ehprostiedku, iůzn\' eh obmezení

a zákazu, jež sjezd navrhoval k povznesení divadla, navrženy positivní
prostiedk\* jež skutečně mohou povznésti di\ adlo. Sem patří návrh,
aby řízení divadelních podniků místo jednotlivců převzala městská

zastupitelstva,

l)\*\\'stavěla di*adla nová, nebo koupila soukiomá,

vybrala si ieditele i zkušeného peiadatele;

města spise mohou řádně

\_*\*
pláeet herce a slušněji v\*'*p1av0\at kuS\. než soukiomí podnikatelé,
jimiž bývají často bý *alí 1e\taui atemi nemající plOSÍI'OGdeIV
ani lásky
k umění. \Iěsto by si \*_\l)1alostálý sb01 he1eek\,a nikoli na saisonu;
heiei dostá\ ali l)\*ioční plat, a tím by se zlepšilo jejich hmotně postavení,
povznesla l)\*se i mra\ nost. na niž zle působí potulný život a nezabezpečenost

jejich. Takove zařízení di\adla více b\ odpovídalo jeho \zdělá aeím
a mr*_a\n\m učelum. V jiné
heiců nestaci k povznesení
přípraV\ heren k _)evisti. Ix
stálé \:koly a popularni kuis\

iesoluci sjezd uznal, že hmotné zabezpečení
di\ a,dla n_vl)1žticha lásk\ a umělecko
povznesení vzdělání heícu naviženo zařídit
\eřejn_\*
eh piednášek o tom.,jak nakieslcny

od spisovatelů projev\ radosti, smichu heie. zármutku, o historiekveh
osobách, o dramatické literatuie atd. Dále sjezd přimlouval se, l)\' b\*l\*
zrušeny plísně censuiní p10stiedI\\. které nedopouštějí na jevistě ničeho,
co by aspon tioehu kreslilo zivot iuské spolecnosti se vsemi nedostatky.
Kdyby censura tak nemilosrdně neobmezovala výbor themat, spisovatelé
psali b) lepe a zajímavěji; at eensura stará se jen oto, l)\ nic Opravdu
neimavného nepřišlo na jeviště. Sjezd přimlouval se také zvláště za
zrušení nemilosrdn) el) obmezení pio malomské divadlo a za podiizení
maloruskýeh kusů společné ccnsuře.
Sc živou synpathii b\*la uvitána sjezdem myslenka divadla
pro lid, což je největší zásluhou sjezdu toho. Pp. 1\a1p0v(a Timkovský
poukázali na objevení se v divadle nového diváka, lidu, jenž pohlíží
velice vážně na di adlo ne jako na zábavu, nybiž jako na školu, kam
13*
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jde učit se. lx lidu musi ted\ divadlo olnátiti čelo sve: až umění
pro lid nabude v _)(uskupláva občanského nastoupí nová doba pro
divadlo ruske. Lid. toužící po \zdělání. lid citlivv. %(-l10)n\ hluboko
cítit ——tot' nmě p0%lueh1c%t\o jemuž vstříc musi jíti di\(idlo. Jestliže

úkolem umění jest učit a V\cllova at, pioste poslueliacstvo přinese
herci nejv,\\šši duševní uspokojení. lxusu, zvláště při7pusoben\eli k chápání
lidu, není třel)(;(lidov_\'lepeltoir má b\ti umělecký. přístupný chápavosti
lidu, a má se skládati z uměleckých diamat 1u%k\cl1 i cizích. R07umí-li
lid dilum

uměleckým,

netřeba

podávat

mu 11|7ně sulio<_;'at\* umění

v podobe 1achotiv\cl1 melodiamat a linusn\ cl) fiasek.
Malv vliv na %měi piaci sjezdu mela myšlenka asi tři refeientů.
že upadek divadla naleza se v som islosti nejen se SPGCI
ialními podmínkami
jeviště, n\blž i (%všeobecm'mi okolnostmi současného života, jehož
spolelilivyin tlakoměiem je divadlo. Přede vším úpadek divadla stojí
v tč%nems azku %úpadkem liteíatu)\ vubec, snízk\ m stupněm \'7dělání
\*ět%in\*obecenstva % oněmi příčinami, ktele b'přiveilly úpadek litelatui\
i nalezeni obeecn%t\(( %lnub\'1ni vkuS\. obecenstva, jež dáva, přednest
liloup\m haskám (( (liáždícim melodlaiiiatmn před v(ížn_\'mImeCItOÍlOJD.
ol)ece11st*a, jemuž j%ou cizí zájm\ umění. Rozkvět divadla nastoupí
% rozkvětem literatury, %povzesením společcnskelío života vubec.

Ruská, literatura

v roce 1898.

Podává A. \'RZAL. ((*. d.)

\ eliký spisovatel 7emě iuske, lnabě Le\*l\Tolstoj, pzři jistě pří
ležitostinazval A. Paví. Čec/zoza(nar.1860)ttalentem, př ev v%uj)e1m

o hlavu vseck\ současné ruske spisovatele. Jisto.žepoLvu

Tolstém je Uechov nejpopulainejsím a nejnadanějsím spisovatelem, jehož
díla v\'volá aji nej/lvem Z('1jc1n.Důka7emneobyčejného nadaní Antona
Čechma jest umění na něLolika stránkach nakieslit neob_\čejněvypoukle

cele ob1'(Z\Y,podati celou psychologii toho neb onoho t\ pu, miniaturními
l\íe%ban11učiniti na čtenáře veliký dojem, přinutit ho zadumat se, uměni,
málo sl0\f\ pověděti mnoho. Čechov 7ačal lite arní činnost %vojidiobn\*mi

povídkami v hummistiekých časopisech, pioniknutými bezstarostným,
vesel\m hun101em. Ale v povídkách těch b\lo něco i kromě zábavného:
jakkoli b\'l\ smě%n\'historie,kte1ě vypravow(,11po přečtení jejich nechtělo
čtenáři smáti se, nýbrž tesknota pojimala srdce. Tento zvlastni h umo).
budici v dusi tiuchlivé naladv, je charaktelistickou. známkou talentu
Čechova. Ve vsech povidkacli jeho zvučí humoristická nota: aut01
vyplavuje sebe hloznější příhod\, uží\('t humoí(istiel\\*ch s10vn('(ní,v\'—
volávajieích úsměv, ale povídky jeho zůstavají při tom elegiemi,
plnými tesklivosti.

Ačkoliv (echc'n )))(')neobyčejné umělecké nadání ačkoliv těší se
mezi čten('))i ))eol)\č(—_Jn(':
populainosti, ačkoli Je neríee čten se současníků
\eškne \l)í)l\\ _Jeho povídek v_všl_vJiž v 11.v\'d('_(ní).J)1ece )))ěl (lo\))(l
J(n ;\l()bon('k_\"vliv na ut\01ení tč(h nel) oněch ()()701() panujících \e
společnosti, (i(zanechal )nčité stopy v duší(h čtenářu ve (\\(toven) ))(í
7011) )()\k(3 „\'J)ole('—no.\ti.Při čtení d))'\čJšíeh

děl Jeho čtenář velmi
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číloval se, mnoho přetrpčl, ale ne7a1))_\'.\'lilse: ona působila na cit. ale

(n\šlenkán) 1)ed('(\ala obsahu. J(dni v\\\étlovali malý vliv J)()\ídek
Cecliou) na \\ eto\ \" ná7o) čtenaln ned().\t(
itkem (neitého \)))č)',u \včtm eho
názoiu () (\())))el)()Leehova. lhosteJn().\ti Jeho (( be77(i\()dn()\tí. \ Jakou
k)e\:lil ()bJ(l\ti\ne l)))u\))o.\t živ ota;Jiní ——
ne()b_\'eeJnou hloubkou del Jeho.
dotýkajících .\e \())))_\'('l) zakladu 71v()t((._tak Že inu dlouho ))ero7unií
(t(_n('().\t\(.) dokud .\J)i.\0\((tel d()\t((te('1)e ne\_\p0\i \e: opet Jiní hledali
J))íeinu malého v'li\u na čtenz'ue v )))an_\(e J(l)o J).\((ti (liobn\n) slohem.

v (')1\\'l\()\it()\ti ob)((7uv Ale po\ledni dila Ant. (ecliova J))(\obí neJ(n
na (fit. n\'b)7. p_obí7eJí i k hlubokému J))e)n\"\le))i. pusobi neJen \íl))_\
doJen). ale )))aJi \iln_\' l)lnb()k_v \li\ na názor etenářu, nutí Je netoliko
kochati .\i J)řek\aJ)uJi(í krásou obrazů. n\'l)1ž i 7())))\slit \e nad p(e
čtenýn). V dileel) těchto Cechov J)oz())uJe různá chombná )))í\t(
(n\kého života. )))()_Jek 7i\otu ()leite požada\l\\': v nich J))ol)louben
ob\ah. v nich plno tipko\ti. )ozeianíci eteníne. on_v )))(J) velik_v \pole

('en\l\_\'v_\7))a))).Kd_\'7\\'.\'liJ(l)o \ln71c1,
nastal poplach v e()\oJ))\eel).
napadali autom. že v živote \(nkov\l\en)
vidí Jen ten)))(') \t)(')nl\\'
(( nechce

7))(')ti \v(':_.tl\"eh že chtel

venkov

poní7it

J))ed )))e\t())).

ze.

vlokaJi (ikildeJevu podal p(íklad plodu 0\vetnél)o vli\u )))č\_t((p(oti
t\J)un) ))e\7d('—lan(3
\\i. Tu \ ak ()()to) \\'dal J)0\ídku „\luJ 7i\ ()t“
kde 7ivot )))(\ta () intellipenee ))()k1e\lil _Je.\te te)n))eJši1nit()l)\. ()be
J)o\ídk\ Jsou l))()7))(3ve \\e ))en)il()\*)dn(3 J))avdi\o\ti.
\()t()( ne f((l'\u_Je
_Jedno\t)ai)ně l\(e.\lene Jin) sl\((teč))()\ti. n\biž líčí Ji veme. ale ne
i))ilosnlné Jako lekař odlialuJe _J(Jí nemoci. V povidee ((:—maluje
všeobecně ruský 7ivot. 7i\ ot v7dčla1)(3 t(id\'. ot1()vov((n_\" l))'()7n_\')))ne
\n)\'\le)n. 1)i('-e)))no\ti. )))((licl)e1ností. Jež meni lidi. J))i))ucen(3 7iti tímto

životem. \ chodící ))(\n)\'\l. Hldina J)0\idk\'. \\n alchitekta Polozneva
chteJe doble J))o7kouinati 7i\ot \\ \'el) ((\lecl)til\"ch \polnobčanu. \tal
\e J))0\t_\"n) delníken).

dělníka i \idí,

)))()lí(en). () J)()701((Je 7ivot \e stanovi\ka

J))ost(3ho

že spoluobčam3 Jeho schopni J\ou všelik(3 nelid\ke

ul\)()tn()\ti k J)adl_\n) liden). ))))'7k().\t-i. t().\k((ř\t\í. uplatnosti, tak že
\ celém )))e\t( není J)()(t1vel)() človeka. Není ted__vdivu že na t()l\()\(3
pudě (odi \o poehn)u)n(3 )) (70)\' na život. J)oel_)i))()1né))('(l()d\ v du.\i
(lověka. _Jenz odhodlal \e ohlednouti \(3 na život. A tak v dílech

(eehova Je mnoho l)1ozného, beznadějného J)e\\in)i.\n)u.

('eehov

k)e\lil by snad )('(d světlé obrazy společenského života. )))ol)ut))(3
J)o\'tav\', ale mnm \. ob\'(eJe. poJ)))\*současného 7ivot(( nedávají )))ateíialu
k nim, k _Ja\n('-n)u))(ízom \\ etoveinu. AntO) \idí, 7e v\ude vladnou
ust(n)oven(3 i()linv () _Jakn)il( nekdo chce žiti Jinak. než Jak žiJí 0\t()t1)í
chce 7iti podle sveho (ozunn) (( svědonú. hned )))aJi ho za „podi\ína"
nedovolí mu tak žíti. Většina lidí žije, nc\ta)a_Jíc se o uvedoměle

zařízení svého života. 0 cíl života () motiv\ jednání svého. žije v ustu
noveených jin_\'*mi f01n)('(el)._)de po st0p('(cl) jiných,

nepremvšlejíe.

žije—
—li

tak. jak nutno, _)e(ln((l1t((k, )()k třeba. T((k()v\' neuvědmnělý život
u))okojuje mnohé, je podmínkou štěstí (( pohodlí jejich. ((le staví je
na stejný stupen se zví1((t\'. Ale člO\ ěk nespokojí se takov\ (1) ))e
uvědomělvm životem, 7vířecin1 štěstím. \ tu Čechov odhalaje před
námi nemilos1dně p)(1\'_\"význam zjevů života. učí nás uvědoměle
pohlížet) 1)(( z_)ev\ t\', by nás přinutil \\*p1((covati si vlastní uvědoměl)
ná7or světov_\",s_\ste1n uvědoměleho mravního chování se k sobě,
bližním 1k celemu světu. A v tomto probuzení uvědomělosti. pov7nesení
neuvědoměleho zvířecího ži\ ot(( na stupen uvědomělého život:). 7('(leží
zásluha. Čechm (.)\I\ šlenky t\' 1llustiov11posledně v povídečce, .Č 1ověk

v pouzzd1e'.

předváděje t_\p člověka, pio něhož ustanovené form)

života, zaslonil\ sklývající se pod nimi podstuvu. U Beliko '(). p1ofess01()

1ečti))\, ))1e(l1)(\e_)1(1l)on))tvč schema, živé kdvsi řeči. bvlo po7orovati
snahu. obklopit sebe obálkou. utv01it si pou7dro., jež b_v ho chránilo
vnějších vlivů. Pro něho existo ((lv )e1) ol)ěžnik_\ (( člěinkv 7 novin.

v nichž něco se (ukazovalo. \ šelike odel)\lk\' od ustanovenveh p1((\1(lel
lmoutil\ ho. Svojí podezřívuvostí tísnil okolní. měl takový \li\ na
všeckv že se ho l)('(li. () pod vlivem jeho l)(ili se v městě všeho.
B\lif to lidé bez vlastní vůle. nemající svého ___)(í lid(' bezosobní.
passivní, 1)en)((_)ícísvých eitův (( přání, neschopní jíti svo)í cestou.
neschopní (mi k úporné práci, (mi k dosažení určitého cíle. lide. kte1í
se stejným klidem vykonají i dob1_\" skutek ) 1)e)větší darebáctví.
Lidé ti svojí p((ssivností podpo1u_)í tv, kterí zastávají se zastaralých
forem života. Tu \šak prijel do města nov\' u(itel se sest1ou, do níž
zamilo '()l se Bělikov. \ov_\" professor má svou vlastní \ulí. chce žíti
dle svého rozumu, () kd\'ž Bělikov (hee ho podrobiti svému vlivu,
v_vhodí ho z domu. načež Bělikov brzy zemře. Cechov snaží se typu
Bělíkova dodat) v.\čeobecneho v_vznamu (( ústy v\'pr((vov((tele své po—
vídk\ hlásá o nemožnosti žití dále uprostled podobných lidí. Čechov,
jenž byl dřív velice ll)oste_)1)\' ke svým l1rdi1)u111,n\'))í nemůže se
7držeti.

b_v míst\

nevyřkl

svých

1))_všlenek i 1)(7o1uv ú.\t_v hrdinů,

_)(lko zde, n(bo v povídce A1) g1e\t"
p((thetieky v_vzev k dobru,
vložený v ústa. zvě1olekaře Ivana Ivunyče, kdež dí. že smysl (( cíl
života nezáleží v našem osobním \těstí, 1i_\'*b1"ž
v konání dobu). Hrozná

ohyzdnost zjevu, jež Čechov malu)e, \_vz\'-\á sténání z duše jeho: 01)
nemuže zustuti jenom umělcem (( be7děčně stání se momlistou ((us\ ěděo—
vatelen). Tím přiblížil se Čechov k dřívejším velikým ruským umělcum,
kteií nemohli nikdv udr7eti se na čistě objektivní tvorbě.
(P. d.)

P. Izák Tomaš Hecker.
(Ostatek.)

V řádovém domě \ovoyorském během času pribylí dva rodilí
Američané. Tato skupina () amerických redemptoristů začala se brzy
odlučovat od ostatních a přemýšlet o založení S\eho noveho domii
řádového v němž by jen Americane byli zastoupení a z něhož němčina
b\ byla \*\loučena. Leč víc než tento národní popud vedla je k tomu
my šlenka nm é působnosti odlišné od redemptoristiekj eh n1issií.1n\šlenka
He(kerova státi se apoštoly katolicismu mezi amelickymi plotestant-y.
Umlouvalí se napred s několika ameíickvmi l)iskup\ () ti 1n\šlenku
jejich schvalovali. Clenově řádu ostatní a zvláště předstmení nebyli
však tomuto návrhu radi a těžcce nesli. že obejitíln ustanm ení )*ádovýeh
američtí horlivei v\_)cdnávají o založení nového domu bez svolení
Představeny eh. Kd\ž () svolení zažádáno. nedali ho. neehtejíee. aby se
síl\ štěpíly driv než lád jak se patrí sc zakotvil. Američané tedy se
usnesli v\\lat P. Heekera s listem biskupův amerických zpríma do
Ríma k generálovi řádu. Stanovy řádové sie takovouto primou apelací
člena zav1hují a trestají v\lou('ení1n. l(=(' toto usnesení stanov tehd\
ještě kongregací 1ím\kou schváleno neb\lo. ač v řádu už dle něho
(se rídili. P. llecker bvl také O(l generalního rádu odmítnut a vynesen
proti němu IOZSuCle vyloučení 7 řádu. To stalo se 29. srpna 11837.
P. Heckel píičiňoval se nvní v hímč. aby e\komuníkaee byla s něho
snatm Mnozí n)\ šlenee _)eho. zvláště v propanandě. byli nakloněni.
Tak pletekt propagandy kardinal Bainabo se za něho pr',i1nlou\al
leč malně. General tival na s\ em. Ixoneeně papež Pius sám (). března
18.)8 snal s P. lleekela () (—t\*ř
jeho soudruhů závazek slibu reholních
() dovolil jim, aby pod dohledem diecesannín) věnovali se jako zvláštní
missijní kongregace duchovní správě lidu. Po dvojí audienci () papeže.
v níž Sv. Otec dal mu žádanou plnou moc a požehnání pro jeho dílo
missijní vrátil se P. Hecker do Ameriky (v květnu 1858). Yová kon
gregace ustavila se pod jménem ..missijních kněží sv. apoštola Pavla“
nebo ..Paulistu.“ (\ieíbiskup novo_\orsk\" Hughes ?. (ervence 18 )8
potsrdil pl ozatimni její stan0\\. Dne 19.ěe1\*ence 1:8)9 položen základní
.káimn k domu nove kongregace; tento 24. listopadu dokončen a
posvěcen a 27. posvěcen í n0\ \" chrám Páně k němu patřící. Ke kon—
oregaei připojil se 110\_\"člen. dosud materiál) a rovněž konveltíta.
Jako pivní () ne_)(lulez1te)\1 cíl postaven nové kon<)1egaci ukol:
obrácení americké Unie ke katolictví. (\by byl s tento úkol. měl každý
Paulista snažití se o klesťanskou dokonalost nejdriv sám na sobě. a\ šak
tak. jako to jeho přirozená povaha a stupen kultury jeho země spolu
přinášely ——a pokud ovšem se tyto individualní tahy \ vírou a ná—
boženství spojiti daly. P. Hecker proto odporucoval prijeti všech zvyku
.a obyčejů amelíeké kultury. Jen touto cestou muže se katolicismus
(státi náboženstvím Unie. Duch a iaz národa našeho -——
píše
a jeho
zařízení musí v katolicke církví l)\'ti jako doma tak jak jest tomu

i u jiných národů. —Členov(

kongreeaee nezavazovali se zadm nn
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sliby. len le')\l\a a hollivost apoštol \ká, měla _je spoje ati. P)i přijínu'mí
členu mělo \e hledět ne tak na to. al)\ se vell\_\' počet členstva) dosuhl.
jako spíše. al)\ \šiclmi členmě h_vli lmdni a \)l))_)pni. Pokud se to se
společenským životem \) o\*))()t1dalo. )))čla l)_\'ti d )na \))l))0\t každ)'),mu
al')\ žil dle své 1))d)\1du()l)t\ .Jed)nk()žd_\* v \vém \)))\'\l)) (\'elozl)o_jnuj
——toto napomenutí sv Pavla k ])í)1)()ni)n)<1.').—l.) hvlo he\lem nově
l\on;))e;);ace
Ahv však ducl) ]))ece jednotným zů\t()l. ploto měli členové žíti
pohlomadč míti sveho p)ed(\t()\enél)o () \ ]))ípadě kollise ))\t))pov()la
osobno\t \*\eol)ecn0\ti.
Od )oku 1808. do 186.7). měla konglegace Paulistu 81 )))i.\.'\'ií

lidových. Velký dojem mi\\ií těchto spočíval právě v rázu a duchu
Pauli\tů samých. v jejich volně a přece vzorně disciplině a pak že
při )ečech svýcli kladli d))1()z na )ozu)))0\ ou \t)()nk)). )o7um měl citv
v7hu7ene p)) )))či dále )íditi. Pevnost a volnost. jakož i ))(íl)ožen\k_\'*
účinek no\é ide\ )) Paulistů \a)))\_"ch mimovolně se pře)))')\el i na

p0\luchač\tvo. Ixazaní. která měli laulisté ve svem f(uním chrámu
v Novém Yorku. dával P. Hecker do tisku. Podobně mešní 7))1)inutově
p)0)))l))v_v sel))()n_v a v_vd(')v(')nv. Roku

186.3. žen))el

p)\ni

lauli\t.()

() )')l)\tel\ tento dlouho ))enal))()žen zu\tal takže po sedm l)tn(')\ledk)1))
tohoto

)')l)_\tk)) musilo h_vti od )))i\\ií

\*),))l\0\mch

členové věnovali se _jen duchovní své\phi\ě

upu\t)no

() zhvlí

a škole. l)))e\ po JA)letech

ko1)<))e;)ace čítá členů (')2 ve dvou domech;

studijní

)')\t()\ )))(í p)i

katolické ))nive1\itč ve \\ ashingtoně. kdež na podzim ). „SI .studovalo
20 kandidatn.
Vedle. mluveného slova \taral se P. Hecker ) o pusohení \lovem
p\an_v)n_.Tak založil 1865 )))ěsíčník „The Catholic \\Torld' (Katolický
Svět). _jenž dosud \vchá7í. zvučneho _jména požívaje. Ln)_\\l. založiti
veliký katolický denník se Heckelovi \()měnm nezda)il. podobně, jako
ne založeni katolického ti.\kové ho dlužstva.. Za to \š()k ))_j()l\se malé
náhožemko——pole)))ick)')lnožmkv _jeho. jichž v .)0 číslech )oz.\:í)eno hned
plvní leta pre\ “Zl/_ milionu. Založen mimo to )))i\\i_jní \polek plo
obracení protestantů „The Catholic Missionary Union"" a čtvrtroční li\t

.The mi\\ion())\'.“

P)edn(')\k_v p10 ]))ote\ta))t\ v_\'lučně p0)(')da__n)3
jsou i dodnes ukolem
)) l)la\ ním 7dro_jem úspěchu v činnosti laulis ,otu.
Koncem )01\)) 1871. P. Heckelovv \ílv bvly v_v)e)p(')n\*. 'l) pěl

hezsenností. nelvosní j))edlažděností () bolestmi hlav\. ))oku 1870 l)_\l
na koncilu Vatikanském v hímě () t)) vvstoupil jako l\-()7atel. Jmeno
_jeho _j)))e))ov()no vedle )))j\lavně_jších tehd_\ jmen světa ka.tolickel)o
Lee ()))i onen pobyt na jih)) Evlopy ani ))o\ _\'-'nucený v letech] 1872
() 1872). nep)in)).\l ))))1 tělesně ))levv. Loku 187—1.opet v\d()l se na cestti

po llancii, \ěmeeku do Italie. hledaje v mímem podnebí e\10p\l\) )))

o\ve7„en).

T)) z pozorování života náboženského v Pv1ope \7.))ikl_\_'v něm
)nv\lenky. jež uložil v malém spisku. ktelv p)i pol)_\tu v Limě chtěl
\_\d()ti \e schválením propa;)()nd\ jejím tiskem. Ale t)) m)) dana )ada.

aby i))\ šlenk\* t\' uveiejnil někde v Anglii a beze jmena. A tak spisek
tento vyšel na jaie 1.787) v Londýně pod názvem: „An Exposition
of the Čhurch in v1e\v of recent ditticulties ((nd contíove (sies and the
present need of the age" ( hozklad () cíikvi s ohledem na nejnovější
těžkosti (( (()Zp01\ (( na přítomné potiel)\' věku" ). Pojednání v_\cházelo
spulu v „The Catholic \\ mld.“ Spis—ek(( (n\šle»nk\ v něm uložené
v\'v ol:)l\' (()zruch po E\(opě a posuzován\ hojně z částí jen v_vslovován
(\ 1)ěkte1\'n)i nesouhlas.

\ e spisku tomto P. llecker v_vsvětluje úpadek katolického života
z chybných směíů v eílkvi same: dává se přednost „passivním'í
ctn()\»ten) p(ed aktivními. zanedbávají (\e (»tnosti přirozen' (( duraz
vell\\ kladl jen na život milosti a modlitby. Ale i z těchto ch\l) jež
z\láště k úpadku přivedl\ katolictví v R\iopě. se církev \\maní () už
vymaňuje \'ová dol)(( svítá. l\eltolomanske l\men_v_.jež nemají sm\'.\lu
pro vnitiní duchovní život. ale jen znnější ((utoiit_\ dbají. začínají
((\tupova(t. Dle ('(radkn P(o7řetelnosti jest vůdci role v (tííkvi pio
hudouenost

\věřena t(»
»utonské (( a1);»lo.\((sl\('—.Z\l((stěale smíšené anglo

saské 1((((» P(o (»ílke\ přestal Vatikánským kon(ilen) onen ..sta\
obležení" . nep(i(()7en(» ono omezmání jež jí vnutil boj proti p(otestan
ti\1()((.Tím take ((loha řádu jesuitskeho v\'pr\(»l((_.(( řad tento spolu
(\ o.\tatnín)i st(((_\'mi (ád\

v budoucím

životě cí1k\(» ustoupí

z(í—zením

nov\'m zp((\ol)u l\ong((»;»a(e P((ulistů. 'lím více \.\((k eíikev i \nitinímu
7ivotu (( pu\ol)ení Ducha \\((t( ho v d((.\i je(ln()tlivc((\ bude moci peči
věnovati. Následkem noveho života cíikevního bude: nově dokonalejší
v_vlití Ducha Svatého v nás a uvedení protestantu do církve zpět.
Na podzim r. 1877). povolán I:). lleeker z letního pobytu svého

ve Sv _vca((»(h náhle domů. \le do domu kon;»(eg((ce l((uli\tů se. ne—
v1(“(til. netmulaje si. že by tu \e \ven) nemocném stavu nerv()\_vv\d(žel.
Í.l)_\'t.oval (\.e tudíž (( \veho hiatía liriho. T(»p(\ po 4 l(t(»(».l)\látil se
zase do kon;»'r(»ga(-ejsa odhodlán, že tu už \\'čká (\.mrti. (\le 3) le(1.
jeste od toho okamžiku ((\\"ch((l( (ztiacel \.e pomalu. Zřídka. l\d_v l)_vl

tak silen, že mohl sloužiti mši \\ ((tou ])ne 1 ). zaií 1887 už zaopatřen
sv. svátostmi ale. ješte. () (ok pozdeji slavil ěil poměině S\e (Ulete
nar()zenin\ ]h. p(osince 1888. B\l\ to však poslední. Den na to 1((()(»()
())(t\icí (( 22. p(o\ine(» 188.5 tiše skonal.
(leho z('(\
\(((l\ a jeho (innost pri.\pěla skutecně l\u dnešnímu roz
květu (( vážnosti katolické eíikve ve Spojen\' eh Státech __ ne—
—livšechno.

aspoň mnoho. Zasadami jeho odchováno několik zname»nitýeh mužu,
kteří dnes v (((ncliekě (»í1]\vi hiaji v_vnikajíeí roli. Také v Evropě
a zvláště Francii (( \ěmeeku zásad\ jeho 0 kresťamke demokiacii.
() (ndivuluahsn) (( a v \ěmecku zvláště o povýšenosti a poslání germanske
ra(\' nabývají (»ímdále více stoupenci). Hnutí tomuto jež zapad Eviop\
už dclí namnoze ve dva velké tábory v církvi. prezděli .,amerik((nismu.\",
v \ěmecku na tomtež zakladě se buduje tak zvan_\ MIbrtschritt—
katholi(»isn)uS' neho „Ref'\0(1nlatholicisniusť' Pozdní p(oniknutí zásad
Heekerov\' eh do E\fiop_\ vvsvětluje se tím. že zásady t\to ve znamost
ŠÍISÍ vesly vlastně teprv az po vydání zivotopisu Heekerova. /a života

Hcckerova samotna neměly ještě tě v\"_thojnosti.jaké jim dodal tel'
enthusiasmus \'\ chovancuv a učeníků Heckelových. JŽivotopisP. Heckeia
sepsán žákem jeho “. Elliotem a V\dán v \0\é1n \orku 1891 pod
názvem .The Life of Father Hecker“ ——životopis tento, dle 7ápisků
lleckcra samého sepsaný, do Eerpy přenesen francouzskjm překladem
abbe leeina r. 1897. (..La Vie dc P. Hecker“ .jenž ne tak sám svým
životopisnvm líčením jako panegyiiekou předmluvou rozpoutal liteiarní
hnutí po Francii. Dnes se tam právě nejtužší boj vede o ,.,amerikanismus“
na zásadách P. lleckcra vytvoř-ený. namnoze snad i přetvoření.
V Německu obdobného ruchu toho v posledních debattách o Schella
a Mtillera b\'l teprv učiněn počátek.
—P.

Tři chorvatské osady na Moravě.
Popisuje Jan Herben v >>Časop. Matice Moravské“

r. 1882. —- >>I-toqueda<<AL. BIALEC.

chorostle tělo našich Hrvátu šlechtí b\stiá, zdravá duše. \ její
hlubiny, pokochm se krásou těla. noří se p. spis.. dolnje v nich a vy—

chvalujc její. .skvělě nad1111(sti. 15). Jako kažc'\' bude chvaliti jejich
tělesnou povahu.t tak i schopnosti ducha.“ Viděti je hned na drobnych
ve škole jin) cizí, nepřiio7eně, německé. „Či nejsou to \zátné daly,
kd\'/í učitel, slidein necitící, musí přiznati, že chorvatsko děti pře\'\ šují
na
konci let školních věděním lozene děti německé“ Rád slova tato

ze své vlastní zkušenosti potvr7uji. Když žál\ Hlvát. jemuž němčina
tvrdým je soustem na měkký jeho j((7„\k hrvátsk\'. jemuž po dvě, tři

i čt\r\ leta zápasiti je s \\uč0\acíin ja7\kem a překonávatí nesčetně
překážky odtud se rodící a prospech jeho \e škole stavnjicí kd\ž na
konec přece vynikne nad soudiuha svého německeho, jemuž matcrská
řeč \\'učovací iisnadňo ala r07voj duševní, pak 7ajistě přcdčínnad něho
(lu—e\mm nadáním. silou ducha neobyčejnou neboť překážky přckonati
a ještě \\ niknouti. na to třeba síl\ d\'ojnasobne. Toto „skvělé nadání“.
jak p. spis. dobře podotýká, jeví Hlváti také tím. že „téměř každý
Chomát vedle jazyka mateřskeho mluví těž německ\. slovensk\ 1) (\
česk\'.' Ana vskutku \ětšina jich trojí řeč: mateřskou hl\dt51\01l—)
německou a ceskou, a patří v té příčině mezi nejvzdělanější lid na
Moravě! Ale je to všecko. čim jeví se „skvěle nadání“ našeho lidu
hrvátského? Je z těchto dvou stiánek již zřejmá a dokázana skvělost
jeho nadání? Panu spis. stačil\ zp1á\*\ ze školy a mluvení trojí řečí,
ab\ nazval nadání jeho skvěl\'n1, mv ku skvělosti jeho žádáme. ab\
do očí bilo ive \'ěcccl) jiných, co nejčetnějších, a zářilo ze všeho, čim
cinnost ducha u plostého lidu na odiv se sta\í, stělesňujc. A na tom
1) Co má ]) spis. za : slovenštinuc, je čeština. \'iz »Hlídktla 1898, 10, str. 758—761.
2) Nářečí čakavské.

všem nás skutečně překvapuje. Citelnou tuto mezeru v rozpravě páně
spisovatelově snadno vyplniti. Pohlédni do duševní díln\ lidu našeho
kam pohle'dni. nikde ztrnulosti, všude (ueh a život jar_v
'! Či nepatří
k tomu. ,.skvěleho nadaní“ , sílv ducha vzácné. kd\ž lid eizotou se všech
stian sví1an_\'. posměehem stíhaný, ) nenavisti žahinmaný (( \šeliJ'ak
jinak utlačovany uhájil svou v každé příčině svéráznou existene). za—
(:hmal si své národní písně s n('(pěv\ ze staré sve vlastí přinesem'mi. 2)
své překrásně, v\'7.namné narodní zv\*k\* a obvčeje, jež mnohe posud
nalezáme v jeho pra\lasti, 3)nna niž kiomě řeči (( zv\ku jinak mem
ním se zachovaly sklovné jen památk\ svuj nínodní kioj, lišící jeJ
v nejednou) kuse ode vseeh ostatních větví velikého kmene slovan—
ského. svoje hohaté vvšívaní. *) na němž mužeš očí neehati, s\ oje na—
mnoze původní malo\('(ní. jež na pivní pohled jako )nd1v1du(ln( našim
H(v('(tu(n vlastní. padá do očí. sv0Je knihv stale. jež tak rády se čtou,
svoje rozmanité opis\ písní duchovních, pořizované spílí neúmornou
(( zápalem nadšeným
nezaří ze vseho toho. p1a\ím skvělost nadaní
lidu naseho jasem teměř slunečním. když vsím tím on zachoval. pro—
hluboval ana v_\'si neobyčejnou povznesl svou sve)(('(znou křesťanstvím
produsevněnou v7dělanost, většinou dosud nepoznanou (( po zásluze

neoeenčnou. Jak jemn\1n vladne lidnnás vkusem' Kaž(l\' kus zjeho
nínodního kioje makan'm toho (lukazem. Slovnej s jeho krojení kroj
.,němeekv'. jakoby \ěmee ani \kusu neměl, kdežto H(vat'ť A jak

pral\ti(l\\" je lírvat ve k10Ji svem? .(llk \_vn
n((l('\zav_\"při p(aeeeh s\ ých)
Dum\'slně si piáei usnadní. dovedně pořizuje spravky v domě (( drobne
domací nářadí. ()(l)zvl'(ště v malování a vyšívání Hrvát mistiem'. Co

tu \\sitýeh

kosil, kuolarninův

..opljeeí“. „'“fěltoehů. každ_\'jinačí ()

jeden
klásnějsí než
druhý
bohatost
)ozn)anit_\"eh,_
a jak
mist1noseskupení
jieh'
len laka
jednetověci
tu ned0\
ede Hi _'t\a1uv
:totéž znova
podati. tu nesnese pout tu mu nejednou l)_\"v('(nevolno. t)na-li se po—
h_vbovativ mezích p(edein (ilčeníelr /řejma tu tvůičí síla dueha, Jeho
plodnost, t\ oři\ ost. Doklad' i\linka 1\OClJOVi“t,HlV£IÍI((1 měla (ni

okiesliti na papír \\ šitv. kuolarin

Š patrnouchutí, jakobv jí nel)\lo

nie snadnejsího dala se do p1('(ee.Areh papíiu, tužka (( prmídko jí
stačil\. Kreslení slo J'í. jakob\ pérem po papíře psala. D(žela se v701ku,
ale ne dlouho. Oko nestačilo ol)1azi\osti. Odehvlila se od vzoru. kleslila
dal a dále, 7(( pul hodiny měla nakreslenv kuolarin jiný, nový. od
vzorku odeh\ln\'. (( přece neméně l\(('(sn_\",jako vzorek ji podložený.
Podruhé měla v_v7dobiti „ovellJu“ 5) nov_\(n ni'alováním na místě sešlého,
starého. Dala se do p((iee, e_htějíe 71)ova vnésti na 7ed' staré, původní

malování: pracuje. ale pod rukama v\1ust('( jí malovaní nové. jež krasou
.a p10\ edením uměleekvm překvapuJe tak. jako podiv budilo malování
1) »Cheský Lida vu., 1898, 3, (((-. 190.
2) (Hlídkaa III., 1898, 11, st. 844; 12, st. 8977—8953.
3) Viz >>Zl)orníkza narodni život i ohičaje južnih Slavenaa. Sv. I., st1.163—170.
Tvan Milčetič. Zagreb IHJG.
4'- viz »Český Lida vu., 1894, 4, (((—.973 a 275.

5) »gvelhac :

výklenek, výstupek přede dveřmi.

staré. — Jen letmo (\ téměř mimochodem \'šímá si J). \J)i\o\'atel tohoto
národního umění našich Hrvátů: .,Stavení J\ou úhledná. \'ku\n('\. Zvenčí
liší se od německých (lívotvolně J)e\t1\'1ni (\1(\be\k(\mi kol oken (\ (lveíí

malovanými Jako na Slmáeku \šude

lí).

(\(r plávč Jím měrou tak

povÝteČ—nou0\\č(lčnJe \e .,.\k\*ělo\)t na(lání"" lidu našeho: ukazuje \e
bujná ob1(\zot\'()1no\t, (lůmvslná komposiee, k1(\.\o()l)ut (\ Jemnocit lido
vého umělce.

(<). p.)

Srbský ear Lazar v národních písních srbských.
Podává I). POPELKA.

I. Kterak se \rl)\k_\"car Lazar dostal na trůn.
Po smrti slavného cam Dušana Silného I') )Í) nebo 1))(). kte1_\'
(\to od)
15%)48.7„\(\l,e(\1()m Macedonie (\ \'(11n()(liž(()1n (\(uno\*1(1'\(l((ni)
S) bu leku. Bulhmu, P11111()11
(\ 7('\J)(\(lní('h končin,“ nastoupil na \)b\k_\'

tiun .\_\1)Jeho Ur()\. Ještě Jinoel). člověk \idee..1_nekkého“,
J)()\'(\l)\
Jemne, (\le neonei<)iek_\". Srbská historie proto Jej JmennJe Sl(_\b\'m
(.. n\)J(\č(\k“). (\ \1b.\k(') J)í\ně n('\10(lni JeJ 7ovou ..(lijetC 11eJ(1(ko“((lítč
\labé. UIOŠ \\\(\k ne\lá(ll \:ám: za J)01u(níl\(\ (\ zímtupee jeho \ právem
\l(\(l(\1\k_\"m cal l)u\(\n na \inrteln(') posteli ustanovil etižádostivého

\ uk(\.\in(\, jednu,

Jak první i sám Kullm. z neJt1(\()1(t(J\1(h 0\obno\tí,

Jaké hi\t01ie srbská 7n('\. \ uk(\\ín J)oeh('_\7.el
že \taró \l(()ht1()l\(, l)(lin_\
zetskó, _JeJížčlenové známí \ (leJinách i v J)í\níeh národní<h Jménem
Mlňavčeviei. dobyli \obč smutne pověsti (\ \lávv \) nálo(l(. Kuka—in,
() ne meno i bratři Jeho U<_11Je.\(\
(\ ()()Jko. domohli

.\e V ((i).\t\í

\1'b.\kém

za vl('\(l\ Du\(mov_\' velike mocí (\ \*\'\ol\\'()h (lustanO\tí. \ uk(\\in, jenž
takto pevně (ližel Jménem \Včíence \\ eho otCže vládní mocnou lukou

(\ neprátelez 7Jihu

i od \evelu na ((\í\t\'i \rsbké (lonížejíeí p()tí',el

zatoužil konečně \ám po cti ear\k(f). (\ (\bv tužbě \\e \\'hověl, slabelio
Uiose. ktmému (()h(l_\ bylo kolem )() let, J)0(('\tk()m J)1o\in()()1
r. lř)()(.
na lo\*u bud sám usnntil nel) aspon usmititi (lul. Jím v_vhvnul i()d
(\emaničuv po meči. \ uk(\\in po ná\ilné \'nnti L10\ově \*\touJ)il sice
na trůn Nemaničův. (\le netč\il se z neho dlouho: Již po 4 letech,

.13(1..p01(\žen

b_\v od Tuiku \' Bulhaisku na břehu řeky Marice

na utoku byl bud sluhou \\'_\"111nebo nějakým
dujícím 7(\bit.

Tuikem

Jej J)r0n('\.\le

Po nem po mnohých bojích ob()(1n\k_\"(h.\' ní(l)ž \)\'1ul)en lod
Mrňm eeviču. r. 1I')((. (l0\e(ll na hun \rl)\k_\" kníže. Lazar Gibljanovie,

plÍl)UZI]_\"po J)1e.\liei v_vmiele 10(lin_\ \e)n(\n()\\.

o němž i hi\tnrie

J)rí(\\', že e\obními vlasti)/muni svými l))l hoden ti unu Mimo \J)1'ížl_)ěn()\t
\ iodem \emanov_\'1n pohnulo velmože \ib\k('). (\b_\' L(\7(\1(\ volili 7(\
panovníka, nejvíce (\\i to, že L(\ž(\1. \'ěien J\(\ loclu \emanovu. stal
v cele Opposice ploti usurpatoru Vukasinovi. na něhož mnozí velmožové

Srbský ear Lazar v nármlníeh písních srbských.
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zavistivým okem pohlíželi už za života Urošova. tušíce. kam as jeho
snahy s1m'-řu_jí.
po smrti nešťastného Uroše však teprve na něho zanevřeli.

Srbské bohatýrske písně n-irodní._ji1nž. pokud se týkají Lazara.
Srbové říkají ,.Lazari(e", nepřidlžují se přesně pravdy histoúcke. což
take není účelem písní národních. Dle jedněch ustanovil Lazara za
nástupce SthJO ,.(ar Stěpzinť dle jinych však. pravdě bližších, byl
na trůn povolán volbou. \ šimněme si napled plvní.
Vadny" vážnější

a duležitěj\í

dej v životě srbsk_\eh l)ohat_\rn
nekoná se l)€/.\Í11íl.A tak i Síbsky' .,guslar" pěje: 1)
\'ino pije srpski ear Stjepane
I' Prizrenu na bijeloj kuli.
A \lnži mu jedna prava slnga,
Prava sluga, Nemanjič LazareŘ)
Ix'ad mu prvu eašu natocio,
Dade čašn u careve ruke,
Pred njime se smjerno poklonio,
Poljubi mu ruku i koljenn,

lluke previ, natra;r se istupi,
Pa gra dveri kako aospodara.
Car Ščepane čašu prihvatio
Pa je. slugu očim' pogledao,
(_)vako je njemu govorio:
»Slngo moja, Nemanie Lazare,
Bo;— ti dao i ke te rodio

I pameti takoj nauč-io,

Tvoja pamet more carovati.
Kada budem mrijet, po zelnanu 3)
Na tebi če ostanuti carstvo,
.Ter ja nemam od srca evlada.<<4,

Gospodi se Lažo poklonio:
Hvala tebi, moja kruno zlatna,
Xije carstvo za mene kozara,
No za takou slavnogr gospodara.c
Pak lnu drugu Čašn natočio,
Dade čašu u eareve ruke,
Pokloni se, poljubi mu ruku,
Ruku previ, natragr se istnpi.
Opet care njemu eovorío:
»BOfJ ti dao, i ko te rodio

I pameti takoj nančio.
Ako Bog da, moja prava slngo,
\'aljače se meni postarati,
Gdje ču tebi prositi djevojku,
Slngo moja, da te oženimo.
Kada budem 5) ínrijet po zemann,

Na tebi če kruna ostanuti,
Tako naše knjige pokaznju.
1) ILap .laaap y CpltCRInI napomuni

Vím) popíjí srbský car Štěpán
ve Prizrenu na svém bílém hradě,
a slouží mu jeden pravý sluha,
pravý sluha, to Nemanit': Lazar.
Když mu první číši byl natočil (nalil),
odevzdal ji do carových rukou,
před ním slušně poklonil se Lazar.
políbil mu ruku i koleno,
ruce. složil, naZpčt poustoupil,
obsluhoval ho jak hospodáře.
('ar tu Štěpán uehopil se číše,
a na sluhu očima pohlížel,
takto jal se k němu promlonvati:
»Xemanici, slnho muj, Lazare.
Buh ti žehnej, i kdo tě porodil
a moudrosti takove naucil,
tvoje moudrost musí carovati.
Když já budu mrtev, po zemanu
na tobě spočine moje carství,
neb já nemám od srce zrozence.=
Pzínu Lazo učinil poklonu:
Díky tobě, má koruno zlatá,
není earstvo pro mne ledačinn
než pro takeho slavného p;ína.< —
Potom druhou mu natočil číši.
odevzdal ji do carových rukou,
poklonil se, políbil mu ruku,
ruku složil, nazpět poustoupil.
Zas jal se car k němu promlouvati:
»Diky tobě, ty muj plavý sluho,
Bůh ti žehnej, i kdo tě porodil!
Dá-li Pán Bůh nám, můj pravý sluho,
potřeba mi bude postarat se,
kde bych tobě popl'Osil o dívku,
sluho můj, bychom tě oženili.
Když já budu mrtev, po zemanu

na tobě má spočine koruna,
takt-o naše knihy ukazují.
necnama.

&' IIoBone Ca,).y ISS:)

—— Z důvodů

prak

tických podáváme text písmem latinským.
2) Nemanié, ježto byl s Nemaniči z přízně.
3) Zeman, turecké slovo, tolik co čas; po zenianu : časem.
4) Tur. slovo : porod; od srca porod, od srdce zrozenec, vlastní dítě.
5) V originalu: »bnde mrijet :, patrná chyba tiskova místo budem mrijet. Ve
výslovnosti chyby té ovšem neznamenati.
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Lazo earn tiho odgovara:
>>IIvala tebi, slavní ear Ščepanc!
Nije carstvo za mene kozara,
No za tagog slavnog gospodaram
Pak sa glave kapu ukinno,
Pak mu treču čašu natočio,
Dade čašu u careve rukc,
Pokloni se, poljubi mu ruke.
(_)nda rare njemu govorio:
Poslušaj me, moja pra 'a slugo,
Sto če tebi care besjediti.
Danas pctak a sutra sobota,
Preksutra je sveta nedjclica,
Nedjcliea i vaskrsenije.
Ako Bog da, tc na zdravljc dodjc,
Ti ceš, slugo, dobro učiniti,
Kad pitome tiee zapjevajn:
Ti otidi konjma u podrume,
()premi mi golcma si 'alja,
Štogod ljepše znadcš i umiješ,
Pa ga uznii za oba. dizgina,
lzvcdi ga iz topla podruma,
Dovcdi ga na inermer avliju,1)
Pa ga podaj slugam' pomladjijem,
A ti hajdc na bijclu kulu,'*)
Pa donesi bošču zavezanu
I u bošeiii) čuzcl djeisijn,

l'zmi mene za bijcle rukc,
Pa me svnci, to me preobnci,
(')huci nli erkvenc haljine,
Što ih nOsim u bijelu crkvu,
Uzmi mene za bijele ruke,
Odvedi me konju na avliju,
Posjedi me na konja golema,
Podaj meni nekolike sluge,
Ja éu otič' prcbijcloj crkvi,
Ti ostaní kod bijele kule,
A mi čemo služit liturgjiju.4)
Kad s' odsluži časna liturgjija
] kad narod izidjc iz erkve,
Mladina je silna i pomamna,
Zaturičc igru svakojaku.
Ja to ništa ni gledati neéu,
No eto mc od bijelc kule,
A ti češ me dobro dočekati,
Susresti me u polju pod kulom,
Prihvati mi bijcsna paripa,5)
()dvedi ga u mermcr avliju,
Skini mene sa konja golema,
Pak me uzmi za bijele ruke,
Vodi mene na bijelu kuln,

Posjedi inc za punu trpczuf)
Posluži mi vino i rakiju.7)
slovo .

Lazo caru ticho odpovídá;
»Díky tobě, slavný

far ——
Štěpánc!

Není carství pro mne ledačinu,
než pro takého slavného pána.<<
Potom Lazo s hlavy čapku smekl,
třetí číši carovi natočil,
odevzdal ji do carových rukou,
poklonil se. políbil inn ruce.
Tu jal se car !( němu promlouvati:
»Poslouchej mě, můj pravý sluho,
co ti bude car tvůj povídati:
Dnes je pátek a. zítra sobota,
pozítří je svatá neděliékz,
nedělička i slavnost vzkříšení.
Dáli Pán Bůh a my zdrávi budem,
Ty, můj sluho, předobře učiníš:
Když schočení ptáci zazpívají,
Ty odejdi ke koním do stájíi,
()hromného přístroj mi siváka,
co nejlépe víš a nejlíp umíš,
pak jej vezmi za obojí stihel,
vyvediž jej ven z teplého stáje,
zaved' jej pak na dvůr mramorový,
mladším sluhfnn jej potom odevzdej,
a ty pospčš do bílého hradu,
& dones mně plachtu zavázanou,
v plachtč zavázené lepé roucho,
vezmi potom mě za bílé ruce
a svlekni mě a zase přcvlekni,
oblekni mě do kostelních šatů,
co nosí ani do bílého chrámu,
za bílé mě potom vezmi ruce,
zaved' mě pak na dvůr ke koůovi,
posad mě na koně ohromného,
přichystej mi i několik sluhů.
Já odejdu do bílého chrámu,
ty zde zůstau u bílého hradu,
my budeme sloužit liturgiji.
Když se odslouží ctná liturgije,
a když všechen lid vyjde ze chrámu,
mládež naše bujná i divoká,
pustí se ti do hry všelijaké.
Já. se na to ani nepodívám,
nýbrž honem kn bílému dvoru,
a ty dobře nechť mě tu přivítaš:
v ústrety mi vyjdi ven před kuln,
uchop mého běsného paripa,
odved' pak jej na dvůr mramorový,
i sesad mě s koně ohromného,
potom vezmi mě za bílé ruce,
ved' mě, slnho, do bílého hradu,
a posad' mě za plnou tabuli,
obsluhnj mě vínem i rakijí.
(0. p.)

1) Tur. slovo; mramorový dvůr (nádvoří : kamenem vydlzíždčný. ——'3) Turecké
vež, hrad. ——3) Bošča, tur. slovo : srbské marama, plachta, do které se něco

zamotá 'a. Cuzel : lepý, djeisija __ roucho. Obč slova turecká. — 4) Pravoslavné do
polední služby Boží. — 5) Turecky kůň. — 6) Rceké slovo trapezazstul.
—-—
*) kořalka
z ovoce pálená.
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Písemnictví

a umění :

za příležitosti osla\\ st_\'ch naiozenin Ír. Palackého. \ l\nize (I. dil) je
popsána cesta ze Z*adiu do Piahv a Praha zvlášt. Kapitola ll.-aponia
:(;ixna.lllnt '1 (\(irodní vděčnost) věnována je \ \'lnadně jubilejní slavnosti
same.. Dílko psáno je lehkvm, l\vetnat\ m slohem.
P,.r.

Nová díla.
Velikolepý. Pam itnil\ na oslavu padesátiletého panmnického
jubilea Jeho Veličenstva atd.“ vydala 7,Ceská Akademieít. Je to,
myslím, největší kniha česká; vyniká však nejen velikostí, nvbrž i
obsažností. V samostatných oddílech a statích vylíčen povolanvmi
odborníky iozvoj české práce za posledních padesát let ve všech
oborech \zdělanosti, školství, literatury, umění a techniky. \ěkteří
velikáni naši zvěčněni zde též podobiznami. Pokud se bylo lze pře
S\e(1(,1tl,bude dílo dobr\ m repertoriem. Skoda. že již do něho nepojatv
těž nižší obory, jako průmysl živnostnictví, zemedelstvi a pod., aby
obraz byl úplný.
Velikou vadou díla jest, že theologii nevykázán zvláštní oddíl;
což nebylo v Akademii nikoho, komuó by napf,idlo že veliká díla
na př. Sušilova zasluhují zvláštní lubriky? Dr. Gustav Zába, jenz

referuje o filosofii,zařadilmezi „filosofické

hnutí katolické“

všechny možné věci jen proto. že vydány od kněží. Či rádi bychom
věděli, jak jinak souvisejí Vychodilovy překlady a výklady děl

Aristotelových s katolickým

hnutím? To měla b_\ti tedy také

rAubrika:Nekatolické
hnutí, Spisovatelů
protože pr.of
Masaryk
jestdoodpadlík
jak
vůbec všechny ty knihy
kněží
přijdou
rubriky
o filosofii, týkajíce se odvětví jiných? Jsou ovšem předměty fakulty
theologické, jež třeba zařaditi mezi stejné obory profanní, ale se
všemi to nejde.
l/rílěmSladomel: Revoluce. její původ, vývin & cíl. V Praze 1898.
Spisovatel dovozuje tuto, že původcem a zdrojem revoluce jest
pohanský caesarismus, jeho obnovení pomoci renaissance. reformace
, Anglii, protestantismus a Voltairianisnms a illuminatismus a dospívá
k závěrku, že revoluce jest obnovením stareho pohanství. Dotvkaje se
pak příznaků budoucí reevoluce v lidstvu. ukazuje, že jedinou ochrannou
hl az1 proti levoluci jest obnovení praveho křsetanstvi. Liči to hlavně
na základě šestidílného spisu Gaumeova o revoluci. ačkoli přihlíží
bedlivě také k jiným spisům v důsledcích k témuž předmětu se od—
nášejícím. Látky je sneseno hojně, adí však celku přílišná roztříštěnost;
právě plo velike rozělánkováni je spis málo piehlednýni. Spisovatel
chtěl příliš mnoho stěsnati najednou a tak se stalo, že celkov'_vobraz
dohromady splvvá i se rozplvvá, kostra je tu ale životným tělem
ntení
obalena.
nedOpatření
vecnveh
nelze si
\ *světliti1)(naT.př
tr. 39.,
ze byi\ěktelvch
b\l sv. Bernal
d psal papeži
Eugeniovi
o Giavmm

Nová (lila.

Fr. S. Procházka : Písničky.
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Nakladatel J. R. Vilímek v Praze. Stran

SÚ. Cena 50 kr.

Pěkně originelně vypravena knížka obsahuje 30 popěvků mi
lostn_\'ch, v nichžto dosti štastně vystižen ton lidovv. Někde vadí
přeplnčnost, někde zase rozházenost myšlenek. páté přes deváté. Jinak
jest forma pl\-nná a rázovitá. Pěkné nadání spisovatelovo, bohužel
několikrát tak nedůstojné užité, projevuje se zde zcela příznivě.
Ifa/“el V. Ifa-fs: Západ. Pohorský obraz. Nakladatel. F. Šimáček v Praze
1%99. Stran 376. Cona 2 zl.

Tkliv_\' obrázek ze života kněžského a učitelského. faiy a školv
se všemi slastmi a bědami chudobného zapadlého horského hnízda.
Na fare stařeček demdesátiletý dosluhuje, vida kolem sebe již všechno
odumírati, konečně i S\ou sestru, která, jej tak ošetřgovala ve škole
poctivec s četnou iodinou, pronásledovaný učitelskou byrokracií,
sbídou se protlouká maje ve staříčkém faráři jedinou takto ovšem
velice slabou oporu. Vzájemné styky a starosti, domácí život na fař,e
v kaplance a \e škole, výjevy z lidu. tu a tam nějaka návštěva,
zvláště oddaného souseda faíáře, vy phiují obsah pěkné knihy, kterou
všem srdečně dopoiučujeme. Budet Rais beztoho bizy jediným z ,lepsíchc
spisovatelů, jehož knihy lze dáti každému do rukou.
Spisovatel jf do hlavních postav svých zamilován. Obírá se jimi
snad až příliš mnoho, tak že stejný ton nálady při nevelmi pestré
scenerii prodlením poněkud až unavuje. Ale duch, jímž dílo provanuto,
duch upřímného ušlechtilého citu blíženské lasky. ten povznáší a osvěžuje.
V drobných projeveech uk1\to mnoho velikého šlechetného.
Just-zzs—
ran

JÍnzr/v'lc _jr. : Figurky

z Alllsterodamu.

Nakladatel J. Otto \' Praze. Stran 180.

Přeložil V. Kuneš.

Pět humoresek nevynikajících ničím než prostotou. Amsterodam
ského v nich asi mnoho není, neboť „znalci vina“ na př (z nichž
každý spleten známkou haní své víno, maje je za protivníkovo ) pro
běhli tuším již ikalendaři, a domnělš pacient, nesoucí si uriášské
dOpomčení lékaiské, také je tigurkou zcela známou. Ale pěkně
humoresky ty přece čttm. i lze je každému doporučiti.
ĚÍ. P. ]Íar/gnuÍ. Kleopatra.
\' Praze. Stlan 33,0

Pí'ol. To.—'.
Bailoš. Nakladatel J. R. Vilímek

Spis. snaží se splésti osudv Kleopatřiny s nároky a úklady
egyptského domorodce. potomka faraonů. Harmachisa. Jeho tajemná
naboženska příprava líčena fantasticky v prvém díle, vlastní belletricka
skladba zaujímá, druh)" a třetí díl čili, dle spisovatele, druh)" a třetí

svitek papyrusový Tato směsice pravdy a fantastikv nepůsobí osvěživě,
n\'brž jaksi tísnivě, zvláště z příšerm'ch m_\sterií pr\n1ho dílu utíkame
jako ze sklepení na čerstvv vzduch. .Íinak osnova děje i líčení
jest duchaplné, časově a místně charakteristické, ovšem nikoli bez
zmodernisovaní. Širšímu čtenaistvu se kniha nehodí.
Hlídka.
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b'. Ví/covcí—lfunětíckcí:Neznámá pevnina. Hra o 3 jednáních. Str. 193.
11 obrazů. Cena 1 zl. 20 k1.— Silhouetty mužů. (Dohra. Po všem.)
Str. 188. Nakladatel F. Šimáček v Praze 1899.

VikOVá-Kunětická pustila se statečně do mužův, a dobře má;
zasloužit“ vlastně mnohem víc než jemné léky, kterých jim podává.
„Neznámé pevnině“ a v „Dohře“ vyžilý měšťák nalezne útočiště
ve sňatku s ušlechtilou bytostí, „Po všem“ jsou tak trochu rozjímání
člověka, který prý svou samobytnost ztratil ve své manželce a rodině.
V předmluvě k veselohře čteme: „Jasná myšlenka mé hry,
jasná nálada, kterou budí, mají piávo postaviti se proti obvyklým
tradicím veséloherním; pak doufám, že bude porozuměno mě snaze
napsati veselohru s nový m zbarvením a s novým pojetím . . . Hlasv
kritiky o mé hře se různily snad právě proto, že nemožno pled
premiérou napsati úvod, v němž by aut01 mohl podati svoje vyznání.“
\echápeme však, proč to napsáno. Tak radikálně nového, co by
nějak nápadně překvapovalo, není ve veselohře pranic. Piítel dovedl
vvžilého úředníka. jemuž poměry dovolují se oženiti, na venkov ke
strýci, vlastně k hezké a duchaplné sestřenici. A tak se potom spolu
domlouvají, ona nabízí se jako léčitelku, on mrzoutsky a zoufale

odmítá, až na konec piece svolí.1)ružka této nevěsty nepojímá lásky
tak vážně, možná, že bratranec onen (který jest legisseurem hry,
mimochodem řečeno) se s ní v tom shodne.

Nálada hry jest ovšem jasná; ale vždyť veselohry si jinak ne
představujeme! Spisovatelka domnívá se asi. že také něco svojí
veselohrou „řeší“, jako ti nesčetní proroci mužští, kteří o sobě sami
prohlašovali neb nechávali a nechávají prohlašovati, že řeší bůhvíjaké
záhady. Tomu ovšem není tak, ale proto přece jest veselohra její
zcela slušná. ba snad právě proto je snesitelná, ač je v ní mnoho
vypočítanosti a schválnosti. Ze i ona končí vdavkami jako jiné
veselohry, kdož by měl za zlé. .len třeba na paměti míti, že zde pak
vlastně život teprve začíná, a problem že tím ještě ani z polovice

ncrozřešen Spisovatelka má správnou myšlenku, kterou i ve dqu
uvedených povídkách rozvinuje, že žena může zhýialému pokolení
státi se zachranitelkou, zda-li však ta žena. jak si ji ona představme,
jest jiná. Ae nevěsta v určitém případě ženichu extlavagance mladosti
odpouští, chápeme; ale činiti to zásadou bylo by velice nebezpečné!
.K veselohře pořízeny obrázky dle výjevů na jevišti Národního
divadla v Praze. Na mne obrázky ty neučinily pranic pěkného dojmu,
ač nemohu jinak pochopiti, proč se někteří kritikové nad nimi tolik
pozastavuji a pioě vubec spisovatelku tolik stíhají, vždyť práce její
nejsou bOlŠl než tuctv výrobku spisovatelu mužských. snad 1 kritikář—
ský ch. Páku třeba nasaditi jinde.
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Mluví-li se sliby, které nelze vyplniti, k širším vrstvám lidovým,

není to sice mravně. ale politika také někdy posvěcuje prostředky.
Souhlasu mass totiž nevyhnutelně je potřebí k posílení nějakého mancvru
politického a nelze ho někdy jinak docílili než nadsázkou, aby se vzbudilo
nadšení. Než učitelstvo nelze považovati za ma.—su. . .“ “Podepsán Z. v „Poslu
Budče“ (č. 23), jenž není vydáván ani řízen —- jesuity. Zřetelněji to

zní asi takto: někteří poslanci při kandidatuře napálili liberalní učitelstvo
lacinvmi sliby, kterých splniti nelze. Napálen sice také lid ——„massy“ —
ale. to nie nedělá, tam někdy politický manevr posvěcuje. lež a halaniucení.
Avšak u liberálního učitelstva, to je něco jiného! „Služby jeho tagitačníň
jako intelligentního stavu musí se ceniti jinak a jinak nutno také k němu
mluviti. Klamati jej je.svrcho 'aně neprozřetelno a nebezpečno“ „Posel z Budče,“
zdá se. míti mezi spolupracovníky mnoho umravňovateluv, ovšem husitsky
hez'adných a hezáhonných, soudíe aspoň dle toho. jak se na „nemravné“
kněžstvo kasává; k tomu p. Z. nelze negratulovati za jeho ——upřímnost-.
podle níž by jejich tlieorie lm'avnosti nebyla právě tak docela nevinná.
Národní Album uveřejňuje na str. 30. podobiznu a životopis Fr. Sušila.

Podobizna,

ačkoli dle rozšířeného vzoru zdělaná, je naprosto nev ě rn á:

ale za to konečně vydavatelstvo

nemůže. ač bylo na nejlepší podobiznu

upozorněno. Co však napsáno v životOpise,je nestydatá

urážka

památky

Sušilovy.
Již data jsou nesprávná: Sušil narodil se 1—1.(ne 10.) června a
zemřel šil. května (nel . června). Nač—pak vychází životoliis Sušilův od

Dla. \ychodila, kde pivní datum výslovně 0p1a\eno? Páni v Pllaze nemají
asi kdy melavs .(e knihy cí.ti. Motaviea sunt, non leguntur. „( innost Sušilovu
dlužno rozděliti na dvě části: S—a spisovatele a S a paedagOga. Vy znam
jeho je v druhém případě daleko větší a hlubší. Jako litcrat
nevy—

tvořil

sice věci stežejné,

měl více vůle než síly. Přes to děkuje

mu literatura mimo četné náboženské spisv a básně různého obsahu velko
lepou sbílku nálodních písní nioiav ky eh.<<Prosím, to je vše! „Náboženské
spisv a básně iůzněho obsahu“ Šktabal kte1_\ tohle n\eiejniti si troufal
podepsal se l\e.
Voda času nev 'átivú. Doufáme, že také taková ta „voda nevrátivá*
spláchla už ty niinule'lčasy našeho milého Velehradu. Jak musí býti trpko
moravskému Člověku čtoueímu slova (v Číslo 33.33.víd. „Vaterlandu“ v no
vinnem jinak popise \YOlťlll'iltlu a jeho minulosti): „Bald naehdem Bischof
)

“itilWl'Ísein Hirtenamt zu Olmíitz anšl'etreten, \vurde in \Velehrad das erste
mžihrische Kloster seines Ordens (byl ('istereiáki ins Leben _trerufen, das

d n reh Jah rh underte ein Culturtršiger,
ein Bollwerk der Kirche
und de.—Ordens und eine (lrundfeste
des. Deutsehth u ms an

der miihrisch-unefarischen
tliatsžiclilieli

\\':11', 11111endlieh

(i—renze sein sollte
1731

und auch

ein (_)pfer des .losepliinismus zu
1—1'
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werden.“ Tak'jc to .= tou naší minulostí, kde se církevní osoby nebo sbory
postavily do necírkevníeh služeb germanisace. V zájmu náboženství je.—t,
aby cílke\ní \rchnosti činily piítiž f_rernianisaci, pokud se ještě kde, na
příklad některými ženskými klášteiy piovádí. 1,1)č :=ohled)! Sunni euiqnc'

Catholicmn. \edle nedávno za==atého li=tn „\ox uihis“, latinské to
t)denní levne zcela v duchu moderním novinářskéih ale latinsk)mi pojmy
\)'="jádien)m psané, má Řím od \ového roku jinou \šes\ět0\ ou revue „(Ja
tholicum“ zvanou. Tato jest pětijazyčná, ale jaZ)k) nesmíchány tu jako na
příklad v zanikající už „Kosmopolis“ v jednom a tomže sešitu. „Catholicum“
má jen patero vydání, každé v jiném jazyce. Původní jest přirozeně italské;
druhá vydání jsou: německé, francouzské, anglické a španělské. Ostatní
vydání nejsou však jen pouhym překladem. Ale všechna majíee hlavní věci
společné slibují každé z 'láště míti své specielní části. ,Catholieum“, alespoň
dle p1\ního sešitu soudíe, \)šlo na s) ět zcela ve formě moderní, modernejsí

než na příklad náš „\0\)" Život“ — tak aspon obálk) „..
\mého Ži\ota“'
u porovnání s obálkou „Catholka“ jsou pravé starošosácké obrázky. A hned
za touto praclmmderní obálkou jest. obraz papeže Lva XIII. žehnajíeího
všem čtenářům a všem šířiteltnn této moderní římské půlměsíční revue.
„Catholic-nm“ jest bohatě illnstrováno, zprvu přináší jen reprodukce starých
mistrův ital =k)"ch.
Sv. Otec žehnající ctená řiim „moderního“ katolického časopisu!

Jak zvláštní!
Hudba Perosiho.

Veliké ch 'ály, jaké z Italie vloni rozlétly se do
světa o oratoriích dona Perosiho, schlazeny sprchou, jaká. se snesla kritikami
na první produkce v jiných končinách Evropy. Dne 23. ledna provedeno
totiž „Vzkříšení Lazara“ v Haagu a “;)-l.ledna v Amsterodamě. Na pope
lcční středu pak dáváno při královské pěvecké produkci v Drážďanech.
Kritika na všech třech místech odešla od produkce sklamána. Nenašla
v Perosim to, co čekala. Není bez zajímavosti, že to byla protestansšá místa
nejj')rvnčjší, jež Perosiho přijala a přijala nemilostivě. Jest zvláštní, co se na
Perosim nelíbí! Jeho dovednost a genialnost komponisty každy uznává, ale
sloučení církevního rázu hudby s moderním se všeobecně nelíbí! Kritik
„I)resdener Nachrichten“ praví: „Hudbě Perosiho schází jednotný ráz, známka
osobnosti. . . . Její bezeslohovost nemůže se líbiti ani starym ani inlml)"m“.
——,ajímavčjší a pmnikavčjší jest úsudek, jejž o hudbě= Perosiho podá'
znamenitý hudební kritik professor Dr. Franz Bachmann. protestant
v „)Iiinehener Allgemeine Zeitung“ (18. února) na základě italských pro—
dukcí, jímž byl přítomen. Podáme z něho některé vyňatky: „Stránku hudebně
technickou ovládá Perosi s dokonalou mistrností . . . Orchestrace a harmonisace
jsou ukončené v sobě útvary, jež jako takové= k lepšímu zdokonalení už
ničí mistrovské ruky nepotřebují . . . Se zvláštní láskou studoval Bacha, ač
velký tento protesantsk)" církevní skladatel naň, katolického kněze, trva—
lejšího dojmu neučinil . . . Richard \Vagner jest bez odporu onen mistr. jenž
na mladého italského hudebníka kněze největší dojem učinil . . . V harmonisaei
vyrovná se Perosi nejmo<-lernějším. (Kritika podivem naplňuje zvláště= ta
smělá krajní disharmonie, tato známka moderního ducha i táže se odpovídá-ll
této smělé (.lisharmonii v tonech také snad nějaký základ v duši mladého
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Leč co nám praví tato hudba Perosiho, kněze katolické církve.

toho „dirigente designato“ v „sixtinské kapli“ římské? Hudba

ta značí

předně úplnou rozluku s katolickou církevní hudbou a její
minulostí. Značí dále úplné obrácení se k duchu modernímu
přentaíhajícímu

vše »— umění

hudebním.

Souvislost_s duchem

gregorianského choralu jest uměním Perosiho úplně odmítnuta. (_Íichtěl by
kdo v tom, že tu a tam nějaký gregorianský choral anebo i palestrinská fuga
vpletena, hledati spojení mezi přítomností a minulostí? A právě gregorianský
chorál, tato skvostná drahá koruna katolické církevní hudby vypadá v hudbě
Perosiho zcela cizím živleln; jsou tu vedle sebe postaveny prvky. jež při
rozeně spojení svému se příčí. Nejblíže. rázu církevní hudby Perosi se při
bližuje v jednoduchých, jednohlasých chorech svých; v chorech fugovaných
už vystupuje duch moderního bouření a cítění. Zdá se, že Perosi nedovedl
jinak tento konflikt než takovouto mesalliancí rozřešiti . . . To však je jisté.
PerOsi s hudbou onou opustil pos 'zítnou pfultt církevní hudby. Ani formou.
ani obsahem, ani původem ani účinkem není to duch té „musica sacra“.
onoho gregorianskěho chorálu, jenž tvoří „firmus cantus“ katolické hudby.
Jak se nyní „Cacciliani“ postaví vůči tomuto mladému bojovníku no
vého ——-snad?

——církevně

hudebního

života ? Nemohou

jej považovati

za

„svého“, oni, kteří snaží se čistou palestrinskou církevní hudbu před
změlčením a rozpliznutím světské hudby 18. a H). století chrániti. Co učiní
oni, kteří i ze mší Mozartových jen dvě uznali za čistě církevní hudbu?
Co učiní s tímto revoluciomířcm, jenž třebas byl katolickým knězem hlásí
se jako jeden z nejmladších? Jak se k němu zachovají, kdyžtě hudba jeho
obdržela takové mohutné „placet“ od samého papeže, ač hudba tato jen tak
volně a mimotně navazuje na velkou církevnč-hudební minulost katolickou ?
——Xa konec zmíniv se, jak obecenstvo italské PerOsiho nepoclíopilo, a jak
neuvědomilo si toto „revoluční“ v hudbě Perosiho, toto opuštění veliké
tradice církevní hudby katolické, končí kritik protestantský touto elegií:
„Jest mím bolestno vidět, jak člověk s takovým na<híním, zevními, mimo
náboženské umění a náboženský život ležícími ohledy s'áděn jest na
nepravé cesty, tak že vlastního vývoje nedbá a mimovolně klesá na nižší
stupeň umělecký (před tím kritik Dr. Bachmann byl totiž doličoval vyvý
šenost náboženské hudby Palestrinovy a Bachovy). Chce-li býti Perosi tím,
k čemu jeho postavení jej určuje, pak at' si nalezne svůj vlastní výraz, ale
ať nenapodoluije po druhých. ——anebo at' se stane operním skladatelem,
k čemuž má veliké nadání, aie nemusí mím nebe světskými barvami ma
lovati. Jen tak bude plnou uměleckou povahou. Chce—lizůstati věren církevní
hudbě, pak k tomu náleží zcela jiné prohloubení než jak Oratoria je

prozrazují“ ')
Adam Mickiewicz,

jehož stoletá památka narozenin připadla na

24. prosince 1898, dosud netěší se přízni ruské policie, jež při slavnosti
odhalení pomníku velikému básníku tak nápadně dala najevo své nepříznivé
smýšlení k němu. Ale nejen úřední svět ruský7 nýbrž i literarní svět chovz'.
1) O »Vzkříšení Lazaraa
>>Hlídkv<-.

podáme l_mdoucuě rozbor p. řed. L. Janáčka.
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se většinou nepřátelsky k polskému velikána. Tak z pražských slavností
Palackého známý gene'al Komarov, jenž v Praze horoval pro slo 'anskon
vzájemnost„ mír Poláků s Rusy, napsal do Světa neslušnou stať o Mickiewiczovi,
líče jej skoro jako idiota. V lednové Knižce Neděli dosti povrchně píše
se o přednostech Adama Mickiewicze, jemuž vytýká se stranniekf 'ášnivost
a nepřízeň k Rusku. Tím příjemněji působí článeček V. Kalle/še „Pamjati

Miekewiěz“

v Russk é Mysli. Spisovatel článku toho dokazuje, že M.

miloval ruský lid i intelligenci, že po celý život zastával se národní snášenlivosti
a proto musil od krajanů slyšeti hořské výčitky pro „moskvofilství“. Soho
levskij, jenž dobře znal Mickiewicze, tvrdil, že „M. po celý život miloval
národ ruský a pronášel se o něm sympathicky.“ Ve svých pařížských
přednáškách, pro něž Rusové tak ho nenávidějí, vyslovil se o Rusích jako
národu velmi schopném. Posluchačům ruským, kteří ho vinili, že tendenčně
líčí ruské dějiny, odvětil v době přednášky: „Slavnostně protestují proti
tomu, že by účelem mých přednášek bylo — živit, a zvětšovat nenávist
Poláků k Rusům
Ve veřejných listech (Poláci) výtýkzjí mi zcela pro
tivnon snahu.“ Podle slov Mjakotinových Mick. neustále dokazoval Polákům,
že „dřívějším duchem nenávisti nelze působiti na Rusku, že nutno změniti
taktiku k Rusku, proniknouti se bratrskou láskou k Rusům.“ (,'ím tedy
vysvětliti si tu nenávist Rusů k bratru Polákn?

Záhřebský belletristický

časopis „Vienae“ přinášel dosud různé

illustrace, ale jak nýní oznamuje, nebude tak, aspoň zatím, činiti, aby si
„materielně pomohl“. O programu svém pravi list, že i na příště sloupce
svoje uzavírati bude „oněm literarním školám a proudům, které jsou v rozporu
s cíli a s idealý národně-kulturních snah, a které by mohli mladou charvatskou
literaturu svésti na scestí, kde by přestal její i(„lealistický, blahOpřejný vliv
na život národně-kulturni.“
l).

0 nehybnosti našeho drobného ozdobného průmyslu pronáší několik
vzdeehů a stížností kronikář „Zlaté Prahy“ v čísle 12. „Není města na
světě poněkud jen historický nebo jinak zajímavého, obdařeného jakoukolivěk
památnosti, jež by nehledělo v_vužitkovati svojí svéráznosti co nejvydatněji
v ohledu umělecko-průmýslovém. V nesčetných variacích setkáváme se, abych
jen namátkou uvedl příklad s půvabnými malými padělky okřídleného lva
benátského
sotvz kdo 2 návštěvníků lnzného města na lagunách neod
nášel si domů v nějaké podobě toto sonvenir, ani nemluvě o přenmohýeh
jiných rýze benátských motivech dovedně zpracovaných a do celého světa
v)“ážených. . . . Jen v Praze oplývající tolika vzácnými památkami
dějinnými, o tomto vděčném odvětví umělého průmyslu téměř ničeho nezna
menáme. Jenom na nejlevnějších výrobcích, vulgarnějším účelům sloužících
setkáme se s levnými okrasami nezdařilými obyčejně pražskými pohledy.“ _
Vedle všeobecného stavu uměleckého průmyslu v zemích nasich, jenž teprv
před nedávnem začal pomalu se v moderních nnancích prolmuzeti a zkvétati
——
leží hlavní asi příčina toho zjevu v tom, že Praha nemá svého přílivu
cestcwatclského. Je jakoby hoykottována od mezimírodních Ct'FÍOÝníCll
kanceláří.
Podívejte se na kterýkoliv cestovní plán, jež ', Anglie vycházejí a někde na
jihu Evropy končí, na všech těch „routáeh“ leží Praha stranou. Angličané,
s nimiž se přece setkáte ve voze rychlíku z Vídně do Prahy, řeknou Vám,

že jedou dál ——do Drážďan.

do Lipska

——v Praze nestaví.

Proč, nevědí!

Je to spiknutí.
Ulnělecko-průmyslové snažení v Anglii. Ředitel uherského zemského
královského musea šlechtic Radišié vyžádal si od londýnského ministerstva
věd a umění, aby zapůjčeny byly premiované práce při lonském konkursu
umělecko-průniyslovýeh anglických škol uherskému museu kvýstavce. Anglický
úřad svolil a tak se práce t_voctly na výstavce v Pešti a odtud přestěho rady
se do rakouského uměleckého musea do Vídně. kdež výstavka otevřena.

15. ledna. Výstavku tu doprovodil ředitel musea rakouského šlechtic Scala
zajímavou zprávou () umělecko-průmyslovém snažení v Anglii. Ze zprávy té
vyjímáme nejmarkantnější: „Je tonm několik desítiletí, co ještě nebylo na
uměleckém průmyslu anglickém nic víc eh 'ály hodného, než dobrý material
a poctivé provedeni. Celý svět a zvláště Francie znevažovala vkus anglický
a v Anglii samé v přemnohých kruzích se také. podobná nevážnnst k domácí
umělecké řemeslné práci zahnízdila. A také anglický průmysl chtějc vyvážeti
do ciziny byl nucen povolati si kresliče z ciziny, zvláště z Francie. Dnes
však věci stojí v Anglii docela jinak. Dnes anglický umělecký průmysl stojí
spolu s francouzským na vrcholku všeho uměleeko—průmyslového snažení.
Francie. už dnes cítí, že. na druhé straně „rukávu“ povstal ji mohutný
soupeř. který nejen v cizině jí odbytu ubírá. ale i ve vlastním domově
jejím se uchycuje. Dnes patří i v Paříži k „l)ontonu“ kupO'at anglické
uměleeko—pruniyslové výrobky, tak jako to druhdy všude plati'alo o fran—
eouzských. A nejen veliké závody a společnosti anglické jako „)laple“,
„Liberty“ a jiné, ale i menší závody a dílny anglické vystupují v Paříži
velmi dobyvačné a zvláště jsou to anglické ti.—“kyhedvábné a kretony, gobe
linové. tkaniny, poterie, kovové předměty a jiné všelikého druhu, jež hojného
odbytu v Paříži a ve Francii nacházejí.
A kdo skutečně nczkalený zrak má pro barevnou harmonii a zvláště,
eo nejvíc padá na váhu, pro účelnost zařízení domácího příbytku, ten musí
dnes dáti přednost anglické domácnosti tříd prostřední zámožnosti přede
všechmi

„domácnostmi“

jiných

národův

a zemí. Ale právě

„(_loinzí('1iost.“,

kdež se veškeré druhy umělecko-průmyslových výrobků v jeden harmonický
celek slévají. Není také divu, že tento umělecký vkus domácího zařízení
stojí tak

vysoko dnes právě v Anglii

——vždyť nikde se na mravní a ro—

dinný i společenský význam domácnosti tak velká váha neklade, jako
v Anglii. „Home“ a „Home-life“ nikde se. tak nepojímají tak vážně a
vřele jako právě v Anglii.
Tento rozmach umělecko—průlnyslový v Anglii, vyšel jen z národní
školy — z té národní školy anglické, jež rok co rok přes "2 miliony dítek
nej 'ážnějším zpusobem vyučuje v kreslení a pracích toho druhu. Už tato
škola tolik dovede, že ve všech stavech naleznete dnes v každé rodině
aspoň jednoho clena, jenž se v kreslení dosti dobře vyzná, a to z národní
školy ještě. Nad národní školou stojí v tomto snažení řemeslnické školy
kresličské, odborné školy všeho druhu a umělecko-průmyslové školy. Škol
odborných a un1ěleeko-průmyslových jest ve Velké Brítannii 278 (Scools of
Art/), řemeslných škol kresliěských 438 (Art classes). Nad školami těmito
je akademie umělecká při museu Kensingtonském „Royal College of Art“.
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30. ledna

1899.

přinesl „OSSCP'H'EUI'Cionumo"

dva dekrety z kongregace obřadní. z nichž jeden prohlašuje, že možno
se vší jistotou na základě provedeného bcatílikačního processu při—

\toupiti ku blahosla ve ní ctih. \[aiíe \laedaleny \Iaítineugo. jeptišk\
brescijske: druhý pak potvizuje že ctih. „\'e(\t(aklarí\ka\l((1ia Antonia
Belloni vvnil\ ala he101cl\\mi ctnostmi \ životě svém.
ke konci se
mimo to blíží. jak .Geímanía' sděluje, p(ocess t\ kající se beatifikace
(lana Kašpara l'\ratze. Je._\'((it\ (( (((issionúře, jenž 1.1757. při konaní
díla ml\\(on(u\l\cho v Tonkinu umučen b_\l. Tělesne pozu.\'t((tk\ jeho
přenešen\ do je..\uit\kého ch(('uuu v \I((ka.o kdež dosud uloženy.
V sezení kongreoace obřadní ze dne 11.111101a jednáno dále
o věcech týkajících se pl oce\\u l\ (((( on1\(( („ního proce.\(\u o blaho—
slaveněm losetu Diego z Cadíxu z řádu Kapucíuu; beatiíikačuíh(,>

procesu Služebnice Boží Alexic Le Clerc. zakladatelk\' školních sester
\ ot(=ed((m\k_\"cl(.

G1 eg 01 1an\l\(( ((((i \ el \ita

v liímě \ tomto zimním \eme\tru

měla 1127 Dpo.\lucl(a(Ž—uv
(( 21) pioíes\'o1u.

/

po\luchaču

b_\lo na

theo—

logické fakultě GUI).na fakultě kauoui(l\('=ho p(ava 118 (( ((a filosoticke

fakultě 344. Z profesorů jest jich 19) Italů. 3 Němci. 2 Francouzi ((
] Belgičan. Z posluchaču je\t dle národnosti (((ej\íc Italu. po nich
nejčetnčji za>toupeui \ěmci (( lraucouzí. e\tatně v\(=chn_vnarod\ maji
tu své zástupce mezi (\tudujhími. losluchači jinak náležejí $( různ\'u(
řádům (( l$l \enun ((um (( kolleeiím.

] (_vb((( \k (( katoliekfi

uuive1 rsita

nosti. V pivní polovici ledna švýcarke

nesly
poslal
„Jest
všech

octla se opět na veřej—

(( bavorské li\'t_v katolické

při—

přípis kardinala Šatollího prefekt-(( konqrewace \:tudíjní jejž
rektorovi zmíučně unívci\it\. \lezi jiu\'m l\a(d. batolli pí\e:
mi známo. že v Z('(ležito.\ti uui\e(r.\it\ h_íburské a ve př'íčine
těch útoku na ((i poslal ]. Pin l\a1'(l.\t('(t((í \'ekretúř Ranlpolla

p(ípi\
p. P\thonovi \piúvci
verejnehozvláště
v\učov('(ní
(v kant.od.\
fr_\'b.)
(( tu
\tím vět\'íinpotě\ením
zmocněn
k tomu
. Otce

v\slovuji vám za kongregaci studijní dík upiimuý (( uzn('(i(í všem
oněm pro(e\'\*01um. že vuči těm nekolika kteří zadali za p10pu\'těnou.
tak bezúhonně se Z(1((chov(li(( zaim en \\slovuji všem vam plne

uspokojení (( nejvyšší blaho\kloni(o tJeho (Svatosti za

vřelou (( účinnou horlivost> \ níž vznešený

úřad svuj

zvláště za tu věrnost. (( oddanost. již zacho\ali

zastávúte

((

jste (( za—

chovávate původnímu \měru ěi.\tého a praveeho kato
lictví.

Nechat toto slovo uznaní jest útěchou (( povzbuzením pro
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veskel v professorskv sbor a pro správu mladé vaší university, ale
zvláště pro \*\'tečně Otce Dominikánv. Kdyžtč oni s velikými obětmi
„ i peněžními zrídili a ud1*_žujídva intern at\* pro studující, aby je
ueb*ánili nebezpečí volneho pobytu v městě, „ kd\*ž tyto posluchače
ve s\ ých internatech na požádání samé správy universitní nedělními
„ svátečními konfelencemi ku pravému krestanske'mu \zdělání v\*
chovávají, to není žádnou prepjatostí „ žádnj m fanatismem nějak\'ch
kláš*te1níků, kteří z posluchač„ l)\ chtěli nadělat- noviců „ z university
klášteí
ale jest to povinností vychovávací nejen jejich, ale všech
těch, kdož nad svěřenou sobě mládeží bdíti mají. — „Germáni,r:
nechtěl„ věřiti zprvu v pravost tohoto dopisu, ale přesvědčila se
k veliké S\ě mrzutosti, že je skutečně pra\\'*1u. Datován byl už

23.k\*ětn„18£)8 na rektora university protessou, Dra. Kowalskčho,
„ uveřejněn nejplve. v prosincovém sešitě ..Analecta ecclesiastiear,
odkud \'7al\ jej listy s\*\carské. ——„Germaniá“ to vše svádí na spatnou
informací. jakou vloni o \elkonocíclí v Rímě podali o záležitosti
t'rýburskě uní\*e1si',\*r*ekt01její 8 d\ ěma Dominikám. Lituje, že touto
í„lešnou informací svedena sv. Stolice „ k,)ngrefrace studijní učinila

t„kO\\* projev. jímž 7lořádům univelsitní kantonální správy vtiskuje
pečet čistého k„t,)lict\í. „ \\*stouplě plofessory piol)l*1su]e za zlomvsluě
„vitator\* „ nespokojence, vtiskujíc jim vsím tím znamení vlažného
nebo nesp1*,',vn,'=l)ostanoviska náboženského.
Koncem ledna„ (28)

\*_\dan pak osm professorů

f1*_\'*burskěuni—

versity. právě nově nastouplýcl)(1896—1898) projev, jímž dotvrzují
proti \\tee jistě. univeirsitv nemecke, že volnost \čd\ „ učení se ve
lr_\'*b„1*cenijak neobmezuje „ nově nastouplým proíessorun) zvláště že
s,) výslovně jako nezadatelně práv) položilo, že nikdv v ničem jejich

s\,)bod„ učení omezována nebude. Podepsání jsou: Bistrzycki

Detter .

líithner. Kathariner. lxoszeml),) [\sl\0\\*ski, Lenz. ltulilánd, ,Zveha.
lroje\

tento ovsem professoři \loni na jaře \vstouplí zle přijali.

l'r\' z (i() pioíessoni jen osm jich ])l'.()j(%\llj0.ze má zaručenu svobodu
uč,ní. \ což mají p1*\'*s\obodu učení 1 plolessoii l)01ninik,'mi.kte,í
řádu sklád„jí prísahu. že budou se držeti jen „ jen ve \sem princip„
Tomáše Akv.? Uvádčjí znovu ta ,)mezn\','lní. jež snášeti b_vlo \\*—
stouplým professorum \Volíí'ovi. lleinemannovi. l*)eel\ovi. (šrimeovi,
uvádějí nařízení dominikánské z 1*.18913.. kd\ púkázáno, že principy
íilosotie sv Tomáše nejen plo the,)lo<=i,kou. ale i pro ostatní fakulty
musejí b\ti smerodatm'mi. Už p1*\'*statutem un1\ ,) sitv s„1u\'m svoboda
mení jest obmezena. ježto univelrsita právě vydán,) jest vlivu Domini
kanů „ mimo to podřízena kongreqaci studií v l,í1ně.— Dle \selio
aui novými těmito projevy „ protiprojev\ záležitost katol. university
í1*\'buí*
ské neskončena.

Divno je. že toho ducha. který „si k roztržce ve lňr\'**bu,kuvedl.
ducha Schellovskěho pokrokověho katolicismu. t\t,'—ž list\* katolicko
německé dom,-, potírajl „ \e lívburku hájí!
Sehellov\ útoky na seminář—skýv\'cho\ bohoslovcu při\edl\* ne—
dá\no dva bohoslovce německé. k tomu. že se Se stížnostmi na správu

Rozhled.
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() ducha seminářův utekli do liberalních novin německých ..Kí'dnísche
Zeitung" (( mnichovské „Allgemeine Zeitung“. Otazka. zda <(>
))) i n ('))e
či university
dostala se tudíž za tou p))le71t0<t) do proudu l"OOZl]OV()]
((
čas01)i<ecl\\'cl).

Mezi katolíky (( p(otestanty německými začína nova. kontrove1se.

protestanté
domahají
<e totiž
\ elkého
Pátku zatohoto
deri
*(íteční. závazně
s ('(teční
pro uzákonění
celé P1()<l\o.
Katolíci závaznosti
s\(')tku odpmuji že pro katolík\ Velk_\'Patek raz svátku neměl nikdv
a nemá ani dnes.
V panské. sněmovně pruské podána 20. ledna
ministrem kultu k tomu cíli případní) předloha zakona. \7 odfwodneuí
k této předloze zakona. _jenž ()l)<()hu_j(>,
_jen _jeden paramaí () 10 <10\ech
od\oláv('( <(> ministr na to. že \ elk_\' Patek _j(>.<'t
po<v('(tn_\'n) dnem plote—
<tantum i katolíkum
(( ve<mč< všem sektam l\)c<tan<k_\"m. 'l()l\('> )):_\'
v P1u<ku už star<ími zakony zem<k_\mi v (uzn_\'*(>l)klajích i v celém
<t (te

p)*()<l\em l)_\l pov_\'<e1) za

den

<\*('(t(>č))í. ač během

>a<u 7\\l\_v

jednotlivých
k)a_ju nad zakon .<(>p()\ 7ne<lv () přikazanou <v(')teči)().<t
poněkud <nížil_\ na den p()l()<v('(t(>.ční.lako takove. předloha uvádí l\)((_)je
7„v1('(<těpozději Plu<ku přip(dl('>. l(>\e lo)_\'ní. Po7u(())<k(_.)\\ e<tlal<ko.
\l('(da viděla se ))u((>na 7('(kon tento podati )))o ((tok\ p)()ti(>í)ke\'n)'ch
() n('(l)ože))<l\\' ()d(>i7.eu_\'chvr<tev lidu na <\((t()<t toho dne. P)oto <tátním
zakonem den tento p) ol)l(<u)(> _jako <v(')te(>ní <e \<(_>midu<l(>dk_\ takove ho
.<\(')t(_>ěníhodne pio (uad\ (( ()<ta\ _\' <t(')tní. Cíikevní ()<tano\(ní () dni

tom nemají tím nijak l)_\ti dotčem'). cí)k(>\ní )('12 dne toho v jednotlivý cl)
\\znaníeh zu<tane neponněněn.
l)i<t\ katolické \<al\ )))()hl((<u_ji
velmi
(učitě nemožno<t katolíku ))(i zákoně tomto spolupusohiti neboť _jím
<t('(t d()t_\k('( se \\'.<lO\n('>l)() )))(i\a cí)l\\(>. Katolík
<t(')t))ím 7(')k()n(>n_)
() S\('(tk(i \e .<\('>(lomí v('(7,(')n h_vti nemuže.
ll)()7í. 7Í(>)()7pout(') se ))()_\'v

l)()_jkultuiní

l\d\l)_\

vlada () p)ot(><tantsl\(') (í)l\ev

<t(((l) ua <v('>u).

Boj o ))1*()tel\to) at ua \_\'cl)()de mv7i l )()ncií () \emeckem

)))(i

v (fa<opi<ceh <\e dal<í (l((.<lcdk\. l<ou to zp)((\iek\*. _jimiž Z\l(':<té
nemecke li<t_v píchají [)ancii: t1()n(>ou7<l\(,katol li<t\ ()v<(>n)odpoved

dlu7n_v))e7,n<t((v))).lak volbu patr)))ehv\l())omtupiol)l((<)l\'

nemecke li<t_\_

7a zřejmý v_\'<ledek hancou7<keho vlivu: )na) Eli('(< E l—
Hauajik _je p)_\
\íel_\" a v(.>(>e_j))_v
)))ítel Itancie
()f1((n(>ouz<l\_\" vliv plaeoval
pio jeho
\ollm na v<ech stiauach. Podobne p)_\ patliarcha (eeko- <j(>duoce))_\'(>h

Melchih) mar l)ut10< Dže(a_jd7.i)\' \l01)iZ\ol(>1)\' _je p(itelem llancie.
Na počest tohoto. jemuž vlada t)))ecka dlouho fennan potv>_)zujícíne
vydává. pořádal koncem ledna v I\2llltl í)()ncouzsk_\' tamní a_oeut
hostinu.
Fiancie p)(')ve p)_\' v Palestině ochianou <\ou katolíkv
\'_\'(l('(\(')na p0<p(< p1av()<la\n_\'*m(( hekum. Tak 7p1a\oda_j „Gennanie
z Pale<tin_\ klade írancouz<kému konsulovi v.le1u<aleme za \inu. 7e
jeho indoleueí letos opět hekoť (>na <\ou <lavuost Zjevení Pane prodiali
se do kaph> \alození Pane \ betlemé severním _jin) zakázaným ()

katolíkum pouze povoleným vchodem lak p)\' to delaji dusledne po
leta už, al)_v \_\">h)adní p( ('(\o katolíku na <e\e)))í vchod do _jesl\\uč
takto zmařili. Svůj _jižní vchod však ()(>l)()\(')aji \'_\'h)()dne pio sehe.
Katolici. kteří p(áva toho často i ua<ilím hra))iti mu<í. leto< p)_\" fran
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_)

___—_.—
—_—

lozliled.

___—___—-__——

(touzskou vládou umyslnč ždiženi.

dali

((kun) vol))_\"pluehod

_)ejiel)

násilně akee. Tito tedy naiazili jen na slabý odpm tuleeke \o)ensl((3
st)('(že.l(te1('(konečně těž ustoupila. ——
Celý tento spon _)ak)e )))alieheniv.
zda se nam ostatně ) dle mylný el) piedpokladu \\líče))_\".

Pivní )ozběh pioti ) itualist

un) v pallainentč (mom—lu
))) učiněn

*). února ))(iv1hen) Smithovyn). Tin) tedv laiel(('( kampan Haieouitem
ohlášena započala. Smithuv ))('1\)l) směřóval k tomu aby se v tlunní
ř(či stala zmínl(( (( v_\slovila nelibost nad nezakonitostí _)akon_)istíkněží
establishment“ zav('(dě)í.Pivní 1)(
'()az odlazila vlada siev dolnísn(n10\n(

skvěle 221 p(oti 89 hlasum. Pio další případ\ \šak ritualiste v dolní
sněmovně snadno mohou přijíti k úrazu. Leč sněmovna lordů; jak se
zda a za to má, každý prudší naraz. )ímž b\' laický živel chtěl
uskrovňovati pravomoci biskupské. ab\ sám se ehopil potlačení ne—
poslušnveh ritualistiekj el) kněží. asi odiazí.
Dobiou plípra\ou na příhodnou ehvíli. k(l\*ž by s))())\ v lunc
(())01ikanis1uuměly dosáhnouti v(eholu je v lčímě žbudovane (( papežem

plavě nad(11((400.000 fr.) „kollegiu

))) l)edovo.31(í

se za to, že

idnesní hnutí _)ako d1uhd\ 77))_*use\isn)us'
povede k četným konveisin).
(()ako tehdy nejslavnější muži katolické. eíikve tohoto století v Anglii.
Manning (\ \ewman do lůna jejího uvedeni. tak že ted (ovněž bude
tleba ))(íhodneho útulku plo dueh\ těeh. kdož ze společnosti svalu
(( hádek v_vstoupí7aby měli v katolicismu _)istý přístav milu. „Collegium

_Venei.
Bedae“ (učen(ho
ěteetímto
benediktinského
stalei tak
Annlie)
má pio
etné l(onv(=)tit\
anglicke s\býti
přistaven). Leč
„Collegiuln“
i)(.>b()(le))1('('/„(lne._)sont konverse

anglicke

stale č(=tn(.

Spisek abbé Kleinťu 0 P. Heekeiovi. _)enž \*\\olal ))1('(\ě vseeky

bouře pio .an)e'*1ik((nisn) US" Evropě

(( lilavně ve ])aneii ((

\ Italii. v novém vydaní od nakladatele pařížského Leeoíhea z (f((sti
pozměněn (( zvláště ost-ra místa vymýcena.
..
...
"

*..

..
."
co

0

Věda (( umění. Zemřeli:
2—1.ledna Antonín Frant. Rybička.
dle )odneho města Skutečský se píšíeí. Byl sekrzetířem nejv\ ššího soudu
ve \ ídni. Ploslul jako liteiainí histolik. \aiozen .)0. listopadu 1L81
). ——
Dne 9 un01a zemiel 13.01)Čermák skiiptol univeisitni knih0\n_v.
známš )ako básník let sedmdes ('(týC—h.
——Dne ]0.ú)101(( zemřel losef

Emlei( (naložen 10. ledna 18)()).protess01 česke ()niveisit\. v\nikajíeí
český Dne
dě_)ep_isee.
proslulý
hlavně
)))aoemi
((lehi\al))í)ni.
l)(ezna
piipadá
stoletá
památka
))(uozenin [ ) ant. Lad.

Celakovskeho.

Dne .). (mom zemřel znamenitý malíř polskj Iulius

Kossak

(* 182—1).v\'tečn\' malí) bitev. 1)ev\*1ovn
natelm' malí) _)ezdeuv Co se
mu) maleb t_\l(('(. staví se svým vlasteneckým) nadšením hist01iek_\")n

vedle Matejkv (( Giottge1a.—

Pio sve výtečm, malb\ vojska () bitev

b_\l J. Ixossak oblíben\'1n )nalíien) císaře Vil(1))a II. ('). )enž časté
ol)_)edn('(vk\' u něho Cillll (( v_\'*)eV\ z života svého o lovu ((vojenských

cvičeních mu žadšnal.

Iozhled.

2:21

Dne 2. února slavil Pavel Ország'h („H\'ie2(lo(<l()\"'). slovenský

slovutný pěvec, po \ajanskén) dnes nejceněnějši. své padesátileté na
iozenin\. \a některých místech na Slovensku oslavy jeho 7akázan\
() pr(ve v iodišti jeho HOlllíln Kubíně..
Dne 12. únola oslavil srl)sk\' studentský kroužek v Pešti padasáti—
letou památku spisovatelské činnosti srbského básnika J ((Vana (lova—

novióa Zmaj a.

Praha má dostati první svou (*.istěliterární

a uměleckou

revue. Jen aby to b_vlo něco skutečně vědeckeho. povýšemho nad
dosavadní pražské publikace reklamně-kbkove. Název bude „Obzor
literarní () umělecký . nakladatelem má b\'ti Bursík () Ixohout. Red.
..] \lček hlásí se..<ilnok)(ali._<tu)n.tim jedanaba1v()nov(hotoho107hledu
Dne í). února sděleno městské lade piažské. že stavba (*esk (')
malíř-sk (( akademie
už zadána. lak asi tímto rokem už by došla.
sveho dokončení

Na poslední sve valné hromadě sdělila .Královská
(*eská
<polečn ost na uk“. po(et členstva konceni ioku 182DS.\\kazov al
100 člen)). Knihovna <polecno<t1 má 30000 svazku. Základní jmění ()
jmení jubilejního tondu (iní I)).000 zl. \ \"dajneho jmění ma <polccnost
ll (0 7.1.\ov\'(h (*lenupřib\lo donn(cích (). cizi l 2 z Paříž(. 1 z \ ídně.
l % lŠiálovee.
P')'ř(dn().<ek konáno (')) v první třídě. “tjlosofickvcl).
hi<to1i(k\ch. iilolopickvch) () 230 v druhé tříde ()))at(1)):)ticl(\c.l) přír.).

\\roční

valna hiomada spolku

1:3. unoxa. Př'(e(ledou

/u)1)()l)<tu

zvolen opětně Emil

..P()litik". __ Diužstvo zoologické

Brnette

(*e<l(_\"e
h konána
cl)(_)'tre(lal(tor listu

7.()l)1ad\ pro P)()hu konalo

12. února svou ustavující valnou hromadu. l)1ur/.<tvo emittuje podílv
l00zlatove. Do té doby bylo přihl('(.<eno112 podílů.
Dne ('). un01a post()\eno \e fo\e1u Náuxlního Di *adla poprsí
dramatickúnu umělci () rediteli d1v()d(lnimu J. K. Tvlovi.

Pio diuh\" sjezd< <lo\ an< l(\' ch novinář u. jenž <e má letos
pořádati v lxrákovč. konán\ dvě predporadv 27. ledna v Praze při—
p1a\n(') komite polske (<(*e<l(\m. 8. nno1a pak ve Lvove zrizený už
7atim \vb01 pol<l(\".— Miniil\' příp1()vn_\'výbor. jen/ zu<tal v perma—
nenci. vypracoval zatím už ())oan1<acni navrh budoucí slovanské
korrcsponden(*ní kanceláře. Tato má se<távati z národních kancelář-í
11<t1ednichpro každý náiod () t\'to navzájem pak mají si zp1()v\ své
v\n)(*.nov()t prostřednictvím jednoho ří<<keho ústředí. jež však jest
je<tě velikou otázkou. — P()l<l(\'*vvbOi prípravn\' přejal od (e<l((ho
celou ()()endn () po\ede ji až do ustawni se budoucího v\'l)oru třetího
<jezdu. L ř'adní řeči <jezdov_\"ch \\l)o1u má b\"ti vždy řc(*onoho náloda.
v jehož středu se pořádá sjezd. V této řeči čím se piohlášení () sdeleni

v ni <e připraví též re<oluce. Piažský sjezd konán na ut1at\ mesta
11ahy budoucnč sjezd\ slovanských novinářů mají si zř'íditi svůj
iond <jezdov\'.'

Otazkapostavenídruhého divadla piažskcho

vyřízenatak

dalece. že \lada piostřednictvm) místodlžitelství dala svolení mestske'
(r)dě pražske k odstoupení stavebního místa v městském sadě. Tu však.

“2'2'2

.

iozhled.

když technický výbor u místodržitelství návrhy sch' (,'tlil opřel se
zdravotní v_\
',bor že se má ubrati novou budovou pravě sadů pro budoucí
Prahu tak potřebných. Sbor obecních starších v Praze rokov—aldvakrát
() shoření domů č. .)) l., 932. a 9331121 Staroměstském náměstí. Ve
schůzi 20. února konečně se usnesl přes všechny protesty přátel Staré
Pr *1h\* domy zbořiti. Ale zboření domů má se zatušovati dvěma návrhy
odp01neem mi městské radě: návihem aichitekta \Iiinzl)ei**g1a,aby plan
nove budovy, jež tu má státi, co do os a průčelí starých domů l)\*l
zachován. Druhý navrh Dr.a Scheinera pak zní, aby prostřední dům,
nejčistší po stránce slohové. barokní a dobře zachovalý byl len adaptovan.

Tři tyto (lomydnes jsouz nejpamátnějšícha nejzamluvnějších v assanacnnn
ravonč. ——
Ixommisse zemský m výborem zřízená pro zachování rázu stare

Prah\' podala..9. ledna své dobrozdání o oněch budovách městské radě.
a toto dobrozdání zní asi ve smyslu navrhu Dla. Scheinera Dům č. 93').
chce Initi kommisse zacho*in v přední 1 zadní části, protože má fag'adu 1
nadvonkiasnc Čísla vedlejši 931. at) )3. at se zboří,ale planý budov na nich
v\*růsti majících ať jsou vazaný na podmínku použiti motivu fagad
n\nějšich nebo starších. Tyto dvě iacadý maji mimo to souhlasiti
s (*el\'*
m razem severni stran\ Staroměstského náměstí. Průčelí těchto
dvou domu je renaissančni. a při č. 933. už všelijak znešvařeně. —
"'led, když krasnou čistou barokní stavbu Dienzenhoílovu, prelaturu
u sv. Mikuláše. zbořili bez milosrdenství najednou hvba se svědomí
i v obecních radních při objektech menší cený.A1e lépe ovšem později
než nikdy. ——
Zakročením zemskeko výboru sc assanační prace zdrželv
v té části; co se pánu z radnice týka. ti už by b\li bývali i s těmito
(lomv hotovi. Zachová: li se aspoň tu něco ze starob\lěho \ zhledu, náleží
tu zásluha jen zemskému výboru
Za zaznamenání stojí těž padlý už návrh (z107en_\*ve hlavě. „husit—

sl\é“), ab\* (lomy přeed t\'nsk_vm kostelem
se 7boř'il\*,a sem se
postavil niarianský sloup ze staroměstského náměstí. \ávrli padl proto
ovšem, že t\ nsk\' pohled jesti takovým lidem, kteří stavb\ Dienzenhofrov\
bourají, přece jen vzácným.
Nový utok chystá se z místodržitelství zase na jiný rozkošný
„pohled“ piažský samou přírodou vytvořený ——na zničení ostrova
stř elecke ho V'alovný hlas 7dvihl tu první architekt Balšánek, aby
se nepovolovalo praktickým a zcela zb\ tečně všednim na701um z misto
(lržitelstvi.jež chce stromoví na jižní straně ost.*r()\aúplně \\*m\"titi a
zřiditi tn výttah ledu.
koncem ledna a počátkem února uspořádána v saloněvTopičově

vvsta vk1 obrazů mladého českého malíře laroslava

Spillara,

zauja\ šího pozornost hlavne sv\'mi oblaZ\ ze života Chodů. „Obchodní"
výsledek výstavkv nebyl sk01o žádní.
Vloni v čase, l\d\ se 7řizoval\ ruzne „]ra(l\" při ministerstvedi,

zřízena též při liiinistelstvě osvetv .,umělecká

ada

Úředni

„Wiener Zeitung“ přinesl 29 listopadu sta110\'\ teto lzidy a jmenowní
4—ljejich členu mezi nimiž jest jich l.") vubec slovansk\' ch (polskočeský (*h)
a 7 těch (i český (*h. Nejvíc členů je z pochopitelně při(.in\ z \ídně.

\ozhlcd.

(J (\'J DG

Ve stanovách se praví o členstvu rady: „Uměleckš rada sestává se
změnněho počtu umělců, učenců, přátel umění (( úředníků, jimž svěřena
péče o umělecké záležitosti. ——Clenové se jmenují od ministerstva
_osvětv nejdéle na dobu :) let. — Rada se sama muže sesíliti kooptaci
odborníkuv. ——
Předsedou iadv Je ministr. — Do pusobnosti radv ná—
leží: zadávání piací uměleckých od státu: zákup uměleckých děl státem;
zkoumání (( piojednávání ioční položk\ umění věnmané v (ozpočtu
ministeistva v_vučmáni: ustanovení progiamu na použití této položk_\
v každém příštím 1';ocedobiozdáni o mimmádný ch výdajích uměleckých:
pořádání a podp01a v\ stav uměleckých. publikací (( J'in_\'ch uměleckých
podniku; udělování stipendií; zodpovídání otázek t_\'kajicich sc \\učo—

vání na ust((\ech uměleckých Jakož ( píípadných pledmětíí na obecných

\kolach ((ustavech státních, ((vhvu umcnl na vvučovziníškolní vubec: ()t('('zk.\
((111ěleck\'chmuseí. — Rada zasedá plavidelně jednou (!) do roka. ——
Z (elé1ad\ zíídí si ministi pio menší běžné záležitosti. zvláště udělování

cestovni(h stipendií menší sb01 p01adnít tak zvanou _stipendijní komissi
'/ \101((v\ do (nněleckě iadv nepovolán nikdo z Cech pak(77P1ahv
Jsou to: Hlávka. Hostinský anais (( \l\'\ll)ek, dále Lanna ((Uhmani).
Za Molavu snad platí jm(nování (lana svob. p. Chlumeckeho.

Prvnis chůzi mělaumělecká

rada rakou ská (ln(—

16. února. Sekční radove z ministerstva V\uěováni podávali zplávy
(( tom, jak stát podporoval umění v posledních letech. (( Jak naložiti
se má s rozpočtem r. 189_9. a o tom jak minist. hodlá se súčastniti
pařížské výstavv 1.900 Členmé sami podávali pak návrh). z nichž

uvádíme: aby se zvětšila podpma na VJdání sbírkv školní Obrazv
p r o š k o lu a (l (1m“.jež před několika let\ započata a dostatečného

rozšířenínenašla: ((b) se zřídilarakouská

aby se pořádalykočovné

výstavk

modciní obrazárna:

v dobrýchrep( odukcí.

zřizovala m i st n 1 m us e a (1m ěl e c ká z fotografických repiodukcí
sádrových odlitků (( jiné méně důležité.
Z vědeckých poradních sborů ministerských touže dobou nebo
nedávno zřízených slusi J'eště jmenovati radu ambeologickou vlastn)

ústav (Institut) a radu archivní.

Archeoloo gický

institut

měl první SChUZi
dne 15.1'1no1a.

\Iinistr vnitra podal obiaz rozvoje vědy archeolooické v Rakousku
na staré pamatkv tak bohatém. O úkolu ústa\u pak pionesl se ministr
t(:(kto \ejdřiv má věnovati péči svou vědeckým bádáním, na východe
pak pokračovati v započatých podnicích, jež už tak skvělých výsledku
zvláště v Etesu se dodělaly: provésti má sbílku antickýcli nápisu
Malé Asie, jež dosud pod vedením cís. akad. věd se provádí. má při
spívati pomocí svou' při vetsich publikacích, a zvláště mladým silám
vědeckým dávati v tom oboru příležitost k práci. Doma bude říditi
ve spolku se „spolecnosti pro zachování starých památek uměleckých
a historický chn“ státní sbí1k\ antik. dozor povede nad kopáním státem
podporovaným

——
Členové ústavu archeolog. Jsou skoro všichni z Vídně.

Z Cech jmenován jediný (\t

Lanna.
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Rozhled.

Rad a a rchivní

zřízena počátkem r. 1895). Ve svém sezení

dne 28. ledna podávala zprávu o všech minulých IG schůzích za leta
1895—1898 Po ta tři leta táhlo se vyřizování návrhu ministerstvem
podaného, jakým způsobem zajistiti staré archivní listiny jak uchová
vání úředních listin zjednodušnti, státní archivy najeden způsob upra
viti a vydati seznam všech archivů rakouských, tak aby bohatství
archi\ní na jeden pohled zřejmo bylo, a pro historické práce se tak
hledání pramenův usnadnilo. Archivy soukromé špatně opatřené mají
se svéřiti nejbližším klášterním správám archivním s jejich svolením.
Při sdělávání inventářt mají se též samostatné archivy odjinud pře
nešené, tak na př archivy zrušených klášteiů, samostatně vésti. a
\ archivních sbírkách má se jim ponechati odděléné místo Katastrální
kartografický materiál má se svěřiti zemským archivům úředním a.
nich z celé země sloučiti.
V sezení rak. anthrOpolog. společnosti ve Vídni dne l-l. února

podával prof. brněnské techniky Makovský zprávu o mamu tí ch
n ál e z e c h m o r a v s k )*0 h a o dotvrzerié domněnce těmito nálezy,

že mamut byl \istevníkem dilmialního člověka na Moravě.

knížete bikolv černohor. „Balk ans k a carica“

vyšla po

druhé v italském přokladě; prvy překlad byl z německého nesplávně
pořízen v r. 189 ).; nový zdařilý překlad \yšel v Zadru od proslave—
ného už srbsko italského překladatele poetického Jovana Nikoliče.
Ruský general Boooljubov podal ve „Slov. dobročinném spolku“

petrohradskémnávr,h aby spolek zřídil „všeslovanskou

\Iaticiu.

[ kolem \Iatice by byzlo zříditi všeslovanskou biblioteku;z1íditi museum
výrobků prům\ slových i domácích všech slovanských národů; zříditi
museum národopisné, archeolooické & numismatické; pořádati schůze,
zábavy a koncerty, divadla, výstavy týkající se jen života slovanského.
\Iatice nechat vystaví si suij slovanský dům v Petrohradě, nechat
zařídí Oýmnasium slovanské a upraví v domě svém všeslovanský
útulek pro hosti z krajů slovanských do Petlohradu zavítavší. Biblioteka
a musea nechat se zřídí odděleně pro každý národ zvláště. Biblioteka
by obsahovala ovšem jen „slavistika“ , to jest spisy o Slovanech a toho
ktelého národa slovanského se týkající, nejdřív v tom kterém jazyku
slovanském, ale i v cizích jazycích. Střed nechat tvoří národ ruský
se svými pododdíly: velkoruským, maloruským a běloruským. Vedle
tohoto střediska nech sepak umístí jednotlivé náiody slovanské. A mezi
těmito národ) čteme: Čechové, Moravcil
— \evíme, je—
—lito pů
vodní roztřídění Bogoljubova, nebo chyba našeho pramene (srbského).
Ale bjla by to divná „všeslovanská \Iatice“ , měla—
li by začítis takovou
znalostí národů slovanských!
Vedle nového uměleckého časopisu „moderný“ („Mii Iskusstva )
zalozen (už v loni v říjnu) v Petrohradě též umělecký měsíčník pro

umění vžilé a umělecký průmysl („Iskusstvo i iskus

stv en n yj prom v selu), jakých cizina už od let hojnost vydává.
Nám časopis tohoto druhu

mají,o jiný ch ani nemluvě

rovněž dosud schází.

Ani Poláci ho ne—

Rozhled.

to to 01

Vídeň měla vedle výstavky secesse v lednu a v únoru též sou
bornou výstavu: akvarellů a skizz, mimo to specielní výstavku děl

italského malíře Mich ettiho,

nejsilnějšíhoz modernv italské a

Sptcielní výstavku proslulé krajinářk)

Blauové

německo—
lakouské pí. Tiny

Dne 13. března připadá stoletá památka první produkce Hayd

nova „Stvořeni“.
— Dne 22. ledna v Mnichově dávána první
Opera \Vao nerova syna, Siedfrieda \Vagnera („Bširenha'uter“),jež dle
všeobecného mínění, kteíé čekalo ovšem dílo otcovým rovné nebo
podobné, sklamala.
V Mnichově-Paříži založen půlměsíční list pro německo-francouzské

uměleckéa literarní styky pod názvem „Revue franco-allem'ande“
Jedním z výsledků mezinárodní konference berlínské proti malo
mocenství má býti mezinárodní časopis malomocenský: „Le

Bibliotheca

dr. Ehlers.

internationalisx'

Listpovedekodaňskýprof

Dle P u š k i n o v y „P 0 1t a v y“ zpracované od francouzského

dramatika Pierre Collinse lib ret to „M atr en a K otc h o 11b e y“
určeno akademií francouzskou za hodno ceny Rossiniho, ročně nej
lepším librettům udělované.
Dne 7 piosince položen a posvěcen základní kámen domu urče

ného pro uměleckou rodinu v Liogugé

založenou J. K. Hu )*s

m a n s em. ,.F a m i ll a sa 0 r a“ při©opatstvíbenediktinském v Ligugé
dospěla zatím svého ustaveni. Pamětní nápis na domě pro„1odínu za
svěcených“ určenou zní doslovně: „Ve středu 7.prosince „1898 dom
Bluté, mnich benediktinský z LiO'uge požehnal první kámen tohoto
domu zasvěceného \ejsvětější Panně a svěřeného ochraně Sv. Martina
a b'v. Benedikt-a, založeného návodem nebožtíka Gabriela Ferreta,
kněze z kongregace Sv. Sulpicia, pro J. K. Huysmansa a jeho přátele,
péči a vedením p. Boutauda, stavitele diecesanního; za doma Bou
rigauda, opata v Ligugé, doma Chamarda, převora; doma Bouleaua,
faráře; p. Hambisa, starosty. — Visita, quaesumus Domine, habitatíonem
istam et omnes insidias inimici ab ea lonrre 1epelle.“
Členové společnosti „F a m i ll a s a c r a budou žíti v domě tom
jako v konventě svém, volní ovšem od zavazku přísného řeholního
života. Budou to „oblati“ benediktinského kláštera v Ligugé, tvořící
třetí řád sv. Benedikta. V den přijetí a zasvěcení oblečeni budou
ovšem řeholním rouchem laickým, ale nemusí ho nositi stále Jako
členové každého jiného „třetího řádu“ tak i oni v životě nebudou se
rozeznavati od ]1D\ch osob světských ——
Leč familia sacra“ v Liougé

bude něco zcela jiného než umělecký útulek v dláždanském
k l'a š t e ř e b e n e di k tin sk é m. Sem přicházejí umělci jen jako
k odpočinku, na zotavenou, v ús raní k oddechu i k načerpáni no—
vých dojmův a myšlének a tu za pohostinství kláštera malují obrazy
svatých, pio kostel, řád a jeho potieby a účely se hodící. V Drážďa
nech jsou to jen hosté umělci, jež kláštei benediktinský k sobě vábí,
v Ligugé vsak maji to býti umělci světa se zřekší ke klášteiu bene
Hlídka.

15

226

Rozhled.

diktinskému úžeji se přivinuvší a v blízkosti jeho novým životem
žijící, žijící svým očištěným novým snům uměleckým.
„Familia sacra“ v Ligugé pod vůdcovstvím Jorise-Karla-I—Iuysmansa

staví si ihnedvysoký cíl: obrod umění náboženského.

Tak jako

z benediktinské kongregace beuronské vzešla škola malířská zvláštního
směru a rázu ——„beuronskou“ zvaná, tak má ve stínu opatství Ligugé
povstati též nová škola umělecko-církevní, umění slovesné především
reformující. —
Dne 7. února zemřel v Lizze zakladatel ústavu, jejž sám nazval
„Musée social“, ústavu to sociologického v nejlepším slova smyslu,

hrabě Oldebert de Pineton

de Chambiun

("“1821). Ústav založen

r. 1893. Chambrun mu věnoval polovici svého ohiomného do desítek
milionů jdoucího jmění. Chambrun zprvu zajímal se uměním a uměleckou
kritikou, šířil mezi prvními úctu k hudbě \Vagnerově ve Francii,
později teprv mysl svou obrátil k sociálním snahám dne. _„Musée social“—

dnes vydává svou vlastní ekonomickou knihovnu, jejíž svazky prodávají
se po 4 francích; a má svůj vlastní sociologický časopis.

Pro slovník hieroglyfický

a staroegyptskývůbec,jenž,jak

jsme oznámili už, z počinu samého císaře Viléma II. má pojistit ně.
mecké vědě plimát v aegyptologii, zhotoveny a dopraveny do Německa
odlitky a fotografie „textu z pyiamid“.

Dne 21. dáván na Lessingově divadle v Berlíně nový kus Maxa

Halbeho

„Die Heimatlosen“

tiagedie z života „emancipované“

samorostlé proletářkv. Kus měl dosti obstojný úspěch, vzhledem k před
poslednímu vystoupení Halbeho aspoň.

Věhlasný esthetik anglický na universitě Oxfordské J 0 h n Ru skin,
jenž od let šedesátých do osmdesátých celé dvě generace ušlechtilých
mužů Albionu odchoval, slavil 7. února dovršené své 80tiletí. (* 7. února
1818.) Stařičkému učenci dodáno do zátiší jeho na jezeře Conistonském
mnoho projevův a adress uznání a vděčnosti.

Amsterodamská

akademie věd usneslase na tomvydávati

práce a zprávy své též v anglickém jazyku. Zpráva tato značí kapitulaci
malého sebevědomého národa na mezinárodním zápasišti duševním.
Úmyslně, pyšná zvláště na své zeměpisné práce o ostrovech asijských
(Java, Sumatia), zdráhala se jakýmkoliv jiným jazykem své objevy
světu sdělovati. Proslulý zeměpisec Javský Veith zpříma pravil, kdo
chce ze spisů jeho čeipati, ať se učí hollandsky a ani právo ku překladu
do cizí řeči nepovolil. Leč konečně svět šel svou cestou i bez bližsí
známosti o pracích učené akademie hollandské. A tak potrestávši sebe
samu přichází konečně akademie k tomu náhledu, že dnes třeba světu

učenému usnadnit přístup ku pracím malých národů, nemájí-li výsledky
prací takového národa bez ohlasu a bez známosti zaniknouti v hluchotě
malých obzorů národních. Vidno to také u všech jiných akademií
menších národů, že se starají samy o šílení známOsti svých piací a
spisů. Tak naše akademie v Rakousku krakovská, pražská i peštská,
jako akademie malých národů utíkají se ku vydávání aspon částečnému
-— ve výtahu ——
svých zpráv v jazyce německém a francouzském.

-—
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Amsterodamská akademie uchýlila se k nejrozšířenějšímu jazyku, jazyku
anglickému, ač jest jí kmenové vzdálenější než němčina.
V malé vesničce italské Zerme u Conegliana objeven starý obraz
kostelní představující P. Marii, obraz uznán za dílo slavného malíře

z počátkucinquecenta,Giovanniho

Battisty

Cimy(1460-—1518).

Nový objevený dlouho postrádaný „Cima“ ihned kolossálně zpeněžen.
Výzkumy a práce na antických nalezištích staly, se od několika

let závodištěm národův evropských. Zvláštěje to nynější Řecko, Turecko
Malá Asie, Palestina Egypt, Mesopotamie a Sýrie, jež lákají starovědce
národův eerpských. Anglie, Francie a Německo mají v Recku nynějším
a starých jeho částech svéústavy archeologické. jež horlivě súčastnují
se kopání a výzkumů. V Římě mají své historické kroužky, v Egvptě
své ústavy. Rakousko připojuje se k tomu závodění teprv v době po—
slední. Zvláště pokud se prací v řecké antice týče, tu před málo lety
ještě vše na soukromou pilnost a horlivost bylo poukázáno; od dvou
let i tu stát projevuje ochotu podpory a pomoci.

První výsledek rakouské archeologické výpravy do antického

světa leckého jest vloni objevené staré 1ecké divadlo ve vyko
paninách etesský ch. kopání toto a objevyty dály se ještě počinem,
vedením a nákladem císařské akademie věd ve Vídni. Staré toto divadlo
objeveno pod ssutinaami na svahu hory Panadžirdagu a jeví se jako
dvojí piestavba a přístavba pozdější k původní jednodušší stavbě.
Objevení eícsskvm potv1zena domněnka, že v starém řeckém divadle
orchestr i hcrci.hr11i' v orchestřc Tcprv později a hlavně za římských
dob orchestr a hcici odděleni a pust íveno nové odděleni proskenia,
jež ozdobeno a rozšíieno.
V Thermách, hlavním městě Actolie, objeven prastarý chrám

Apollonůve ze dřeva.okrášlený terrakotovymi relief). Věci tu nalezené
cení se stářím svým až z doby 900př. Kr. pochozí, chlám sám má býti
ze 7. století př. Ixr. ——
Řecká

archeologická. spolecnost, vlastně „eforos“

její Stais, odhalilivloni část chrámu Poseidonova
předhoří

Sunion

a Athenina

na

(dnešní mys Kolonnais). V pracích, které vedly

k překvapujícím v_\'sledkům. bude se pok1acovati —-—
Na ostrově Rheneji

u Delu obchvil .ctwmos aich. spol.1.Stavr0pulos, zbytkv starého po—
hřebiště, Delos sám Apollonovi posvatnv nesměl pojímati v lůno své
mrtvoly lidské, t_\'to tudíž odváženy na sousední pustou Rheneji. Věci
tu nalezené, zvláště \aSj obohatil) ZDdIllOStlvědecké o malbě keramické
v Řecku pred 1. 426. př Kr.
Anglický archeologický ústav v Athénách ve své zp1ávě o loňských
pracích, na jedné z posledních schůzí svých podané, zminuje se o hlavním

objevuškolyanglické,o vykopaném starém pl aehistorickém
městě na \[ilu.

\Iěsto toto nedaleko Fylakope ležícíjevilo tři vrstvy

při kopání, i od nejstarší až do novější stavební period) města zračí
se sice skoro tentýž duch a tent\'ž láz, ač stále dokonalejší, umělejší
a pokločilejší. Svědčí to tudíž o nepleti'žitosti jednoho a téhož kmene,
jenž v městě na ostrově obýval, zabývaje se obchodem, k jakému
volný dobrý přístav sám naváděl. Jedním z nejpozoruhodnějších objevů
15*
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jsou hmoždííc čtyihranné z dob\ předm\kenské, & pak objev pěkně
zachovalé nástěnné malb\ ze střední v1st\\*. Jedna z těchto maleb
pledstavuje mor,e na jehož vrchní části modré a žluté r\b\* plovou.
na dně pak houb\ a mušle znázorněny jsou
V roce 1897. učiněn v obci Madaba, v\chodnč od Jordánu
v Palestině, při stavbě nového kostela na sboreništi stare basiliky
znamenitý a důležitý objev. Při kladení dlažby piišlo se totiž na staloh
dlažbu, která na pl vm pohled zdála sc obyčejnou mosaikou. Leč pri
bližším ohledání zjištěno, že mosaika je zvláštního druhu a skvěl\m

dědictvím starého věku: objevila se totiž jakožto mosaiková mapa
Palestin \. jež Germer-Durandov\'ma též Mullerovýml(\Iappae\Iundi)
\ \'dáním lonským v širší známost uvedena. Část mosaik\ už byla zničena.
než se k tomuto objevu došlo. \Iapa sahala od \ilu až po Dan a od mom
((zkpoustl arabské Stiedem map\ bylo sv. ln(sto Jerusalem \Iapab\*la zdč
lána tak. že uvehodu leželo pobřeží Středozemního more, (\ upr0sti edlod1 od
leva k pravu tekla řeka Jordan k \Irtvčmu moři. \Iapa tudiž má polohu
východní (naše mapy mají polohu severní, o starých mapach římskveh
edomnčnka, že mčl\' polohu jižní). Puvod mapy klade se do 6. století
po Kristu. Je to tudíž nejstaiší zachoaaná mapa, jaká tu v \Iadabč
nalezena,

neprihlížíme—
—li k cestovní

mape

říše římské

.,Itinerarium

pictum“. jež sice podává obraz říše, jak b\l ve 4. století, ale dochovala
se v kopii až z 8. století pochozí. (Viz Hlídka 1898. Dr. Fr. Kyzlinku
Po slavných objevech aneb—francouzských v \inive zatoužili
\čmei dobytí si podobné sláV\ archeoloou badatelu v jiném meste

starooasijskéiu, v Babyloně.

\

r. 1897/98. poslána sem v\zkumná

deputace berlínské \*\chodní společnosti, jež Babylon za místo prací
překopných určila. \a 1umo*išti Babylonu kopali už sice od let
padesátých flancouzšti a angličtí aleheolooové, ale nes_\'stematick\. jen
místv. Podařilo se jim mnohé cenne památky objeviti. ale německá
společnost chce n\ ní podniknouti úplně odkrvtí \abuchodonosmma
města, jehož ssutiny v podobe pahorků rozkládají se na někohk mil
v objemu. \emecká v\*(pr(\*a začala ted\ vloni se svými pracemi
v pah01ku.,El Kasr" čili ..zámek'“ řečeného, jenž ukrývá trosky
mohutného paláce \abukadnezarova, snad i s poklad\ liter*a1ními ze
600. století před Kristem i z dalšíeh století, až po Alexandraa pozdější
doby římské. Celý podnik rozliočten na pět let. \ ůdcem cele výpravy
zvolen Dr. R. Koldewey.

Z národního hospodářství. V prosinci zadány stanovy nového
družstva hospodářského na Moravě, jež má býti ústředím pro všechny
družstva hospodářská všech druhů na Moravě. Družstvo v lednu
povoleno a 9. února konána jeho ustavující sehůze. Nese název:

lfstřední svaz českých družstev hospodářských na Mo

ravě. Stanovy dávají možnost utvořití čtyři odbory družstevní: úvěrní,
mlékařský, nákupní a dobytkářský. Vedle těchto spolkových odborů
může se připojiti pát\ osobní, tak zvaný organisační. Podíly peněžní,

na něž ústřední svaz organisován jako banka jednotlivých družstev,
určeny na 25) zlatých. Prozatím na schůzi ustavující organisovány
jen dva odbory, mlékárenský a nákupní. Ježto svaz tento ústřední
zamýšlen jest právě jako ústřední kancelář i pokladna našich hospo
dářských družstev, bude asi ještě dlouho trvati, než při dnešní ne
hotovosti spolkové družstva v sobě shromáždí &sám úspěšně účinkovati
začne. —-—Hlavní úvěrní spolky rolnické, jimž by bylo místo bývalo
v odboru úvěrním, totiž Raifieisenovy záložny, do svazu nepozvány.

Ze statistiky

našich

záložen

sjednocenýchv ústřední

jednotě pro Cechy, Moravu a Slezsko vyplývá tento obraz o našem
u\ern1ctv1 „národním“ v roku 1897. Celkem uvádí se počátkem roku
1898.. nepočítaje naše moravské kontribučenské fondy, 918 úvěrních
ústavů záloženských. 7 těch bylo jich ?)(37v Čechách, naí Moravě )29,

Slezsko 15, Vídeň .Raifíeisenový ch pokladen českých bylo v Čechácli
138, na Moravě 41, ve Slezsku 3. Další podlobná statistika podina
jednvotou jen u záložen \* jednotě sdružených A těch jest 509.
V Cechách 272, na Mmavě 229, ve Slezsku 8. Tedy v Cechách

V
z občanských záložen (Českých) nepřistoupilo dosud 93, na Molavě 57,
eb'lezsku 2. Většina záložen \*jednotě zastoupených jsou svépomocné,
tdŠjest jen členům půjčující, nečlenům jich půjčuje \* Čechách 27,
na \Ioravě

45). Se záložnou spojena je zasta\á1na

v (_)echách v 15) při—

padech, na \Ioravě ve 3, ve Slezsku v 1 prípadě. Členstva vykazují
záložny v jednotě seskupené 32). 7-17)členů se (313.006 podíly, na něž
složeno 9,1365 )() zlatých. Průměrem jednotlivý podíl obnáší v Čechách
17 :)3 zl., na \loravě

11. (33 zl

a ve Slezsku

13 _.)-_L
zl. Na člena při

padají asi dva podíly Celkem tedy vidno, že to nejsou podniky
kapitalistů, ale malych lidí, kteří skrovným majetkem se súčastňují
jen za úkolem svépomocí. Jmění vykazovaly záložny ty (508 jich
do počtu vzzato) vlastního 31089 mil. zl.. cizího 2M) 397 mil. zlatý ch.
Tedy jmění vlastní činí asi jednu necelou de\ítinu jmění svěreneho.
V roce 1894. činilo jmění vlastní jen slabou desítinu. Od té doby
roste vlastní jmění záložen větším procentem než jmění svěřené.
Vidno z toho asi, že hotové peníze obracejí se už jinam ne jen do
záložen, že i náš lid začíná podnikat a nejen ukládat. ——Půjček
poskytly záložny obnosem 157 3 mil. zlatých. splaceno jim půjček
149.9 mil. zl. Hůř bylo dle všeho na Moravě než v Cechách, neboť
při menším obnosu půjček ()4 mil. zl.) zůstal právě tak velký schodek
vc splácení (502 mil. zl.) jako v Cechách (vypůjčeno 1027) mil. zl.,
splaceno 98 6 mil. zl).Veške1ých půjček z minulých let i z r. 1897.
mají wzáložny„mezi lidmi“ 918 88 mil. zl. Ježto svého jmění 24 ) mil. zl.
a svě1*en\'ch peněz _.)3 () mil. zlatých, tu p1eb\'*valo jim v pokladnách
ještě 38 milionu zlatých. PIO tyto peníze musily hledat tedy záložny
občanské, jiné uložení v jiný ch ústavech. Pio náš národ bylo těchto
38 milionův (nebo odčítajíce nutnou hotovost, tedy asi 3) mil.) mrtvým
kapitálem — nebo kdož ví, kdo s ním těžil v těch ústavech, kde
byl uložen. — Co se druhu úvěru týká, tu měly záložnv rozpiijčeno
na osobní úvěr 92 mil. zl., na hypoteku 124 mil. zl. a na zástavu
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2 7 mil. zl. Rozdíl je tu mezi českými a mezi moravsk\'mi záložnami.
V českých záložnách osobní úvě1 obnáší jen 380/01'ozpůjčeně summy,
h\ poteění úvěr pak 600,() téže summy. V záložnách moravskš cli
obojí úvěr drží si rovnováhu: Osobní 49'0'6„„ hypoteční 49 7%. ——
Treba se ještě zmíniti () úrokové míře A tu záložny samy platily
ze vkladů:

_9 po 3 „')0/0 a 2 po „ 7ÍO)0/ — 240,

ted\

skoro polovice

všech popisovaných tu záložen 40/0 — 28 záložen po 4250/0 a zase
veliká část totiž 214 po 45%, ——konečně 65 po 5% a 4 po ó'óo/O.
Platilo tedy ze 555 záložen po 4 až 450/0 482 záložen. — Při úvěru
osobním (směnečněm) bralo úrok 425) až „')0/0 134 záložen,
až do 60/0 bralo 359 záložen a od (3250/0 do 70/() ještě 50
——Při ú\ěru h\potecn1m bralo od 49.7) do 50/O úroku 361
od „3250/0 do 6 0/0 189 záložen a od (36 do 700/O ještě 1:2

od „")-2')
záložen.
záložen,
z„.íložen

Ježto drahost úvěru nespočívá tak ve výši procenta úrokového jako
v rozdíle úroku hraného a dávaněho, tu vidíme, že při osobním úvěru
110 záložen bralo ještě víc než o 10/() vyšší úrok než samy dávaly.
Při hypotečním úvěru pak bralo 117 záložen úrok míň než o 1%,
větší než samy dávaly. — Záložny moravské poměrně mají vyšší
úrok, vyšší úrok berou i dávají než (eské, ale rozdíl v procentech
branych a dáva n\'*chje poměrně menší než v Čechách, jest tudíž zisk
záložen moravskych těž poměrně menší.
/e socialnich a průmy slov\'ch anket letos se připravují: anketa

o podomácké

pl áci, vedená z úřadu pio statistiku pláce; nejdřív

vyslýcháni mají b\'*ti súčastnění z odborův oděvnických (hotovcní šatův
a prádla); počátek ankety by byl \* dubnu. Po loňské anketě velko
prum\slnickc' v Plaze, Plžni a ve Vídni má letos pořádána b_\"tiv Praze

anketa

maleho

prumyslu, řemeslnická.Lonskétřiankety pomohl_\.

vzbudily zájem i úřadův i širšího obecenstva, a následkem jich bylo
ihned nařízení, aby úřady vůči podnikům velkoprůmy slovjm nebyly
tak úzkoprsy.
Zpiáva ministelstva obchodu o stín kách za rok 1897. vy—
znamenává se Opět pečlivostí a důkladností. Rok 1897. b\lz zase pří—
znivější \* ohledu stávkovem než jeho předchudce. Stavek bylo 221
\ 819 závodech, pláci zastavilo nebo nuceno bylo zastaviti; 7 4 )(3'dělníku
ze
dělníků
oněch závodech
zaměstnaných,
to 69
0/—o
V ].:)4333
1896. bylo
sice vstávkujících
také tolik,
ale stávek činí
samých
a po—

stižených závodu b\lo více (oněch 294, těchto 140.3). Dní promeškáno
stávkami 400.000. Ve stávkovem iuchn zajimave je to, že v silně
průmyslový ch centrech stávkového iuchu ub\' vá, za toho přib_\'vá
\* krajích měně prům\ slovvch. Příčiny leží na snadě: tuhá Olganisace
v centrech \\ dobývá si úspěchu 1 bez stávek, a mimo to v centiech
plůmyslovýcli poměry jsou mnohem lepší, V klaji méně piumys lovem
dělnictvo začíná se 01oamsovat a ve své nevy spělcjší organisaci také
snadněji sepouští do stávky. Mimo to bídně pomě1\*samy ke stávkám
donucují. Úspěch stávek byl poněkud lepší než v letech minulých.
Byloť bezúspěšných stávek jen 460/0, plného uspechu dodělalo se sice
jen 170/O stávek, za to vsak

částečného 2370/0 všech stávek. Důležito

l\)(JJ

Rozhh (.i

y—L

jest rozeznávžmí stávek na útočné (( obranné. Un\ davaji nejlépe na—
hlédnouti \ \ocialní postavení pl ((1n\\ln 1 dělnictva. Utoěné (( nás dosud
převládají. ale i obranné dostupují stale velké výše Tímto (ozlišením
tratí stávka asi v očích tak mnohého na své ..hluze“ a ..za(lržitclno\ti".

Útočných b\lo roku 1891143) stávek; oblani(\'eh of.) ostatní nedaly se
tímto 7působem určití
V říšském sněmu německém počato projednávati vládní předlohu

o oplavč pojišťovaní

na \t('(1í a neschopnost.

Prcdloha v\—

\olala nesouhlas (( \šeeh stran \nému říšského. Odkazana l\omi\\i
v níž dojde asi velkých přeměn. proto 71níníme se až o je)ím konecném

rázu (( směru. Vládní Opla\(3 v_\(\ l\((no že není pronikava. že nářků
na ne(_lostatk\ dosavadní vůbec málo (\i všímala. Zda se jakoby \lada
b\la _)1podala k vuli velk0\t((tka((ín( na \\'cho(l(3 kteří si \těžmali.
že musí na stáří zaopatřovat dělné \íl\' v městech pr((m\\lov_\'eh ve
\tředu a na západě ří\e \e \trh((v\í.

Anglické odborovés \polk\ dělnické.'l'iade\ Unions sešly

se 242.ledna v \I((n('l1e\t1(1 ab_\ provedl\ ((\ne\ení ze \jezdu lonsl\('ho
v l)(istolu. Z\laštní pozdčjsí poradě odkázané o zří7ení totiž \polecné
všem fedelaee. Za\toupeno tu bylo 986.495 dělníků v 9.5 odborech
sdružený eh (( síce 288 (leleg('(t\. Stanovy ústřední federace _)ednotli\vch
odboru \el1v('(l((n\.'l((to pon((\e nazev .<(_ene1
ral ledel ation oí Trades
Union\'. Bude to jakasi ('(stledni pokladna pro všeobeené 7(('1_jm\*
dělnictva
a110',lieké110k po.\íleni _)ednotliv_\'eh bojů dělnictva

ur(en('1. V poslední

veliké \táveee strojníkův anglický ch. ukázala se samotná or<(_((ni\ace
těchto p(ece jen slabou. Proto _)(dnotlivé odbor_\ přišly k tomu n('(7oru
že musejí \e seskupiti ještě uže v ústřední organi\aci S( spolecnou
pokladnou. ab\ v plípadě \elkcho podobného boje proti \010anl\ov((n(mu
už rovněž zamčstnavatehtvu ob\t('(l_v.Jednotlivé odbory budou platit
za 900/0 svého členstva p1í(\pc\k\ ..v\((obeené te(le1aci". lříspcvk\
takové budou (l\o_)í, odpmídajíeí též dvojí podpoře v ((as \távky:
(i peneí nebo ?) pence (ř.—>O
nebo i() l\(.) za člena čtvrtročnč. Prvnímu
příspěvku odpovídá podpora týdenní ('“)šilinků (.“-šzl.). druhému 2 šilinky
6 peneí (1330 zl.)

Organ

robníeh

belniekého

společenstev

ministe1\tva

prace

uvadí (31'\l((7 \ývoje

v_\'—

za posledních pet let. R. 189-1.b\lo jich

311, r. 1895. 394, r. 189($.u (')(34.r. 189(. 84') a koncem roku 1898.
vzrostl počet ten už na 1128. Be10'ie po Anglii myšlenku kooperace
nejúčinnč)i pochopila a napodobí ji. a dod(l((\ (( se jí též úspěchu na
poli socialni organisace podobných jako Anolie.
€*:

Školství V učitelstvu čím dál tím pov('(žliv(3)i to vře a víří
Mnoho b\ lo mu slibováno od libelalnieh zástupců če\kého lidu. a proto

prohláseno za příkaz stavovské discipliny nemožně podporovati \\ obo
dal \tv1 ——v Čechách mladočešství. na Moravě lidovechí

a kdo se

ozval nedůvčrivě a radil k _opatrné politice v\'čl\avací. byl ukřičen a
udupan. Ted nastává nepříjemné \f\*\třízlivč1ií a proto v U(1tel\t\ ((

(o (o (O

lozhled.

takový chaos. Jedni slepě se vrhají v náruč socialni demokracii, jiní
rozpačitě stojí na rozcestí a nevědí kudy kam. Učitelstvo ztratilo pevné
základy určitého presvěděení a kolísa nyní jako mladý štěp vichřicí
bičovaný. Až vyblednc z toho labvrintu poeh\*,b nedůvěry, sklámané
obětavosti a planých hesel, pak zase nastanou jasnější chvíle a osoby
i věci budou jinak posuzovány a take věcněji a správněji oceněny.
Červánky takového obratu objevují se již na obzoru. inan nejkraj—
nějšího levého kridla v učitelstvu, roudnický „Školský Obzor“ uve1ejnil
nedavno

depis z Moravy, v němž velmi ostle v\*t_\'*k('moravskému

učitelstvu, že se do krajnosti exponovalo proti kandidature nadučitele
Kadlčaka jenž p1\'*přes jiné .,*“c1edopřece jenom je učitelem a zajisté
by zcela jinak hájil zájmy svého stavu než nespolehlivý mladočech.
V učitelstvu vůbec začínají se jeviti silne proudy proti mělkemu
svobodarství mladočeskému a na mnoh_\'ch místech v\*pukl již velejný
boj proti nedávným milaěkmn. Jak dalece již dospěl tento rozpor mezi
liberalním učitelstvem a liberalními poslanci patrno z hrozeb. jež ve
všech listech učitelstva libeialního se \*\*s
kvtují. Již i nejrozvažněj'ší

ostíe psoslancekaiají
\*a1ují.
(\a doklad
citujeme .,Ped.
(c.—l
179.,) kdež apíše
1eferent:,._.
.nedomnívejte
se užRozhledy“
více. že
bychonsidnes jakýmkoliv slibem se dali upokojiti.( \e\*\*kon(iteli upřímně
a náležitě to. co ucitelstvu jste po\ mm. anebo budete- li snad chtít zase

„opravovati“ naše platy „po kos'čalovsku,tož vězte, žeevzbouiíte lavinu
nespokojenosti, kterou nebudete s to zastaviti (\ která řítíc se nadělá
národu škod na dlouho neodčinitelnvch. Nechte mentorovani a zjednejte
náležitou naplavu nej(n ve hmotný cl). ale i \* p1a\1)1cl)poměrech našich,
jež jsou kriklave. nelidske a nezákonné, a potom mužete l)\'*ti bez
starosti o nas a o naše pusobení ..“ (\ dale: „...a co se t\'k(í toho
státního práva, l(tc1\'-*mšermujete proti Bernerovi. což myslíte, že jsme
tak neplohledavhni a že nevidíme. kterak sami jste to vase bývalé
palladium státního prava hezky sbalili a uložili do koutka jakožto v(teš,
zrovna jako jste učinili se svobodomyslností a pokrokovství“
V učitelstvu vubec n\*ní veškeré snahy směiuji k zlepšení poměrů
hmotn\'ch i pravnich. Tento ploud je tak mocný. že překlenul 1rozdíly
národnostní. Tal( \* Čechách na společných schuzích iokují CCCl](jé)V
i \ěmci a do Lobosic měla l)\'*tisvolána maniíestační schuze učitelstvaa.
bez lozdílu národní příslušnosti, z čehož však zatím sešlo. Učitelstvo
**Gladisce \ šak jednomyslně prohlasilo se pro požadavky rakouským
Lehineibundem německým vvtcene a přijalo memo)andum onoho Bundu.
Tvto snahy pochopitelně velmi cli\ tre l( s\ \'*n) účelům chce \*\*
užitl(ovati socialni demokracie. Proto učinil Ber*1ie1('3) a soudruhové
návrh \* minulem zasedani ab\* ? 55). říšského zákona školního byl
změněn \* ten sm\*s,l že anIlÍZŠÍ plat\* učitelů ve všech zemích musí
se iovnati všude platum statních úředníku XI. ——VIII.třídy dietní
s prídav k_\' a b\*tn_\'*mplíslušným.

\e Sle7sl(u ch\st('1 zemský výbor upiavení pomělu učitelsl(\'ch.
\a\**1huje.ab\* každ\' u(—it(l po zkoušce zpusobilosti ustanoven byl
definitíniě se oslužnýii) ()00 zl. a postupuje pak do \\*ššíeh platebních

Rozhled.
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tříd vyměřených na 700 a 800 zl. Učitele na školách měšťanských
mají 900 a 1000 zl. \ejvýš 30 hodin musí každý učitel vyučovati;
každá, další hodina se honoruJe 33 kr. Tresty disciplínami Jsou peněžní)
pokuta zadrženi quinqnenalky (( funkčních příplatků. přeložení na Jiné
místo (( píop11<ten1Do pense může bj ti dán učitel kd\žžpo bczuhonněm
působeni plo p(ilišne stáři, plo duševní neb tělesnou cholobu k plnění
svého úladu stane se neschopným. Učitelk\ smí se provdati s dovo
lením zemské školní rady. Učitelské listy prohlašují tento návrh za
hrob svobody: jakou dosud měli slezšti učitelé.

Nedostatek

učitelstva

na Moravě Již mizí a není doba

daleká. k(l\* bude na(lb\tek kandidatů. Podle výkazů úředních ne—
obsazeno dosud Již jenom 28 míst a mezi těmi zajisté mnohé.kte1(')
Jenom v plincipu Jest povolené.
P) ('(\ o vcř cj ()osti udělil ministr \'\1(()ov((n( 1)1((tiěn_\'m
stícdnim
školámt (po případě třídám) \' \listku Ostiavě (1 Zzibíchii, polskému
g\mnasiu \' Těšíne (( uěitelskému ústavu školních blatři v Strebers—
(lOltě. Tento ustav Jest Již pát_\' (<oul\1()m_\"
ústavk ((tolicl\_\" Jemuž dano
p1('(\o veíeJnosti O polském y\mnasiu t(;<i1)sl\()1))se. ploslýehá. že bude

(oku budoucího sest((tněno.

IŠO\kot libe) ((lnim

li<tum

telske V zemích alpsk\"(l.) [snesly

piohl(i<il\ katolickc spoll\\ (((i—
se. že členove nebudou odbiiati

libelalnieh listu (( ne<trpi ((l)_\'\' síních školních l)\'l_\*vyložený.
Ixonk (11s\* na upuizdnena místa maji l)\t1 \'c <m\'slu z('(l\on((
\žd\' na pln_\'ch šest neděl \\*|).<('(n\*a \'cškeu') lhůty k podání tcina
p1()<n()(l0(liž()\f('(n\. ]\(l\*l)\' mistni šl\olni lada \' (lobc i(stanm enc nz'()v1hu
nepodala. m('( ()l\1()sni školní lada uciniti plcsentmi bez i((ívlhu mistni
školnil ra(l\; tak nařídila zem<l\('( skolni 1(((l((.lŠ\*lol)\ \elmi p1()sp()<no.
kd\'b\* odstlanila zlozv_\ l\ \() 1111(()h\'()hol\1e<i()h 7((hnizd()n_'.v že na mí<ta
uěitel<l\('( 1 nadučit€l<ká posila ol\)(_)<ni.<l\olní i((da \f\ volené <\*(')1nil(((l\\'

a pak tcpíve pio leima \'\piš() l\()nk(u<. \listo \šal\ Již pledem zadáno
onomu (lesipnovanemu. il\d\b\
pak <e hlasil <()l)el(p<1 kompetent.
Univcr<itni
spolek pio /ll/(I11 l\atoliel\_\'(h \'\.<ol\\'ch škol
v Solnoliiadě konal 1?). ledna <\*ouX\. valnou hlomudu. při níž zjišteno.
že má spolek 340.3 2.8 zl kmenoveho Jměni (( \ešk(_)1\' majetek obn('(ší

Již:::.)00000 zl Spolek má 2) akademickich odbocck<s 2000 člen\'.
V Dolních Rakousích.
l\d(ž p1\' Je.školství nejlepe. orjvaniso—
\'(ino. mají Jenom 330/0učiteli). za to \<((l\ š:)00/0podudtcluv. \b\ tento
nepoměr se odstlanil. žádají tam ucitele přeměnu p()duc1t(l<l\\*(,h mist
\* učitelska na dvoutřídnich školách.

V\ znamenání

\*ratili

někteří učitele nchouce spokojeni

stim. že b\li zařaděni do nejnižší kategmic \*\*zn((1nen((n\"ch\()ol)\'čeJně
ostentativně učinil tak učitel (lan lŠiele(l\_\ \ IŠ\*CZ\něhaličské. Jenž
podle77()<t Volk<zt0. “ ncplijal <tiíl)1n\'*l\(iž záslužný připisem. \' němž
plohlašuje

že před ]010t\*

již

obdržel

od kolle<_)ů\ adres<u

116111111

(( zlatý p1<ten, (( toto \\znamenani že <i výše cení. (\'ad to prý ucit(l
po 40 letech směle se muže lovnati voj('(l\ovi.kte1'_v b\l (om—(((( bitve
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O americkém školství a ústavech učitelských velmi instruktivní
ělínk\ píše v .Ped. Rozhledech“ Fr. Pátek, bývalý ehovanee ústavu
v Drunu Dovídame se tu že v Americe muže každv \*\učovati, kdo
složí piíslušnou zkoušku. Také na ústav učitelsk\' od 15). roku může
kdokolvěk studovati bez rozdílu pohlaví a studenti smí se studentkami
uzavíiati sňatk\ manželské. V I. ročníku se učí alithmetice, geoloeii.
ethice. dějepisu Unie V\braně čtení, i\sický zeměpis, anglickému:jazyku

a skladbě, 10/b01u Slov, hudbě a učetnictví. V II. r. mají občanskou
vládu, al<_>ebr,uzoolOOii,dějepis stalověku, zákony školní dějepis středo
věku, astronomii, filosofii, dějepis novo\ěku a dějiny v\*(hovatelství.
V III.1j.e
pS\eholOOic, peometrie chemie, vy*cho**atelství, botanika.

retorika, anglická liteiatma, method\ i piaxe a literatura americká
Kdo míní vstoupit později na universit-u nebo do vyšších kollejí, studuje
od I. rocniku latinu, řečtinu a němčinu a \*\nechá v\z*chov1telství.
methodiku a pS\*chologii. anebo může navštěvovati dvouletý běh. „port—

graduate-course", kdež se učí \\ šší mathematice, jaZ\kům, trigonometrii,

školní správě, politickému hospodářství, obchodním zákonům, logice,
morální filosofii, strojnictví, plavectví, rozborné geometrii. ethice, dějinám
civilisz,1ce ustavě Unie, Butlerové analogii, křesťanským svědectvím.
mezinál odním zákonům a řečnietví. Ústav\ jsou společné pio obě pohlaví.

l\a obzoru v\ chovu se v\nomj1 pr\ní obr\ S\ vědecké h,:b\0ie n\

duše, jež vedle techniky V\uěovaeí v budoucnosti bude míti velk\'
v\ znam (\*iz .,“Untenieht und Enniidungí od L. \\ agnera v Greiz).
\ej110\ější tato věda dokazuje, že tělocvik nepřináší dětem zotavení,
ba ani 111\ nemají takov\ch účinků, jak se dosud myslí. Odpoledne
vědeckv předmět je naprosto nevhodm'. \ejvíce a nejinteiisivněji pracuje
žák první dvě hodin\. Dítě do 10 let nejV\ še —l,p1es 10 let- nejvýše
5) hodin V\uěování snese a ještě potřebuje delších přestá\ek k od

deehnutí. Erograííek\ peiad vyučování dle h\0ien\ duše je pr\ tento:
1. tělocvik. mathematika, 5).cizí 1eči, 4. náboženství, :).1nate1sk\'jaZ\k,

přírodopis a zeměpis, (dějepis.
.
8. zpěv a kleslení.
Peknou novinku pozorujemev ,Ped. Rozhlfí Uveřejnují přehled
nejdůležitějších elánků časopiseckých z listů f1an00112sl\_\
ch nČn1eck\ ch,

aneliek\"ch,1tílsl\\eh, španělských, skandinávských a hollandskýeh.
Pěkná illustraee se v tom jeví k té tak zvané slovanské vzájemnosti.
Což pak ruské polské, eliaivatskě a srbskéěčasopis\ neplinášejí pranic,
což by stálo za čtení? Jsme to podivn\ nálod!

Oprava. Na str. 155. \e středním řádku čísel má b_\"tizKorut. ] ?) (místo 7'5),
'ísle(h nbnáší
Dalmacie
2'3 (místo 2'3'2), llzllic 27'7 (místo 7'7); dále \' (lolníeh (1
procentu Cech 22'7 (místo 9 77).

vábí/ae)

“za

„Potměšilý & nepoctivý plagiator“

Dr. Robert Neuschl „Naší Době“.

Jakýsi zakuklený stoupenec školy Masarykovy chtel podari v »Naší
Dobč<< kritiku I. dílu mé »Kí'est'anské Sociologiea.
Pravím »ehtěloz, poněvadž zdá se, že pouze 7 sešit dílu l. v rukou
měl, ve kterém našel, eo jistotně hledal, a co se ho jako liberála a prote

stanta týkalo, statě totiž o souvislosti socialni otázky s reform ací protestant
skou a stať o liberalismu;
obsah však již jediného T. sešitu tou měrou
t. zv. kritika rozčilil, že zapomenuv na kritiku i tohoto jediného
sešitu
zove šmahem celý ]. díl (z něhož pouze ze 7. sešitu něco četl) prací úplně
bezcennou, snůškou a prací mosaikovon, bezduchou, naprosto neprop'aeovanou,

plagiatem

svrchované

potměšilým a nepoctivým

-—a místo

kritiky dokázati se snaží, že reformace česká a německá a její zplozenee
liberalismus nebyly a nejsou příčinou neštěstí, nýbrž spíše zárukou štěstí
a blaha národa českého a společnosti lidské vůbec. Toť punctmn saliens
celé t. zv. kritiky „Křesťanské Sociologie“ v „Naší l)obč“.
I vyzývám kdo koho, by pi'ečetl si zmíněnou „kritiku“ v „Naší
Době“ a pak vyznal, zdali neučinila naň hned na první stránce. dojmu

„apologie protestantismu

a liberalismu“ od nějakéholiberal

ního, helvetského
zui'ivce, či řekněme to zkrátka. nevěrce školy
Masarykovy, proti katolicismu.
Toť compositio loci, zde bojiště.
Poněvadž tedy s této stránky vlastně
na mne se útočí, chci
též já zalmklenému !". s téhož stanoviska čeliti. ponechávaje si na konec.

z čehož mne zakuklený liberál F. vlastně

jen mimochodem

viní a

směšným učiniti chce.

Předně upírám rozhodně a naprosto

škole

Masarykově

a

stoupencům jejím, chtějí-li důslednými býti ve svých liberalníeh a protestantských

zásadách,možnost a kompetenciposouditi
práci

zbudovanou na zása

eminentně katolických.

nestranně

a příznivě

d á e b kladného křesťanství, na zásadách

Sociologie moje je kniha katolická,

tedy

„suiiška“ (když se to p. 11'. tak líbí) principů katolickýel'i, tedy zásad
náboženství nadpřirozeného, jehož škola Masarykova dávno již nemá. Skola
Masarykova je školou rationalistů, stoupenců p i'irozen é, náboženské filosofie,
školou mužn, kteří si tvoi'í náboženství sami a rozum svůj soudcem činí
zjevení Božího.

Tím stojí kniha má katolická

v zásadním, nesmířitelném rozporu

se školou Masarykovou, čili stojím já jako pravověřící katolický theoloe: na

proti stranč nevěreů

čili mužů, kteří kladného, zjeveného náboženství

nemaji. Mezi zásadamiknihy mě a zásadamiliberální

protestantské

školy Masarykovy je naprosto nemožný každý smír a vyloučeno každé a jaké
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koliv smlouvání. () protestantismu a zplozenci jeho, liberalismu platí slova
sv. Tomáše Aquinského: »Qui errat circa principia, est impersuasibilis“, kdo
bloudí v základních zásadách, toho přesvědčili nelze. My se rozcházíme
v zásadách. Liberalismus je atheismus, a protestantismus k němu vede a

dávno již náboženstvím křesťanským

není, protože z velké části již

popírá božství Kristovo. Z toho důvodu stojí mnozí pp. pastoři též u nás
již mimo křesťanství a sloupové protestantismu německého jako Dr. Schramm,
Sydow, Harnack, Bruckner, Raupp, Ziegler atd. dávno již hotovi jsou se
základem křesťanství. Z toho plyne dále, že, chtěla-li škola Masarykova

býti důslednou v zásadách svých, knihu moji katolickou

musila,a že by jen tehdy střízlivě

a spravedlivě

odsouditi

o ní souditi mohla,

kdyby zásady katolické přijala nebo aspoň rozumem, zášti a předsudků
proti katolicismu prostým
souditi chtěla. Toho však u zapřisáhlých odpůrců,
školy liberalně-protestantské Masarykovy, brojících proti všemu katolickému,
očekávati nelze, a proto ujišťuji p. F. a školu Masarykovu, že jsem od ní

příznivé

kritiky

nikdy a naprostoneočekával

a očekávati nemohl

a předem již říkával, že pro stať o protestantismu a liberalismu jistč
napaden budu.

Posudek

knihy mé školou Masarykovou příznivý

jejím odsouzením

a pro partie

byl by patrným

eminentně katolické

kriteriem

téměřjistým, že nepsal jsem katolicky, nýbrž pro t e sta ntskoh clvet sk y.
Žádati a očekávati od školy Masarykovy přízni vé recenseknihy katolické
je asi tak nemožno, jako žádati po \Volfovi a Schónererovi, aby uznali
státní české právo a rovnoprávnost národa českého s německým.
A proto panu F. za jeho vynesení o knize mě co nejuctivěji děkuji,
poněvadž nadávkami svými spis můj kruhům katolickým a všem, kdož ještě
zdravý rozum si zachovali, nejlépe
doporučil a velikou reklamu mu učinil.
Zároveň však již napřed oznamuji mu, že ještě mnoho a velice se
zlobiti bude pro věci, které ještě v II. díle přijdou, když již tolik rozčilil

se jenom pro kousek odhalené tváře lživého liberalismu.
Spolu Ujišťuji p. F., že plné toho vědomí mám, že i tehdy,

pouzebyl snesl správné

zásady

katolické

kdybych

k řešeníotázky společenské,

již konal jsem dílo záslužné, že posloužil jsem věci dobré, ti však. kdož
obhájili chtějí liberalismus a protestantisnms. konají služby věci lživé, že
jsou největšími škůdci společnosti lidské, poněvadž po soudu Stolice Apoštolské
šíří m or na výr—fest
zhoubný. Já vypisoval jsem a snášel jsem pílí mravenčí

po 9, po případě po 12 let z výtečných spisů katolických

pro knihu

svoji zásady p r a v div é, jistí však páni professoři (neuvádím žádných jmen)
nedovedou za celé století napsati o katol. církvi pravdivého řádku, poně 'adž
jsou bud příliš hloupí anebo, což pravidlem bývá, příliš mizerní a bez
charakterní.
Nyní však dovolím si říci katolické
české veřejnosti a všem, kdož
ještě úctu mají před pravdou, proč vlastně upadl jsem v nemilost školy

Masarykovy. Inu, opovážil jsem se říci o protestantismu
a libera
lismu to, čím dle svědectví dějin a každodenní zkušenosti skutečně
jest. Sociologie křesťanská,

jakouž kniha moje jest, musí v první řadě

ukázati na zdroje, na kořen otázky společenské čili anarchie a iniserie všech
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řádů společnosti nynější, a má-li úctu a respekt před pravdou historickou.
musí naprosto přesvědčiti se a vyznati, že celá otázka socialni není nic

jiného než apostasie

od starého křesťanského,

společenskéhořádu

mravního a právního a veliké apostasie té počátek že učiněn byl protestan—
tismem, který podryl a podkopal základy dřívějšího křesťanského řádu
společenského právního a mravního a tak otcem se stal moderního liberalismu
a socialismu a ž)idlem všeho zlo, které společnost nynější tak něšťastnou činí.

Škola však \[a.ary kova je sloupem liberalismu a spolu nejvyšší stolicí
ve věcech protestantismu
v Čechách, ——a já jsem se jí dotkl, toť
muj přečin, hinc illae lacrymae. Zde trefil jsem do živého. Pravdu jistí lidé

nerádi slyší. A přece je nezvratné jisto, že každá správná
sociologie
reformaci protestantskou naprosto odsouditi musí, poněvadž l,)rotestantisimis
celou bytostí svojí je sama negace, sama destrukce, sama revoluce, sám
odpor a rozpor, sama lež!
(), ať mnoho nechlubí se reformace protestants 'á ovocem a požehnáním,
jež společnosti lidské, zvláště lidu pracujícímu přinesla! Neboť nikdy a nikdy
nevymaže. z dějin hrozných následků učení svého a nezacelí hlubokých ran,
jež zasadila křesťanské společnosti, zvláště lidu chudému. Marx, jemuž
p. Masaryk v době poslední zvláštní věnuje-péči, nazývá reformaci „adaptací“
křesťanství ku l—zapitalistickýmpotřebám hourgeoisie. Věru, že to kompliment
málo lichotivý.
1. Důkladnými pracemi historickými autorit závažných, jako jsou:
Janssen, Arnold, Maurer, Mone, v \\reech, žid Sugenheim, Jakub Grimm,
poctiví protestanté Roscher, Dr. luid. Me\er, Dr. lůndeinann, Arnošt Denis"
a j. dokázáno je že právě reformaci nej\íce kolísati se začaly poměry agrární,
že postavení sedlaků před reformaci bylo příznivé, po ní velmi nepříznivé.
Toho všeho škola Masarykova neví? Pak je to velmi smutným svě
dectvím pro ni; ví—lito však a přece se proto zlobí, pak je to ještě smutnějším
znamením.

_

2. Reformací sm utn ě utvářily se věci dělníků. \? té věci doporučujeme
škole Masarykově k uvažování výroky z Ratzingra, dále professora oxford
ského Rogersa, socialisty Hyndmana, uvedené v St)ciol<'>giina str. 505 nn.
A čeho depouštěla se protestantskz' Anglie na dělnictvu, zvláště dětech.

kterak na odstranění otroctví

jin d e peníze sbírány a doma otroctví nově

zaváděno, o tom ať čte p. Masaryk ll. de B. Gibbinsovy The Industrial
History of England 1891! a Memoirs of Robert Blincoe.
Je nezvratně jisto, že protestantská reformace byla obhájcem :) za

stavatelem absolutní

monarchie, že hájila a zastávala nmnírného poli

tického absolutismu a regalismu. Odtud ta blahovůle a přízeň moderních
států k blahovolnému protestantismu. Tohle by přece p. Masaryk jako
universitní professor měl věděti'
3. Přirozem následek neobmezeně moci panovníkovy i v záležitostech
círke\ních byla saekulalisace, bvlo zabrání čili krádež majetku církemího
majetku to také >>chud_\"ch<<.Čím b_\l veliký majetek círk\e

\e. stiedověku

pro chudinu, ukazuje poctivý učenec. plotest. lt. Meyer, a vyznívá posud
z přísloví: »Pod kropáčem nebo berlou biskupskou dobře je bydletic. A.
opět je to Marx, jenž píše, že zabráním majetku církevního lid na statcích
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církevních rozmnožil řady proletariatu a že majetek církve tvořil baštu
spořádaných poměrů majetkových. Zabráním majetku toho že ucpán byl
pramen dobročinnosti katolické a učení protestant.—“ké o zbytečnosti ba
škodlivosti dobrých skutků že sotva lásce křest-. novou pružinou bylo. Nechť
poděkují se chudí reformaci za její velikou péči o ně. Toho také p. Masaryk
neví a je universitním professoreml?
A zabráním c i I' k 0 v n í h o majetku, ted y k r á d e ž í majetku
pos 'átného stavy reformovanými že z á s ad n ě prohlášena revoluce proti všem

osobním právům a proti právu vlastnickému

každému a tím proti

základům každého řádu církevního, společenského a politického, také snad
škola Masarykova uzná.
4. Je jisto, že reformace útokem svým na ústrojí lnulovy církevní čili
na hierarchii povážlivým způsobem otřásla zřízením stavovským a smrtelnou
za..—radila
ránu zřízení cechovnímu

úplně

si rovni

jsou.

a tím řemeslu;

učením,

že všichni

lidé

dávno již uchystala moderním social.-demokratům

oblíbenou zásadu jejich; je jisto, že reformace zásadou, že mezi křesťany

není třeba úřadů, ukázalacestu moderním anarchistům,
že reformace popřela sv átostn

ý ráz

je jisto,

manželství a jeho nerozlučitelnost

prohlasivši je za pouhou smlouvu občanskou, čímž cestu upravila modernímu
„sňatku občanskému“ a „svobodné lásce“ socialistické ——je jisto, že

protestantismus
au tori tou církev ní poh rd u uvší pochoval a povalil

každou autorit-u vůbec a zřídlem se stal všech theorií revo
lučních,
což přiznávají sami historikové protestanští jako Jindřich Leo,
Jan Gustav Droysen a spisovatel socialistický Blanc.
5. Je nezvratné jisto, že Kalvin a jeho žák Sahnasius a Molinaeus
otci jsou moderní, železné soustavy lichvářské pepírajíce takové zásady,
jichž pravdivosti ani rozum pohanských Římanů popříti se neodvážil.
Protestantismus zcela důsledně vede k rationalismu, materialismu a
pantheismu, z nichž opět důsledně plyne učení liberalismu a socialismu.
Toho také p. Masaryk neví? a je universitním professoreml?
Protestantismus zove se dle slov Perronových „haeresí nejhorší“ a to vším
právem, poněvadž základním principem protestantisnul, že každému je volno
a svobodno ve věcech víry přijmouti to, co jeho rozum uzná, schváleny jsou
všechny a jakékoliv bludy a lži minulé, přítomné a budoucí a dvéře dokořán
otevřeny náboženskému indifferentismu, který zvláště v naší době 11jistých
pánů tak oblíbeným je.
Zplozence pak protestantismu, liberalismus nazvala hlava křesťanství
Pius IX. „morem národy hubícím“ — já pak na sjezdu katolickém v Brně
řekl jsem: — Liberalismus je lež a tkanivo samých lží a sama nespravedlnost
a ukrutnost ——liberalismus je největší potupa, která myslícímu duchu
lidskému vůbec mohla býti učiněna, je to quintesscnce zloby zvrhlé vůle
lidské, je to syfilitická nákaza, nákaza nezhojitelná, věstící smrt, jistou tomu
národu, v jehož ústrojí jednou se objevila . . . a řekl jsem a posud tvrdím,
že nemohlo již ani býti nauky mizernější, škodlivější, nebezpečnější, bídáčtější,
prolhanější nad učení liberalismu.
Já dotkl jsem se nemilosrdně, avšak po zásluze v Sociologii své jak
protestantismu tak i syna jeho liberalismu a odhalují jich obou pravou tvář

a jejich požehnanou
činnost ve společnosti křesťanské ——p. Masaryk
však je protestantem a liberaleln a jeho služební duchové při své či pro
svoji duševní chudobu hudou podle noty jeho, totiž po protestantsku, lépe
řečeno po helvetsku a po lilýícralsku; hinc illae lacrymae, toť. můj p ř ečin,
a ne citování,
odtud ten vztek ata zdrcující kritika „Křest-.Sociologie“.
Xeníliž pravda, p. Masaryku, že jsem uhodil, že jsem dobře trefil.

.\

nyní ještě něco o názvu jedině pravém knihy mé: plagiátu

svrchovaně

potměšilélm

a nepoctivého,

že opsal jsem celých

10 sloupců z Kirchenlcxikonu a 10 ljstů z Denisova díla „Konec samo
statnosti české“ bez udání pramene. Clánek Gruberův v l_(irchenlexikonu
má asi 47) sloupců, z nichž do slo 'a přijal jsem ]0 o genes—i liberalismu a
to proto, že vehni instruktivní jc, což i sám p. F. tvrdí. Clánck (_"rrubcrův
však cituji; že tn činím teprv na str. fil-L. ?. sešitu, proto se stalo, že tznn

vykládání slovo „liberalní“, kterýmžto slovem článek Gruberův začíná. Ze
nemínil jsem ho zamlčeti a potměšile
učiniti svým duševním majetkem
patrno z toho, že opět cito'án je v díle. Il. sešitu (i. a ještě jedenkráte
cito 'án bude na konci celého díla, kde uvésti míním všechny spisy a články,
jichž jsem ku své práci užil.
Co se pak tyče listu ?. Denisa, pravím o nich na str. 505-3.proloženym
písmem: „Celé toto líčení smutných poměrů u nás, zvláště přežalostného
postavení stavu selského v zemích našich po 'álkách husitských, čili po tak

z 'ané reformaci

české

čerpali jsme a doslovně

až k reformaci německé a k bitvě Bělohorské

uvedli z autora zajistě katolíkům nejméně stran

nického,?. díla protestanta

a přítele

upřímného

národa českého,

Arnošta Denisa na doklad, jak myli se posud u nás tak nmozí, když
v reformaci české a válkách husitských nejslavnější dobu vnároda našeho
spatřují“ atd. (Viz Arnošt Denis „Konec Samostatnosti Ceské“, přeložil
Dr. Jindřich Vančura v Praze 1893, str. 5. n., 168. u., 182. n., 18:3. až
203., 33-12.,529., ms.—ccm.).
Ano, tak to je pane F. Jste snad stoupencem a nějakým potomkem
Magdeburských centuriatorů, snad dokonce Matěje Vlačiče (Flaccia)? Inu
proti papežencům je pp. protestantům a jejich stoupencům vše dovoleno.
Když pak se tolik durdí p. F. pro výroky p. Denisovy o české reformaci,
at) si to spraví s Denisem, já jsem jich nepronesl, nýbrž pouze je citoval.
Co do

názvů

>>blasfe1nie<<a >>svatokrádeže<< radím

panu

F. a škole

Masarykově celé, by si přečetla nějakou morálku katolickou, by nabyla
správných definicí a pojmů o slovech těch; nevědomost v té věci jim
odpouštím, poněvadž protestanté žádné správné
morálky nemají a míti
nemohou.
Rouhání po názoru našem dopouští se také ten, kdo popírá vlastnosti
Boží a potupně o Bohu mluví. A kdo pak popírá. božství Krista Pána? já
ne. U čení rou 11av é je atheismus, materialismus, liberalismus, indifferentisnnis
atd., které Všechny z protestantismu plynou. A blasfemie jest zlořeěiti svatým,
sv. svátostem, víře katolické, církvi katolické, a kdo to činí? já ne. Kdo
pak dělá si posměch z neomylnost-i nejvyššího učitelského úřadu v církvi
katolické. P. Masaryka, nevíte nic? A kdo pak komolí Písmo svaté a zle
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ho užívá k obhájení lží, což jedním druhemjest r e ální

svatokrádeže?

já ne, velmi však protestantismus a jistá škola.
Za čestný konečně název „tartuffc“ a tartufferie, jímž nazvala mne
škola Masarykova, dávám škole Masarykově helvetsko-liberalní název jiný,
ale vlastní
všem, kdož šíří v národě svém zásady lživěho liberalismu,
název totiž „šiřitelů moru“, jež dlužno naprosto ze společnosti lidské v_v
loučititi a neškodnými učiniti. Navazuje na výrok Pia IX. o liberalismu,
mohu ukončiti zcela klidně větou: Vynesla nad knihou mojí soud svůj
zdrcující jedna kathedra, k mé však útěše je to jenom „cathedra pestilentiae“.
Žalm

1, 1.

Ještě

'

něco „Času“.

V posledních dnech přiklusal zakuklenému

F., jenž dlouho s odpovědí ode mne nepřicházel, na pomoc druhý zakuklený
rytíř, jakýsi „Johann“ Nesmělý, jenž přibral si na pomoc a zveličení své
autority „jakéhosi sazeče“. Pravím na pomoc a zvýšení autority, poněvadž

ten Johann Nesmělý zdá se těžko

chápati;

vytýká mně, že tvrzení mě

na str. 5. odporuje tvrzení na str. 24. Kdo těžko a pomalu chápe, musí
čísti pomalu a pozorně a vícekrát, aneb nemá se plésti do věcí, na které
rozoumek jeho nestačí.
Výrok o \Vagnerovi a Scháfflovi objasním mu příkladem: \Vagner a
Scháffle jsou stoupenci školy historické a zároveň socialnílni oekonomistv čili
stoupenci státního socialismu, jako může někdo v Praze býti stoupencem
školy Masarykovy realistické a zároveň členem klubu »anzu'chistůa.

Co se týče mé zamlčené

citace

radím p. Nesmělému aby, chceli

souditi o knize, nedíval se pouze na hřbet, nýbrž přečetl si vždy aspoň
jednu celou stať a pak se přesvědčí, že cituji během práce a pak ještě

jednou

na konci celou literaturu.

Tomu

>>najatému sazeči<< radím,

by si za své

dal v_vsázeti od svého principala zvláštní p remii
podnikatelského (industrial partnership) »Casuc'.

>>důmvslné<< poznámky

nebo podíl ze zisku

\
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Císlo 1+.

HLÍ DKA.
První tři kapitoly Písma,.
.l AX ( >1.1\'_\.
\

Xeiuzilo jSl'lll byl zaražen. když jsem v ..Hlídee" 1898; str. řšt.
v ri—l'erutx'puna Ih'u. Musila četl o yynikujivim exegetoyi katolické-ni.
P. l,:igrung'ooyi O. Pr.. při-(lstuyeněni biblické školy v .Íerusuleinč, že
nepovažuje první tři kapitoly (lones-ě zu zprávu o událostech histo
rickych. Později ve spise v. lluinnn—luueroyě: ,.Xovliumls der bíblíseho
Selmpfungsln—rivlit" lSÉlh. na str. TT. a násl. dočetl jsem se blíže, co
vlastně, Lugrungo yyluěuje 7. historičnosti oněvli El kapitol. Rozezmiysi
v oněch
skutečně.

kzipitolzieli udzilosti u ji(—l1písemné podání. Událostí jsou
historicke. po případě lšolíeni 7.j0\'l'll£;_.podání čili formu,

písemně prosloyoní jt ěistě lidskě. do ktereho snadno mohly se vlouditi
leckteré omyly. formu mohla se časem měniti u 1). Bližši. obšírnější
rozčlenění u oceněni (felělio tohoto názoru podáno bude níže. Zde však
hned pravím. Že ani toto vysvětlení nemohlo inne zbavíti nedůvěry
k tomuto náhledu. Vždy znovu ytirulu se mi myšlenku. kterou jsem
později také našel u lliunineluiu—ru l. e. Sl—SB: .,..lestlíže se. připustí
vyklad Lagl'ungeuy pro zprávu o stvoření světa :1 o pádu pryyeh lidi.

puk nemuže byti žádne překážky. vyklad podobny připustítí í pro
zprávy o potopě: o tabulce národů. o dějinách patriarchu u o innoliyoh
událostech nu pouští: (»době soudců & králů. Tím by se oetnula exegese
v bemnezněm ověunu domněnek bez možnosti. meliytiti se někdo
o pevny bod '
1:1
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Proto jsem si předsevzal. podrobněji otazkou tou se zaliývatí.
Výsledek podávaní tuto. Čtenáři pak sami poznají. pokud s Lagraugem
se shodují a pokud mu odporují.
Tato okolnost nebyla však jedinou příčinou vzniku této práce.
Příčina jiná byla pro ní již dříve. Za naší doby všeobecně ve vědě
se uznává methoda vývojová, historická, hledí se do posledních nítek
výstílmouti, jak vše na světě se v_vvíjelo a v_vvilo z nepatrných po
čátků. Heslem popularním pro tuto methodu je, darwinisi'nus. Nemám
nic proti methodč samé. ale mnoho musím namítati proti jejímu pře
ceňování a nadužívání. Častokráte totiž ti, kteří ji užívají, nedbají
hlavního logickeho pravidla, o kterém praví prof. Dr. L. Rahus ve, své
„Logice“ 1895. str. 285.... že přece nemůže se vyvíjet nic jineho,
než co je v zárodku již vloženo. že tedy vývoj sebe větší podstatou
svou podává jen tolik, co bylo vloženo do prvního členu vývojové
řady. Proti tomu chýbují v theologií nejvíce učenci protestantští. Avšak
i v dosavadních našich katolických pracích o počátku lidstva není
náležitě projádřeno a odůvodněno, že již v prvních lidech hned v ráji
bylo v podstate všechno. k čemu jsme posud kulturou dospěli a ješte.
dospějemell A tu právě on_v tří první kapitolý Genese dávají nám
věrný obrázek všech schopností a začátečního života prvých lidí.
Střízlivou excgesí těchto kapitol se ukáže. že lidstvo hned v prvčm
počátku svém projevovalo v zásadě a v podstatě všechnu činnost.
kterou koná až posud. s tím toliko rozdílem. že. tenkráte ji konali lide
jen dva, nýní však jí koná lidí mnoho. v mezích společností danýchPl
Mám za to, že tímto vysvětlením se nejlépe ukáže. že kapitoly on_v
jsou historické a musí jimi býti, nemá-li všechno učení naše katolické
příjítí o svůj základ. Tím se zároveň ale také ukáže, že kapitolý tý
nemohly býti psáný po způsobu jiných kosmogonií pohanských, že
naOpak při tom byl činný Duch Boží, jenž netoliko hlavní událostí
zjevil, ale také pisatele oněch tří kapitol vedl i při spisování, po stránce
zevnčjší, slohové. v tom totiž smyslu, že mu přispíval radou, vnuknutim.
abý věděl, co má napsatí a jak to má napsatí. Jinými slový v_v
jádřcno, co předesláno, zní: První tři kapitoly Genese jak svým obsahem.
tak svou formou slohu ukazují nám nevyrovnatelný příklad. jak třeba
1, Neví-domky

počínají si mnozí katol. spí.—_(watelě,i v alu-_rmatikaeh, po llzll'\\llli>lírl—IH.

Otlbutlou ráj nčkolika slovy, pričátek a vývoj činnosti kulturní

v_vlienjí teprve poldi-jí.

2) Z toho tak(- V_V>\'líll(".že lidé v ráji h_vli úplnč u<cl10pnčni pro život >polečen<ký

nejen vzhledem k sobě, ale i vzhledem ku všem
o ráji není jen výtvorem mýthu, fantasie a p.

svým potomkům. a že tedy zpráva
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psáti kulturní dějiny lidstva hned od jeho počátku. Z tohoto důvodu
myslím. že práce tato osvětlí. že Písmo svaté je knihou i po stránce
vědecké velice důležitou a že poklady v ní uložené neztratí ceny své
nikdy7 vyhovují všem dobám. Přispěti k tomuto poznání jest. hlavní
příčinou a hlavním

účelem této práce. ——Vím ovšem. že o původu

lidstva psáno i v naší literatuře dosti se stránky náboženské. připomínám
jen obšírnou knihu Dra. Lenze: ..AnthrOpOIOgíekatolická“ 1882. Přes
to však doufám. že nepodnikám práci zbytečnou. nebot kniha posledně.
jmenovaná a jine při učení o prvých lidech všímají si ijinýeh výroků
Písma svatého: kdežto já zde omezuji se výhradně na ony ?) kapitoly.
abych z nich ukázal. jak Písmo již na samém svém p(„včátkuukazuje
původce myšleni nevšedního.
Při vší lásce ku zprávě biblické budu však hleděti pečlivě k tomu.
abych jen tolik podal. co skutečně v oněch kapitolách je. Na to také
se leckdy u spisovatelů katolických zapomíná. Čtenáři ..lllídký“ budou
se pamatovati na polemiku o prvotněm hříchu v I. ročníku. Tenkráte
mohl jsem odpověděti jen stručně a slovy cizími; v přítomné práci
podám odpověd. více svou. Výslovně připomínám však. že to nečiním
z nějakého úmyslu proti p. pisateli onoho zaslána. nýbrž proto se
k věci vracím. že z onoho zaslána jsem seznal. že názory o věci
nejsou všude přesny.
Stav prvních lidí v ráji a jejich pád se namnoze vylíčují v ne
pravých barvách a tím se věci naší ubližuje. V té příčině chce působiti
přítomná práce k umírněností na obou stranách. Podotýkám však vý

slovně7 že tu mám na mysli hlavně názory učenců katolických.
nebot o názorech učenců protestantských
se rozepisovati. na to
by nestačil celý foliant! Práce sama není snadná, zvláště pro' oby
vatele venkova. kde není knihoven. aniž možno si knihy snadno
opatřiti. Přes to hleděl jsem dle možností míti přehled o tom. co již
k výkladu oněch kapitol vykonáno: hlavně ovšem ze strany katolické.
ač i výsledků učenců protestantských si všímíun. Více však spolehnouti
jsem se musil na své úvahy a přemítání. Čtenář nebude na rozpacích.
co je jistého. co pravděpodobného a co je mým zvláštním náhledem.
]ludu svědOmítě prameny uvádětí a mínění své vždý dle potřeby
zřejmě vyznačím.
Aby vývody následující byly co možná pevny. třeba především
podati správný text. Tím přirozeně dělí se celé pojednání na dvě hlavní
části: úprava textu. výklady. k čemuž přijde třetí oddíl. respektující
dva předešlé oddíly.
1:3
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A) Úprava textu.
I. Text oněch 23kapitol, jakož vnbee celého Starého Zákona, je
především původní. hebrejský. Z něho ěíněný překlady do rozmanitých
jazyků hned před Kristem, mnohem však viee po Kristu. Jeden z těchto
překladův. a to latinský, Vulgata. byl od církevního sněmu v Tridentě
prohlášen. za authentieký pro katolickou církev. Sněm tím nalííoruěil.
nt liaee ipsa vetus et vulgata editio. (luae longo tot saeeulorum usu in
ipsa ecclesia probata est, in publicis leetionihus, dispntationibus et
expositionibus pro authentica habeantur; et ut nemo illam reiieere quovis
praetextu audeat vel praesumat. Dle tohoto nařízení zhotoven i u nas
v Čechách český překlad bible dle Vulgaty a_překladu toho se držíme
v oborech sněmem výše uvedených. „\ není nijake pochybnosti. že pro
obyčejnou potřebu, jak říkáme. tedy ve škole, v kostele a p., překlad
ten úplně postačí. Nemožno však na druhe straně upříti. že pro vědecké
práce. ma-li se na ně přiložiti měřítko naší dobv. nikterak již ne—
postačuje;

potřebujeme

114)Vl".ll()
překladu,

jenž

b_\' v sobě zužitkoval

výsledky badání biblického za posledních 200 let. a zejména více při—
hližel k původnímu textu hebrejskemu. Z teto příčiny podávání zde
překlad nový, vhodný pro vědecké badání. /e se tím neprohřešuji proti
nařízení sněmu 'l'ridentskeho, dokazuji takto: ]. Authentiěnost byla
přiřknuta sněmem Vulgatě vzhledem k mnohým jiným latinským pře—
kladům. tluae eireumferebantur. a předpokládá authentiěnost původního
textu. Proto ext—getamá nejen volnost.. ale přimo povinnost přihlížeti
k původnímu textu. 5 důrazem na tuto okolnost poukazují Jeroným
:Ep. 11:2 ad Aug., ltNí ad Sun. et hrot.), Augustin l)e doct. 2. 1.3. 22%.
Cassiodor tl, 13) a jiní. Bellarmin theoretický i praktický dovodil nutnost
podobneho jednaní. Mimo to v polemiee proti exegesi jinověreů toliko
původní text poskytuje společnou půdu.lí 2. Dekretem sněmu nebyly
nikterak (_)slabenývýznam a užívání textu původního. aniž snížena cena
ostatních starých překladův. aniž konečně vyloučena snaha, kritickou
činností opravovati a zdokonalovati text Vulgaty-)) 33.I původní text

jest authentieký, právě tak jako Septuaginta. Jak z původního textu
tak ze starých překladů možno získati pádné důkazy pro jednotlivá
dogmata. Z dekretu sněmu jde jen tolik. že uěení víry a m'avů
v původním textě obsažené i ve Vulgatě je zachováno neporušeno; nejde
1) Kirchenlexikon '4, 1083.
2) lví/m, lČIM-yklopawlit' und Methodolouie (ler Theolorie,

1.592, str. 147.
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7, něho však. že každé dogmatické míst-o původního textu je take vždy

nejlepe podáno ve Vulgata?
Při tom však opět třeba pamatovati. že původní hebrejský text
v prvotně své podobě je posud vědeckým idealem. poněvadž nemáme
pro něj nižádné. cirkvi přijaté a schválené definitivní normýfl)
Za takových okolností katolický exegeta, chce-li v_vhovčti jak
vědě tak cirkvi. musí si při překladů. a výkladč počínati dle návodu
-.Kirchenlexikonu“
(=*-l.11071: „Musi v_vclnizeti od text-u původního
a při všem důležitém přihlížeti na text Vulgatýc' Při tom nesmí ovšem.
jak ?.hořejšího v_vsvítzí.zanedbávati ani ostatních starobylých překladů,
neboť ty leckdý mají čtení správnější než text n_vní za původní po—
kládaný nebo text Vulgaty. — Jako druhe pravidlo. rozmnčjíei se
ostatně samo sebou. musí výkladač stále. míti na paměti, abý do textu
nic ncvklíulal. co v něm není. Musí hledeti postaviti se na stanovisko
nc snad jen dobý nynější. ale i dob dřívějších. až k samému počátku
té které knihý biblické. — Třetí pravidlo: dlužno hledčti na ducha
obou řečí, jak

řeči původního

textu tak řeči v překladů.—**)

11. Dříve než podzim dle uvedených pravidel zpracovaný překlad,

uvádím užité pomůeký a jich zkratký:
B. (. :

Biblí Česká, podíl údů Dědictví Svatojunskí-ho na rok 1889.

D. '. :
vt Aue,

1891

Dictionnaire de la bible... publié par F. \'igouroux. Paris, Letouzeý

11.

H. : Noehmals der biblisehe Šellt'ipfllngslvel'icllt von Fr. v. Huinmelauer S. J.
Freiburg, Herder 1898.
Hh. : Dr. J. Schuster's Handbuch zur biblisehen Geschichte. Neu bearbeitet von
Dr. J. li. llolzaunuer. 3. vyd. 1877. Herder.
K. L. : Kirchenlexikon, Freiburg, Herder. ?. vydaní 1880 n.
R. S. :: Die Genesis mit :'iusserer l'nterseheidung der Quellenschriften, iibersetzt
von 15. Kautzsch und A. Soein. Zweite, vielfaeh verbesserte Auflage. Freiburg: 1891,
.l. (*. B. Mohr.

l,. R. : hie beiligen Šebrit'len des Allen Testaments nach der Vulgata mit stcter
\'er;_rleir-lmng_r
des Grundtextes iibersetzt und erlíiutert von Dr. Valentin Loch und Dr. Wilhelm
lteisclll. Xeue _illustrirte Ausgabe. 1884.

R. : Ii'ber die Entstehung der Welt. Zwei Briefe an den Freidenkerlmnd in
Bišlimen von Professor Dr. A. tohliug. Prag 1889, (“vrillo-Method'sehe Buchhandlung.
lili. :: Realeneyklt»paedie fiir protestantisehe 'l'heoIOg—ie
und Kirche, herausgegeben
von Dr. Albert Hauck. 3. vydání. Leipzig 1896.
V. : Die fiinf Biieher \Iose. llebrew et Germ. Pentateuch. Druck von Adolf
Holzhauseu in Wien 1879.
1) Názory Cornelylm S. J. v lntroductio ad sacram seripturam dle reteratn
universitního professora Dra. Fr. Fraidla v »Theologiseh-praktisehe Quartalschrifte. 1888,
411. »Caveaut eoneionatores, ne seus-umet explieatioucm s. Hieronými tanquam vatieinium.
. Spiritu.—sancti vendantc, píše ('ornelý doslovně ve výkladů k Isaiaišovi.
"') Kirchenlexikon

2-1. 1083.

3) Kau/mch und Sorín. Die (řenesis, 1891, str \'Ill.

2-36
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Kapitola I.
]. Xa počátku stvořil Všemohouei vesmír (nebe) a zemi. 2. Země
však byla [pustá á prázdnál: úplná tma ležela nad...:l) & duch Vše—
mohoucího jako tvořitel á rozmnožovátel vznášel se nad |vodami21
3. Tu řekl Ípřikázal) Všemohouci: bud' světlo, a bylo světlo. 4. A videl
Všemohouci světlo, že bylo dobré, &oddělil světlo od temnosti. 5).[ nazval
Všemohouci světlo dnem &tmu noci. A stal se večer &jitro. den jeden
(i. Přikázál také Všemohoueí: povstaň obloha uprostřed [vodL &odděluj
vody od [vod]. T. I učinil Všeínohoucí oblohu, aby oddělovala vody
pod oblohou od [vod] nad oblohou. I stalo se tak. 8. A Všemohoucí
nazval oblohu nebem. A stal se večer á jitro: den druhy. ——
Sl.Tu přikázal
Všemohoucí: shromáždí se vodo, kteráž pod nebem jsi, v jedno místo.
aby se ukázalo sucho. I stalo se tak. 10. A nazval Všemohoueí sucho
zemi & shromážděnou vodu nazval moři. A viděl Všemohoueí, že to
bylo dobré. 11. Rozkázul také Všemohoueí: zplod' země jemnou zeleň.
rostliny nesoucí semena/. a dřeva, plodná. z nichž každá podle svého
druhu vydává plody7 ve kterých se nalézají semena k dřevům plodnym

(: k vytvoření nových dřev :: k jieh rozmnožování) na zemi. I stalo se
tak. 12. Země zplodila jemnou zeleň, rostliny nesoucí semena dle svých
(ll“lll1fl\':á dře 'čl plodná, která přinášela ovoce; držící jedno každé v sobě
símě podle svého druhu. A viděl Všemohoucí7 že to bylo dobré. 13. I stal se
večer &jitro, den třetí. ——l—l.Přikázul pak Všemohoucí: Nechť. povstanou
zdroje světla na obloze nebeské, aby viděly den a noc a byly na zná—
meni (různych včeí3) a pro počítání (hodin); dnův i let, 15).a aby sloužily
jako světla na obloze nebeské á osvěcovuly zemi. I stalo se tak.
](i. Všemohoucí učinil dvá veliké zdroje světla: zdroj světla většího
aby panovalo nade dnem, a zdroj světla. menšího: aby panovalo nad
noci: i hvězdy. 17. A Všemohoucí vykázal jim místo na obloze nebeské.
aby shůry osvěcovaly zemi. 18. u puno ruly nude dnem á nocí: á dělily
světlo i tmu. A Všemohouci viděl, že to bylo dobré. 19. I stul se večer
& jitro. den čtvrtý. — 20. Rozkázal také Všemohoucí: nechť se hemží
1) Obyčejně se překládá zde položené původní slovu tehům:
ještě významrv: hueíeí vlny, neeun, moře a p. \'lustní

vyznam

príblnht, má však

na tomto mí.—“tc“—
není znám

a proto v preklade neehána mezera. Tentýž důvod platí pro ostatní vynw-liuná slovu
:! doložen je vžclyeky ve vysvětlivkzíelí, které sledují za překladem.
?) Slovo vmly dáno do závorky, poněvadž výraz původní nekryje .—eúplně
se >lOVPU1 tím.

3) Slova v závorce bez : položená jsou k lepšímu vysvěilení překladu, neboť
podávají preklad učiněny se stanoviska poněkud jiní.-ho než je překlzul hlavni.
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vody hemžením (houfy) všeho druhu zvířat. živých, dýchajicíeh tvoruv.
a létavé nechť poletuje pod oblohou nebeskou. 21. Istvořil Všemolmuci
(veliká zvířata mořská : velike netvory mořské) a všeliký tvor živý
a hemžící se ve vodách, podle určitých drubův; a všelikč letavč podle
drulm jeho. A vidčl Všemohoucí, že to bylo dobré. 2:2. I požehnal jim
\'šeínohoucí a řekl: rost'te a množte se, abyste naplnily vody mořské.
a ptactvo ať se rozmnožuje na zemi. ??. I stal se večer a jitro, den
pátý. — 24. Potom přikázal Všemohoucí: zplod' zemč živé, dýchající
tvory, podle určitých druhů, zvířata krotká (domácí) a malé živočichy
a zvířata plachá (divoká) podle určitých druhů v. I stalo se tak. 25).Vše—
mohoueí učinil zvířata plachá podle určitých druhuv, a zvířata krotká
podle určitých (lruhův, a všechny malé živočichy na zemí podle druhů
jejich. A videl Všemohoueí, že to bylo dobré. 213.Tu řekl Všemohoucí:
učíňme člověka V našem obraze dle naší rovnosti, a at panují nad
rybami mořskými i nad ptactvem nebeským a nad zvířaty krotkými
i divokými, i nad všelikým živočichem, kterýž se hýbe na zemi.
27. A Všemohoucí stvořil člověka ve svem obraze: v obraze Vše
mohoucího stvořil ho, ploditele i ploditelku stvořil ie. 28. I požehnal
jim Všemohoueí a řekl: rosfte a množte se. abyste naplnili zemi, a
podmaňte ji a panujte nad rybami mořskými i nad ptaetvem nebeským
i nad všemi zvířaty, které se hemží na zemi. 22). I řekl Všemohoucí:
Hle, dávám dal jsem) vám všechny rostliny nesoucí semena, kdekoliv
na zemi rostou, k tomu všechny stromy, na nichž jsou plody, mající
v sobě semena pokolení svého ——to bude 'aše potrava! 230. Naproti
tomu všem zvířatům polním a všemu ptactvu nebeskčmu a všemu, co
na zemi se hýbe. všemu. v čem je dýchání života. všechnu trávu
lzelenou bylinu) a zelinu ustanovuji (dal jsem za pokrm 1. I stalo se tak
31. A viděl Všemohoucí vše, což byl učinil, a bylo velmi dobré. Istal
se večer a jitro. den šestý.

Kapitola II.
]. Tedy dokonána jsou nebesa i země i všechno uspořádání
(pořádek. zákony) jejích. 12.A dokonal Všemohoucí sedmého dne svou
tvl'írčí práci a odpočinul dne sedmého ode vší tvůrčí práce. 3.1 po—
želmal dni sedmému a posvětil ho, neboť v něm byl přestal ode vši
práce na dílech svých, která \'šemohoucí učinil na počátku.
4. Tyto jsou rody (dějiny povstání) nebe a země, když utvořeny
jsou. Když v: den, v němž) učinil Vččný Všemohoucí nebe a zemi,
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í). nebylo (nevzešlo) posud žádne proutí na zemi a žádné rostliny ještě
nerostly na nivách. neboť Věčný Všemohoueí nenechal ještě pršeti na
zemi a nebylo tu ještě lidi. aby vzdělávali pudu. (í. ale...1u vystupovala
ze země a svlažovala celý povrch země. 7. Ta učinil Věčný Všemohoueí
člověka z prachu (z ornice) země a vdechl v chřípí (tvaříjeho dehnutí
života. a učiněn jest člověk v duši živou. 8. Štípil pak byl Věčný
Všemohoneí zahradu (ráj. park v Eden (v místě rozkoše), v dalekém
východě, v němž postavil člověka, jehož byl učinil. *.).A vyvedl Věčný
Všemohoueí ze země všelikč stromy k pohledění pěkně a k jídlu chutně.
strom také života uprostřed zahrady. i strom vědění dobreho a zlého.
10. A ....21 vyelnizela z lidenn ku svlažovúní zahrady; od té doby však se
rozdělila a dala vznik čtyřem řekám. 11. Jméno prvé řeky Píšou (Knr); la ješt, kteráž
protéká všechnu zemí ('havila (Koh-his), kdež se nalézá zlato. 12. .\ zlato země tí
výhorne jest; tu se nacházejí také perly a kamen onyx (ht—ryl).13. .\ jmeno řeky druhe
Íiit'llOll (Ara.—'); la je.—.rt,kteráž

protéká

všechnu

zemi Ktiš.

14. Jmeno

pak

řeky třetí

('híddeqel ('Fígrisjg ta teče na západní straně .Xssyríe. Řeka pak čtvrtzí. ta jest Perat (l-lufrai).

15. Pojal tedy Věčný Všemohoucí člověka a postavil jej do zahrady
Edenskč, aby ji vzdělával &ostříhal jí. 16. I přikázal mu řka: s každého
stromu v zahradě můžeš dle libosti jisti; ]7. naproti tomu se stromu
vědění dobrého a zlěho ——s toho nesmíš jistí: nebof jakmile s nčho
jisti budeš, staneš se smrtelným. 19. Považil [řekl] také Věčný Vše—
mohoucí: není dobré, aby člověk byl tak sam. chci mu učiniti pomoc,

ktera by byla jako jeho protějšek, která, by se k němu hodila. 13).Když
tedy vytvořil Věčný Všemohoucí ze země všechny živočichy při zemi
a všechno lětave' (ptactvo))])Od nebem, zpusobil, že přišly po pz'treeh
k člověkovi (Adamovi), aby viděl. jak by je pojmenoval, neboť zcela
tak, jak by člověk pojmenoval každého ze živých tvorů, měli se jmenovati.
90. Idal člověk (x\(laliil_jliiěnavšem krotkým zvířatům. všemu ptactvu
pod nebem, i všem divokým zvířatům; pro člověka však nenašel žádného
pomocníka, jenž by se k němu hodil (jemu vyrovnal). 21. Pustil tedy
Věčný Všemohoucí hluboký spánek na člověka: a kdvž usnul. vyňal...3)
jeho a valnil tělem místo to. 22. I vytvořil Vččnv Všemohoueí.
ktelčž vynal ze člověka, na ženu a plivedl ji k člověkovi. :?:). I lekl
člověk: toto jest konečně kost z kostí mych a tělo z těla mého; tato
sloutí bude mužíee (žena), nebot z muže vzata jest. 24. Protož opustí
1) Původní slovo ('(1 -|\\. obyčejně se překládá mlha, para.

*) Původní nachal“ překládavají slovem veletok, řeka.
.

3) Původní slovo 3733
T.. ečlah obyčejně překládají ku.—t.žebro.
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člověk otce sveho i matku svou a přidrži se žen_v svě. a tak budou
dva. k jednomu tělu (jedno těloi. 27). lšýli pak oba nazí. totižto člověk
i žena jeho, a nestýděIi se.

Kapitola III.
]. llad pak býl lstivější než všichni ostatní živočichové země.
kteréž b_vl učinil Věčný Všemohoueí. Řekl pak k ženě: řekl skutečně
Všemohouei. že nesmite jisti se žádného stromu v zahradě? 2. .lemužto
žena odpověděla:

z ovoce stromu v zahradě smíme jisti t_jillNW:33.ale.

z ovoce stromu. kterýž jest uprostřed zahradý. z toho, rekl nam Vše,—
mohoueí. nesmíte jisti ani se ho dotýkati. jinak musíte umříti. 4.1Viekl
pak had k ženě: zcela jistě neumřetc: í). nebot Všemohoueí vi až příliš
dobře, že kdykoli rv kterýkoli dem z něho jisti budete. otevrou se oči
vaše. tak že budete jako Všemohouei. vědouce dobre i zle. (3. Když
tedý žena shledavala, že ovoce stromu je vz'lbivě a pro oči pravou
pastvou a že stoji za to. po něm toužíti. kdýž se skrze ně může stati
chytrou (moudrou. rozumnou), utrhla z něho i jedla idala muži svemu:
kterýž při ní byl. a on jedl take. 7. I otevřený jsou oči obou a po—
znali. že jsou +býlii nazí. I navázali listí fíkověho a udělali sobě zástěry.
S. A kdýž býli zaslechli ohlas kroku Věčněho Všemohoucího. pro—
cházejícího se v zahradě při ehladku večerním, hleděli se skrýti. člověk
i žena jeho. před tváří Věčněho Všemohoucího uprostřed křovin za
hradních. 9. I zavolal Věčný Všemohoueí na člověka a tazal. se ho:
kde jsi? 10. Kterýž řekl: kroký tvě slýšel jsem v zahradě-: tu zmocnila
se mne bázeň. že jsem nahý. a proto jsem se skryl. 11. .lemuž řekl
(Věčný Všemohoueís: i kdož ti prozradil (ozníunili. že jsi nahý? Jistě

jsi jedl se stromu, s kterého jsem ti jisti zapověděl! 12. Iřekl člověc:
žena, kterou jsi mi dal za tovarýšku, podala mi se stromu a jedl jsem.
I.“-').I řekl Věčný \'šemohoucí k ženě: Cos to učinila! Kteražto od—
pověděla: had podvedl mne, že jsem jedla. H. ] řekl Věčný Vše—

mohouei k hadu: že jsi to učinil7 zlořečený budeš mezi všemi krotkými
i divokými zvířaty země; po břichu svem polezeš a zemi jisti budeš
po všeeký dni života svěho. I?). A nepřz'ítelství bude neustále mezi tebou
a ženou, mezi semenem tvým a semenem jejím; ono potře hlavu tvou
a t_vpotřeš patu jeho. ití. Ženě také řekl: rozmnožím bídý tve a početí
tvz'; v bolesti roditi budeš děti a po muži svěm mocně toužiti budeš,
on však panovati bude nad tebou. 17. Adamovi pak řekl: že jsi uposlechl
hlasu žený své a jedl jsi se stromu: s kterého jisti jsem ti výslovně.

JAN ULIYA:
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zaymvěděl, zlořečená bude orná) země pro tebe; v krušné práci budeš
se z ní žívíti po všecky dni života sveho. 18. 'l'rní a hloží tobě plodítí
bude a přece musíš se ztoho živíti: co na poli roste. 1%).\" potu tváře
své budeš si dobývati chleba svého, dokavad se nenavra'ítíš opět do země
(nestaneš se opět zemí), z které vzat jsi; vždyt“ zemí (prachem) jsi a do
země (v prach) musíš zpět (zemí se opět staneš). 20. [ nazval človek

jměno ženy své Chavva (: darkýně života); protože byla máti všech
živých. 21. Udělal také Věčný Všemohoueí Adamovi a ženě jeho sukně
kožené a zoblačel je. 22. .\ Věčný Všemohoucí řekl: hle: člověk jest.
učiněn jako jeden z nás. věda dobré i zle; jen aby se nyní snad také
neosmělíl i ovoce se stromu života trhati a jisti a tak se nestal ne
smrtelným! :?:-3.Proto odstranil jtj Věčný 7šemohoucí ze zahrady
Edenskě,

aby vzdělával

zemí (__—_.
Edenu, z kteréž

vzat. jest. 2—1.[ v_vhnal

člověka a postavil na východní straně 11zahrady Edenskě cherubíný
a mimo to meč bleskotný k (,ustříhaní přístupu ku stromu života.
III. Podaný překlad třeba na mnohých místech odůvodnití nebo
blíže. co do významu slov, vysvětliti. Učiním to pořadem kapitol a veršů.

Kapitola
slova N33.T

I., v erš 1. Slovo stvořil

V Písmě sv. ještě mnohokrate

podává překlad puvodniho
přichází (víz 1—1.
7). Jest

výrazem pro činy specifický božské. užívá se ho „nur vom gůttlichen
Schaíi'en, nirgends mit. einem Aeeusativ des Stones“ ((icsenius—Miihlau).
J. Wellhausen (Prolegomena zur Geschichte Israels |Berlín 1883 S. 321)
sam vyznává: že toto slovo k tomu jest. 7..um lediglích die gottliche
Schůpferthžitigkeit zu bezeiehnen und sie dadurch aus der Aelmlichkeit
menschlichen Thuns und Bildens herauszuheben, ein \Vort: das in so
exclusíver Bedeutung weder im Griechisehcn noch ím Lateinischen
oder im Deutschen wiederzugcben ist'". Uvšem neznamena vždycky
stvoření z ničeho. Avšak v tomto verši v Genesi Žídě tak mu rozuměli,
jak viděti ze slov matký makkabcjskě 'II. Mak. T. 283; „Prosím tě,
synu: abys pohleděl na nebe i na zemi. a na všecky věcí, kteréž v nich
jsou: a poznal. že z ničehož Bůh učinil je. i lidské pokolení". ll. 7—8.
Mimo to souvislost sama ukazuje, že se tu míní stvoření z ničeho,
neboť porovnaí'ne-li

vypravování

nasledující

verše až 2. 2-3.shledáme,

že celé toto

chce nam vštípiti do paměti pravdu: Bůh stvořil hmotu

světovou a uspořz'xdzinítéto hmoty na jednotlivá tělesa ve vesmíru b_vlo
dílem dalšího rozvoje __ od Boha je vše. i látka ioj()1 forma. R. 125.

Výrazem Všemohou

cí překladům slovo C'ÚŽN- jež v naší

B. ě. se vvjadřuje slovem Bůh. O významu slova elohim psano mnoho:

První tři kapitolý Písma.
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ale celkem většina výkladů shoduje se v tom. že základem jeho je
st0\o ČN ..1noe“, odvtgnzenebud' ()( jn“ nebo oc ,',ŽN „býti mocný“;
plural elohim znamena pak ,.moci . „náplň veškeré moci“, což mý
vyjadřujeme složeninou všc-mohoucí. Ii. E. :'í. 316—319, R. 11—12.
Místo obyčejně užívaného slova „nebe" položil jsem „vesmíru
poněvadž lépe v_vjz'ídřujeobsah jeho, který na tomto místě je širší
než obyčejně slovu nebe přikládáme (scházelýt' na př. hvězdy). T a platí
zásada položena u lis. VI.—VII., že nemusí vždycky stejný výraz
původní stejně se překladati. nýbrž že třeba dbáti na význam. jaký
požaduje souvislost textu. Dle toho. když přijmeme slovo bara ve vý
znamu „stvořiti z nič0110“. pak musíme tuto položiti výraz „vesmír'n
A výraz ten : prostor světový; výšinv nad zemí atd. Obratem vesmír
a zemi :: nebe a zemi naznačeno „všechno stvoření viditelné mimo
Išoha". R. 17). l)..B. 2, 750—1, lilo.

:"). 2112. R. 18. 11.

Význam celého prvého verše je dle podaného tento: lšůh stvořil
svět a tak mu dal vznik od nejprvnějších počátků. R. 12. Slova .,na.
počátku“ mohou zajisté mimo význam hlavní. časový, bráti se zvláště
vzhledem ku slovu bara i materialně, co do 131th : od nejprvnějších
elementů (hmotných)

Verš 2. Slovosled původní. položením slova země na první místo.
ukazuje. že další v_vpravovaní týká se země. vzhledem k zemi že je
vše v_vlíčeno: skladatel, autor (bud' si on kdokoli) že na vše pohlížel
ze země H. 10. Hh. častěji.
Slovo Ej,“.: nevýjz'tdřeno v překladu: poněvadž posud nezname
pravou jeho představu.

Ocean7 moře. propast

a jak

se, ob_včejně v_v

jadřuje, ukazují nejlépe. že význam jeho není nam zcela jasný, tak
že si nemůžeme ještě spravne představíti: jak ve skutečnosti země
za stavu slovem tím v_vjadřeneho byla; to zůstaveno dalšímu badání.
Sr. K 8. -1 (poznz'unka). H. 12. K lepšímu objasnění slova odvolávají se
na assyrské tihamtu, ale to nic nedokazuje; víme dobře, že slovo stejně
znějící má mnohdý i v sousední vesnici jiný význam.

Původní 33—33 meraclnteth julním slovem nelze nam přeložiti;
užil jsem opisu., jako tv01itel a rozmnožovatel“. Ve slově tom se chce
říci. že duch Šoží počínal si na počatku země jako pták. když sedí
na vejcích: působí7 aby povstali noví tvorové a pak se dále roz
množovali. Je tu tedý řeč o tom. že duch Boží kladl tu na povrch

tehdejšího tvaru zemského zarodký
k \\ \'Oj i. H. 123.R. 21—22,

živých bytostí a přiváděl je

llh. 1-1, K.?Š.

J_xx OHV,-\:
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V e rš 23. První tři verše možno přel—zlz'idati
též takto:

„Na počátku.

když Všemohoueí nebe (vesmír) a zemi tvořil (země pak byla pustá
a prázdná, a úplná tma ležela nad..., a duch Všemohoucího jako
tvořitel a rozmnožovatel vznášel se nad vodami). tu řekl Všemohoueí:

lšud' světlo a bylo světlo.“ H. 9, KS., R. ]1. Překlad tento je však
osamocený. tradice celá je pro překlad v textě podaný a proto dále
se jím nebudeme zabývat-i.
Verš 7. „Vody" tu jmenované nemají vždy stejný význam; něco
podobného tn jest, jako výše a slova ,.nebe". Bližší vysvětlení podáno
bude v části další.

Ve verši ll. jest obtíž překladatelská potud, že někteří rozumějí
tu tři členy věcí podstatně různých, druzí jen dva členy. Prvnímu
názoru se kloní K.S., D. B. 1., 888. 2, 103-1. Ilh. 22. druhému ll. 24.
13.26. Držím se náhledu prvého, v překladě však jsem částečně

respektoval výklad strany druhé. Rozdíl vzniká tím, zaě kdo považuje
původní vý 'az „\“/".“..zdali za samostatný druh nebo jen za všeobecné po
jmenování bylin. " “
,.Znamení“ (různých věcí), o nichž mluví verš 14.. jsou dle H.
znamení dávaná hvězdami rolníkovi. cestujícínm, plavci atd. Slovo
„li<)(liii“. odpovídající původnímu 73:13, znamená vůbec čas mimo dní
a léta. zvláště hodiny.

_:

Překlad ve verši 21.. „veliká zvířata mořská" není zcela za
bezpečený, spočívá ia dohodu a analogii jiných míst Piš-ma sv. Co
zde vlastně míněno, určitě nevíme. D. R. 1.606.
Velice různé překlady podávají se pro verš 2+; přidržel jsem
se toho. jenž je poměrně nejjasnější.
Ještě více překladův učiněno pro verš 26. A není divu při jeho
důležitosti. Hleděl jsem ho podati věrně dle původního. Aby čtenář
mohl porovnati jiné překlady, stručně je tu uvádím. B. ě. má: „k obrazu
a podobenství svém u“. LR. „dle našeho obrazu k našemu podobenství'4,
II. „dle našeho obrazu a podobeiíství“. K. S., B., V. ,.jakožto obraz náš,
který se nám úplně vyrovná“. D. B. „k našemu obrazu dle našeho po
dobenství“ a jinde opět: „k našemu obrazu a k našemu podobe istvíi
Překlad svůj opírání o KL. 4, (36, H. 38, R. 330.— Překlad upozorňuje
na množné číslo „ať panuj/',“ ačkoli dříve stojí „učiňme člověka“.

Dle překladu verše 26. řídí se překlad verše 27. Proto pře
kládám „ve svém obraze“, poněvadž je v původním textě stejný obrat.
jako v. 26. Slova,.ploditel“ a „ploditelka“ tohoto verše jsou vlastně
(mí'eiííické. význam pravý je ,.samee a samice“ I). B. 1,171.
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H., verš ]. Velikou různost výkazují překladý tohoto

verše. .lde tu o význam původního sleva „\“23'. ,B' e. dle Vulgaty ma
..Iokrasa'x Septuaginta zčsgmggII.. V., Zapletal v ..L'as. kat. duch." SJS,481
mají ..VOjSlíO".K. 8. ..všechno, co k nim naleží'i. Přes důkaz Zapletalův,
že slovo to dlužno vykladati na ,.vojsk0“. držím se překladu Septuagíntý.
neboť tito zajisté znalí dobře pravý význam slova a podali je řeckým
zósncg: znamenajíeím7 dle Zapletala samého> „předně a především p o—

řád ek, soulad a krásu jen potud. pokud se v ní ten soulad a pořádek
jeví. jako v životě. ve.státě, nebo i ve stvoření. zvláště ve h vezdaelr"
Důkazem

toho, že jinde

opět. překládají

R'ZVTOZP'ŽTO;
fvševlaídný'v. b'v. Jeroným

EU“/inst; lmoeností, mocí,

tedy daleko od puvodniho

slov:

neodešel, nžív v překladč svem ornatus; okrasa.
K verši 2. třeba [')ozííaíííenati, že Septuaginta. Pešite (syrský
překlad) a. text samaritanský místo „sedmého“ čtou „šestehoí li. el-L
Konee verše El.přeložen dle konjekturý HAS, na zaklade čtení
\
původní čtení je tu nejasné
n
'!
Septuagintv
(TW “icšcctc
č tl O fl\ m"'az'.:
Ve, v e rši :").setkáváme se s novým výrazem pro jméno Boha
nj,—,'. Výkladů podáno více. Držím se obecněji přijatého a překládám
.,Vččlíý'“. Výraz sam nevystihuje ovšem uplne pojem původní, kde
prokmita i idea spasitele. daree milosti a p., ale eheeme—li překladati
jedním slovem. musíme voliti slovo věčný, neboť. z nebo lze snadno
ostatní významy odvoditi K. L. (3.1274—82. Obyčejně dříve jmeno to
("

v_vslovovali Jehova. ale musí se. čísti Jahve.

Nezname posud spravný význam ed ve verši 6. Jak u verše
tohoto podotčeno. obyčejně překlz'ídase ..mlha': ..para'ý ale jisto to není.
Proto lepe v_vznati na ten čas. že nemůžeme ho přeložiti.

Verš

7. Látku, z níž človek učiněn. nazývz'í lie. „hlínu zeme"7

K. S. „hlínu ornou “. R. I'). 1.. 1.39 a 13.1%.], 172 „prach zemským. V. „hroudu

zemskou'i Slovo „člověk" (\adam) znamena vlastne „červený. rudý" dle.
země. z níž byl vzat. D.IŠ. 1,171.
Verš 7. Co n_vní jmenujeme všeobecně rájem. bylo vlastné za—
hradou: parkem _l(.S.Sl;1—.lz')7...Eden'i pak znamená „místo rozkoše—4
(ib. 14613. Co o ráji překladem podáno, spočívá na KL. Š), 1457 . . .;

kterýžtt') članek čtenář najde v ..Hlíde.e"' I. 465.

Překlad ve verši

17. „staneš se smrtelným" zdčlan dle překladu

Sýmmaehova (řeekeho'y tl—vncč;šs'g D. H. 1. 174.
Verš 1 S. podán dle K. S. a R. E. T);642).

K ve rší 21. učiněna poznamka hned při překladě; překladatí
slovem „žebro“ není bezpečne, lepe s překladem deh'nítívním počkatí.
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.I_\_\'()LIVA: První tři kapitoly Písma.

Ku kapitole této výslovně poukazuji. že nepřeklaidam) původní
adam dle Vulgaty všude vlastním jménem Adam. nýbrž jen výrazem
,.človčkií protože v původním textč je všude člen. Beze členu. jako
vlastni jmeno. přiehazí poprve kapitola III. verš 17.
Kapitola
III... verš; (3. Upozorňuji: že v překlade-podana dobře
příV—ina.pro kterou

Eva „toužila po ovocí“.

Právě tak ve verši ]O. zachycena správněji než v B. č. duševní
nalada Adamova.
Verš ].Í). jak jest. obsahem svým důležitým. tak je pro exegetu
nesnadným. Překlad můj podán dle KL.8,1?3-1.1. Jde tu o to, jak pře—
kladati slovo 173W:
zdali souborně či jednotlivě nebo obojím způsobem.
T : _

K. S. překladů souborně takto: „a nepřátelství bude neustale mezi tebou
a ženou. mezi tvými potomky a jejími potomky: oni (potomci) potřou
hlavu tvou a tv jim potřeš paty.“ V. opět překládá: „...a ženou: mezi
semenem tvým a jejím. ono potře hlavu tvou a ty bodneš je do paty.“
Vulgata a dle ní B. č. ,.. . .jejím. ona . .. a ty úklady činiti budeš patě její“
Ve verši 18. místo „musíš se z toho živiti. co na poli roste“
mají Ol.)yčejnčl'iřeklady ,.a budeš jisti bylinu země“: „b_vlina země“ tu
značí všelíký

druh b_vlin (zelinf a luštěnin D. R. 1. 17V:

(P. a.)

DP. Ignác Hanuš & DP.Jan Heloelet.
Pí'í.\p('—vekživntnpi.\n_\". Podává

\'lXt'.

VÁVHA.

XIII.
Od

pohřbu

n(—.\ťa\tného Dra.

ALQ. Šmetany

\taln,(val_\' se nad

Hanušem a jeho rodinou černé. zlověstné mraky. B_vlostře pozorovím
(\ každý _jeho krok bedlivč sledován. eož ovšem nemile naň pu.\ol\ilo_.
an si nebyl ničeho vědom. zač b_v měl b_\"ti stíhán. Stálý nedostatek
peněz. vzniklý u Hanuše nemocemi v rodině. pak tčžká choroba a tíseň
přítelkyně celé jeho rodiny. Něnmovč. znepokojovaly ho a činilv ne—
šťastným; tak že si v listě. n('1.\ledu_jíci1n.zaslaném

dne 12. února lŠÍ>l_.

Helceletovi trpce stěžuje:
..Lamentací

.l(=1'e1ni(iš(\\_\'chkd\b_\ch

měl

u \ebe

_jeden (\ti.\k.

po.\lal bvch ho Tobe.(1h\ch \i n\puíil dne\ni p\aní. \ejdíí\e

(\ Boženč.

Ležít' cliudak u(\t(\\ič1\č_je.\tč. ba není \\'l1lídk\. abv l)IZ(\ .\e p(>\zne.\la
Má p1_\" h_v"dl(>thoia\ (\ \tudenou zimnicí najednou. ('__ejka \\ak ted

j\(1\obí hlavně ploti zimnici. \eme( j_í \\liledal nepiimčíen) píib_\tek.

7.\l:'1.\tčplo zimu. leden pol\(>_jn(l7e \_\t((piti. hlavnč \nad pio peněžih
nedostatek. (( tak Ti _je celá lodina ve dne v n(\(i \_jedn((1n pokojíkn
polnomadč. lři h(\\i (\ do.\ti nezbedni. 7e křiku nade_(_ll_jÍ
mnoho. tof
\í.\ sám ze \l\ol jeste. (\ chce- li tedy míti poko_je.1nu._\i_je Božena do
l\uch\nč \_\'lmat' lot' _j\ou. _jal\ \idi.\. poeticke p(\inč1_\'Í ()na snáší v.\e

se \toickou ti p(l1vo\t1. a( nc\1lo.\t ploti okolnostem nfe(hce vždy se
dát uk1\"ti není tomu di\u. „\laiie. služka ](1110 \elmi iozuinna a
hodná holka a umííni j_í (losti t1pl\o\t1 ((\udu jejího. ale co _je kapka
pioti moři?

Píi\u to v.\( i Tobe i l\l('1cel(»\i najednou.

t_\l\('1\e to \(3.\

((l)(\n.a._jse1n \ehni íad. že j\te se přiblížili l\ \obě p1('1t(\l\kv. lilácel
po\lal lŠo7enč podpoíu což dobře b\lo. ač se _jí to tlochu bole.\tně
dotklo. To jsem jí_ \\1nluvil (\ dokázal. že její p0\inno.\tí _jc ln(iti
pomoci od bratří. \ice

že cel_\ pmněl

pouhou

b_v bvl lži. I zap1((_\il

jsem _jí. ba pozadal přísné od ní má--li eeho\i třeba nakoupiti a n\aíiti.
abv vžd_\ p0\lala k nám. že Lama to i(ida učiní. Při.\líhila mi to. ač
nevi1n._jak dalece dO\to_ji \\ emu (\lovu. lak \idím. ne_j1ade_jib_\ mčla.
]\d_\'b_v aniž by co.\i požadala.

se _ji to ono přina'(.\elo. neb Z\l('(\tč při

zimnicí třeba. bv .\i potravou trochu piilep.\ila. a zda \e mi. že nad
1ní1u_je(ll_1odu\cžijí v její rodině. Hiozna i v(( _\je \al\ ta. že Lame
nvní tak _)
j\ou luce \(izanč. že i dmnáenost na\e (a.\e1n upi pod biemenem
ne\tě.\ti (( že mě nedostatek penez tak ti\l\ne. že _j\em \l\ute(nč _již
týden ani piva nepil. abvch neco n\poiil. To \ šak _jak Laula p_oz01(\\ala
chtěla se i ona k('1v\ 7dlžovati. což úplne __p1inočním _jejim bdční
věcí nemožnou _je: 1nu\il _j\em \e ted_\ mam(ititi k pivu. a( Tě u_ji\fu_ji.

že mi ani nechutná za takových pomělů.

. Lama ted skutečne- ne\í,

kud\ kan). lxlmneně l)\lo tež tři dni hule než ol)\'čeJnč. (Ines 7((.<()je
tloohu )))i sebe.
\le

().<p)a\()d_lnční

.<t-'_')an\ s))nti

Sn)()tan()\\'

1)()p1().<p(')loničeho;

d\a dní po 7.a(lan('))n<pi.<u přišla dutkap1<()nn((\'_\t_\'ka)íen)i.

7()J<(1u

mel d(')\at eoll()<)inn) při pohřbu. Pedol .< řetě7()in () \' slavnostním
(_)de\u — 7.()7l()\) )uee *— šel7 za )ak\)'. (( fakulta nemela jíti. /n(')mí
)ne ubezpečují. 7e J'<e1n <t)()7en ()d()\*<ad (( \\ hlášen l)ul)\'í7 7() (o: () )(')
J<emt tak pře;<\ědeen, že stojim úplně na lévalní p_ůdě () 7() J<em ne
překiočil )))(ze zakonní ani trochu. Snad _).<()uto Jen ))o\i(laek\', jak

ol)\čeeine ploskakuií )ně.<te)n 7e lidé \í((

mlu\í

))()7 \()dí, ač zapříti

))(_)inohu. 7e nemile pu<ol)í na mne. __))(7t()touha )na 7('u()\'()n k tomu
se nese stmati se ve <\(')))) pu<()l)i.<ti () blaho společnosti i .< obětmi
(lost zna()1)\')ni. \(),l)\l ).<en) po7nan \() L\'0\č od tel)de_)<í \l(')d\'. () na—

)0\nalo

se \'.<(), jak

pověstem;

nel)\l

l)l)7() ))řikiočili

l\() mne

() ))()\('))ili ntihačnjn)

)<( ))) v ll_)olon)o)1(i ))o7n(-')n od studentu.

přelnnatnn)

Jejich

napioti

po<ta\'il.

Dou_t())n)(ž

te(l_\', 7.() i \' 1)1a7e to nemilé

Jak _).<e1n.<e

() pozd())i t(')7. to se \'"n\1ov
nalo.
kolotaní

<() n<t(')lí () že budu

moci plaeovati tišenna plaeíeh .<\'_\'(hlite )a)1)íeh. () není pohříchu _)ineho,
čeho7 l)\'(),h <) )í:')l. lo7adal
)<()n) )))i))i.<te)<t\'o. l)_\el) mohl )))edm'lšeti
v letč kia.<0\ edu. () d()\()lil(> mito. ()07 mne velmi t(.<í. ač )))) t() n()\'_\"eh
)))aeí )))in().<l(). L()to.< to budu po nemu—ku () na )01\ če<k_\ ()i<ti.

Při(h(')7in) ted k nej1nilej<í1nu )))e(ln)etu. toti7 l\ penezun) Zaplacení
čin7e 7al))alo \ <().(0 ).<())))dostal od p1()íel\t() () )() <ednn 7.a.<ena holiekách.
\abídl )si <() )()dnou přátelský, 7() )))i 1nu7e< zapupřiti kní7ku na 100 7.1.
.lestli Jí nel)u(l()< ))ot)()l)()\()ti v ))1(')7,(lni))()eh. mohl l)\.< mi pů)eit te(h
100 7.1., ((\šak < tou \'_\"__.)in)k()u7.() Ti smím nalnadit
i u10k\. Jako
k(l_\l)\' le7()la. Přines )))i tu )na;l()u ()l)(')t )))i)n)()nti (|)ol\\' <))o)it()ln\.
nel) )<(m tin) .<\'()l)odne).<í)n)() mohu si )() dele pod)7()ti, eo Jinak mne

\'7d\' trapi )n\ šlenka. 7e <('unmou nehodou )()šte )nuk\ t))))<1\d\b\
\.<ak potiebmal p()n(')7_\ p1a7dnin(')(h. nemohl l)\(h _)iel) \7íti. neb ()7
do )))(izdnin n(bude mi l7,()zap) aut) je. Jedinou V\"hlidku na ))()()l)\'čeJn(')

peníze podaní )ni an' Štítná l\t()1\" snad ()<i -;)(l 7l.))1inese. ()\.<al\
pol)1l(hu na 7ačátku tep) v budoucího leku, () Jak <()do toho dokulhán),

toť skutečně

nevím.

]\d_\"<l)_\ .<('u)) nemohl

)ni penez

7.a_puJ(iti. t(')7i <()

Klácela nemá--li ()n nlo7en\"(i) pokladu. kt())_\'n)i l)\ )))) mohl po1no<i
7 blata \'\'l)))'<ti Jak l)\ se na<e l)l€ltl$t\'l započalo ihned 7()l))(')()t\ím,
)()7to )() )))odelní konnnuni<1nns. \ P1a7e <kute(n() nemam nikoho J()._.<t(,
ku kteužmn l)\ ()l) mohl \' té 7áležito<ti )))(itelsky )))ilnouti. k e)7.ímu
nemám

dO<ud chuti

d()Jít_i. Ota7 <() )))i )))il()._7it()<ti1)a7(')ka.1

l)\lo )()dno \e)()Jnč nutíti \\inikeia,

7dali l)_\

aby )))i pocet kladl. Ví<. že ani

za )))a))\ ani za )))(m ..kultur“.u )e7t_(_)()d 121842). kom1<i )na. ))0(t_ů
7(')d))\"(;)l)nekladl, ač k tomu ))()\inen Ji7 b_\l v p|e(le.<l(')))) 10% v ()e)\en(i.
V\nflouval se. 70, Plalnalo plodal (( 7e .<kod\ nm))ěl při komi<iz hud
si to pravda či nie, )))eee man) právo 7('((lati. b_v ()()t\ <lo7il, () to,
co \'\'tč7„il, se mnou (lelil. Byla l)\ )))i ted ka7dz') i sebe mensi sum)
1) hr. -\l()i.< Pražák.

ku př. 330. 40 zl.) velmi vhodn-(x'((\ tu přece doufam.

že mi je dlužen.

poslední\'čera
psanimianizaslal
mi n(\(;)dp')\'(“\(l(í\l.
je zaplatil
dlužen knihkupLec
\'NaPraze:
Calw konto. Tak('\
al)_\(hmimu
(3.3zl
za knihv

r. 1.8.30. 7ak()up(-_\n('\. \

tech

(5.3 7.1 _lje !) zl. (\t1ílna

((_gia. -——

nel) počítají n\ní \ l))1a7(\ 311.3 auia.
Hodina1 Tui l)(\zp()ch\l)_\'je již na ((\\t('\117(l1(1\ci)1(( i t_\' hez
pocl)\l)\ zase \' 1()\'n()\'('17.(\1n\'.\li: tut' jsem si (l()(\ti jesn'. zachoval.
Ps ani tak dlouho zadržen('\ melo pečet" p()1u.\:(\n()u(i nic
Laura ku
podivu (lu.\c\'ně statné ;\'(\(\hma. ač tcl(\\ne je \(\lmi zeslábla a stínu
podobna. Co j.\(\n) dne\ \ am 0 kožené psal. to ji nepi\te (Z\lá\t('\ ted.
mrzela l)\' se 7. toho. Ted tam k ní Lama za\k(_)čía \eěei tlochu ja.
Mluvíme nekdy hi\"oz1)_\cl1
hlouposti \polu (( že1t()\'n_\ch. a plaví Božena.

že zapomíná tim někdv na okolnosti \ve n\'n(j.\ i.
5 panem Bohem pani blatři a dejte podíl na pozdlm ení mém
i polo.\e:\.\tle \ (\1unce—\?

XIV.
'A listu tohoto. psaného dne 20. února 16.31 již
byl Dr. Hanuš pod tajným policejním dozorem. a že
se pouze soukronuřho jeho \'vstupovšmi. nýbrž že
působení jeho jako pr(_)f'e;\'.\'ora
filosofie na universitě. U
opět zpravv důležité (( zajimavé.
..Dne.\ \\ noci ponejpn

jasně viděti. že
dozor ten netýkal
rozšířil se i na
Němcové podává

(\pala trochu l)()ž(_\na. avšak (\;týska .\:i na

bolesti \\ \lezin('1ch.a ] (ejka n\'ní má 7a to. že \odnatelnost vězí
\ sle7in('(ch. ač kan-el a du\(\.ni ješte ani za mák nepiestalo. /imnice
\'čCIa trochu znovu se ukázala ((zahnána l)\'la (lVema pr('(\k\ chininov_\mi.
Hoši tiápi boženu \elmi. Z\'l('(\tělalouš a karel. a mu\ila \i na ne dát
ud(lat metlu. kterou (\chovava \\ p()..\tcli. 'lot' je ()v\e1n divne \'\'iažení
pro nemocnou. Z\l('1.\'t(\pred \paním \e(e1. nel) tu ha.\te1i \e. ti ho\i. kdo

s k\"m
\p('(ti má.žnad miru.
V\íkla
jednou
(\e
10znemohla.el)\
\la do
\pitalu
ted l)ož(\na.
upustilažeodl\d\l)\'
toho 0p1a\di\'e
\Ičla l)\'
ov\em \'íce pokoje. nežli tu. Toť j.\em juž i \\ zdia\('\1n jejim stavu
nemohl pochopiti. jak se mohla s hochy (( \e V\ím \ jeden pokoj
\'1nčstnati,ant' takto ani ()na jimi, ani oni visitami pokoje nemají k \'_\'—

praeováni úloh. Radil jsem jí, al)\ anka

a Ixalla jako drive dala

k F"1ant0\i.)3 al)\ ji ulehceno l))lo. nechce \.\:ak () tom (mi .\_l\'\eti.
(\ tak se to den co den \'elmi nemile a neblaze dere do ol)y((\jnosti.

\ebeský plichází hojně a ulevuje dosti dohlc hummem \\*\m I\d\_'ž

se Ti muj jizlivÝ humoi nelíbí. což l)\'s (\\.i lekl onomu \el)e\k('\lio!
Toť se mi zvl('(\tě nelibi na liteiateeh ceských. že oni dolní j\ouce
spolu na pohled. jak jsou sami. jeden druhého tepe až na poslední
nervv jsoucnosti jeho bez miloadehstvi. Toť j\(\1n ja ješte anděl ploti
1) Tento konec listu patrně později připsán.
9) \'rbíkové \\Iikšíč\k()\'€\).

3) Franta Šumavský byl dávným přítelem Němcovým.
Hlídka,
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5 O.
IN.)

___ _._._—— _

nin).

((č _j.\(=n)\e

Vim-(axe
\'Ávm:
—.—.._ _ _

__

.— ___——

_již mnohému

při1)((u(*il.le\t

to 7in)ni(_*ni _j_((k_\"\i(\t((\'._

vím t)) nelzo \šak \'e (\plostiti toho najednou ([ 7\*l('(št(*i ploto. že
člověk tak mnohých hloupostí musí snášeti (\ \(žmti tolik )))17((t()\tí
tiše, do sebe.
led t((l\()1l\(( dokončiv list .\\'((_j ()de.\l((n\' Vám (totiž ohénnv. _již
()l))'(((:u_jise. ž\'('l(.\t' k Ileleeleuni.
100 71. jsem obdržel, l\te1\'n)1_j\e)n
Calveho dílem ž((1)l(1til.(lil(=))) ()\t((tel\ na budoucí učt\ v čelvenei 7((—
ne( l)((l. kdy povinen bude platiti )nnč. ('o l)_\l .\el))((l )o/„koupením l()_1_=il\\
)n('=(*e
eské. l'(.=(l\.\t('= \tr()n_\ l)_\*lb_\fpokoj. \ež ploti \\ inikeiovi zakločini:
))(p1.\) mu ještě p.\()ni jedno ('.UŽpřikládán) zde. l_()ul\((7((ni l\ont1((l\tu(
není tlebz), nel) jedná se tu o pouhou komisi J\ultulgesehichte (( mup..
(( že ((s \t('(\'('(. dokáže

l\((ž(l('=knihkupectví

knih—(uni .\\'_\'*mi. Kontraktu

úplného ()))i nemám. _jen ve p.\((ní _jednou to .\to_.jí jako v knihách
\\ 111)l\01()\'\(l] t(_'ž: nenap (dne mu také zapnuti to. co l)\' se p.\()nín)i
vl((\tními dok('(7((ti dalo ))((d )ní1u.D(l\u_ji ])1u.l")()ž('(k()\i žn oohotnom:
_jeho. Dej )nu p.\((ni nn? nn \\ )))1l\(=1() píečísti; HCAl) _je, započetís

(( laskavé odevzdnti dáš.
Don) mohla p.\á.ti Tvé lioženeef)

_j((l\ vidíš v příloze. I _jinou

ještě přílohu .\p((tří.\. Z())))('=\t))('(\'('(.\e p1'_\"p(mí Staňková
V Praze, pře—
kl('(d('(nín) 71)('(méh() Ti spisovatele—'? () na důkaz posílán) Ti _jednu 7, l)('(_ji
_joho. \e_j\'ou- li to )n_\'.\te,)i(= _j((l\('=\'.

\(ihledu T*wh .\t('_'()n\(l()pi.\ov(')ní \ lšmtránken)
(( _j((l\ vidíš. leží tn plo n(h() ('osi pnlou no

\dílín)

((plné7

l\d_\ž \l(-')d(-) zuvudí )(—\t(ur()(,1plo(* byc-hon) m\' ne))('(\le(l()V()li
tloehu _jí! Onehd_\ b_\l (()(dník jeden )) n)n(,=() \(lelovnl mi př(')tel\'k\'
že nedolťun dobře. že se 7(=\ n(= totiž kloboukem. t:)k li\í)n od ol)_\'(*(=_jnelio
() že to muže l)_\ti 1)el)e7„p((*né plo (nne ()td. /„p1\ (( .\(= znamou notou.
U/(mneno _je \* komoio .\1d((= )))('=ho nčl\()lil\)('(t 7.(( týden \i posadit
cylind) nz) l)l()\u (( nekolikmt demokmta ((*ijak to _jn)enu_ji?=.ž( nelpim
na \'ne_j.\no\ti (o take. l(oul)( )] t()l\('=()nen )nednik pol()('(ř(=dn('=
proti ln'ade.
((le l))(((l(( _j(_=])().\'U(l ln ((dou

vidi.\'. dostidoh1'(=n)\'\li.

() ('el\(_'( na

\'\*.\\í

_j(=.\t(*)()zl\()z.3)—— .T.\()1))._j((k

()č \idin) i „\piclu do(h((7et do p)(dn((\el\ m_\eh;

onehdá \e jeden ((()ehu ()])ozdil () __jakmile \'(t\i (*(íst _již l)_\'l(( \'_\'šl()
pustil jsem \e do neho. t(iz(_)je\(=. _je—lizapsán. [ lekl se tak. že. ()ž \.
(skutecne. nikoliv euten)i.\n)en) ((=(*(=1)()):_(ekl.že _je _juristn. _jn)ě=n()\\.\()l\

neudal. že prý přijde ke mně domu. Ve nepřijde. to patrno.
Ještě. \'id(')\'('(n) jednoho
čil)(—'(1nn:) ()])(1. ne \\((k

take

_j(') honhn

piln(= p.\('(ti () _jednoho

()l)_\(l) 1n_\'.\l(=l. že tím

)))(l () ()ni l)()).)l)n Dovédel

h)“l)()t('=homalého;

(=()\ pl'o.\pč_.ji

((le ((l)_\(li

j\(=)n .\e () _jednon) \nti—

DenksteinuU \'e \\ )(ne \eustndt: že p)_\ t())))kdosi p(edn (\) kndetmn
1) dceři Dra. Heh-elem,
advokáta

p)'()\'d()n('=potom

l'andrlikove,

choti

hra. .l. F((nclrliku,

:) |)().\l(lll('(*.
2) R(x-each).
3) Hanuš

)nř-l

2M. prosim—(=: \,\nn,
'l'\'('= lc1*:i.\n('—\'()|)\_\'
"

)

“J
.

j)l11()\'()ll.\".

\ljvšim.
()(-dávej

——Takř— .\'(*n)(-()\'(i

p.\((l(( lle.l(-(=l(=l()\'i

že přijde na \':'(.\ )'(=7.l\:(žproti
pryč!

nošrní

(ehož

roku

(lm=

(mn.—\).— ()(-h, lvnne.

lh'.

l).:náv Hanuš

l))giku m))u )) dal si \kutcčnč

:) l)).

Jan

ll).=l(=)=l)=t.

2.132)

značnou část tam zavésti. jak mi sám

Calv(= v\'p1'av))val.
jsem

()(l j(=(ln()t\ p(=n.\'i()n))\an\")(=l).' jak \(= z(l).') ('\')')-—ill)\l(=tl)))(la nic
j(=št)—n)=))l)(l)7.(=l;rad p))star'am \(= )) )()ze.\l)')ni kiiil) na ))(l\ ]))až.\k('=.

\[ap\'—) l)\cl))')m m))hli .\n))(l přcw (l))1()\ati niž\ím .\k))lam. aby

ne))1)otí(==l))n\'nezahvnulv:
l)\'_l))
l)v IHW“
čast
Punč \l\r)l)')m \'(=))l\ovsl\_".\)n
)b\(=l)
)n)))) \l\()(la.D))1uj
(l)))))\al l)u(lči. =)lv))u
Co t))mu
)íkas)

7)= j.\))u na.\(= jména

j(= \\(lali

na ]))ivli. nedela

ni)= nel) .\t))jí t)'=ž. z)) j\m(=.

v Holomoůvi. )) to jméno \placlm)= \(=.(=lm)) hanbu \ nas.

\\ e_=__=(=n
(lem

Bi\\(=l'

U \\ m))nra měl jsem )).\i 4.3 7.1.ještě k \\lnaní

)) V\ln al jsem

.\i je v knihkupectví.
avšak l))=)i_\)=*_)
)mvslím. Že \(= jm(=n()\al) nedal
mi ji(=l) )) zůstalv tam. Dal mi tenkrat jen 3 ))ln'azv (=i 4: Čech)).
Karla “). a 1). v ceně )).\i 2 zl. \tř. Dol))\'(=l) -L() zl. \)')zn)= te(l_\ ' eštč
tam ač i Drasv t(=nk)')')t)= řekl. že )=)_=l\'(=l)plo klidu
n(.=m))l))) dostat;
ptal j.\(=m \(= t(=)lv. (=o ]))ijde j(=.\t(“=na mne. lana. lIa))1)tmanna.'=) ani
neznam: kde pak j)—n_vní l))a(=\(=. l))at1an(=k) () )))m l)))(l)= věděti. jak))

ví () ton). z)=j\(=m n)=.\\'lnal knil). H))nmar j\) n) (l))st))l jiz ). 184%. úplně.

Clanek pio l\ol(=(lu\\am

v\lnal ČOlt plo nm)= nel) bude to státi

mnoho place. )) l\(l\'l)\' to melo l)\"ti v(=(.=n(=l)\l)) by tu přece C))\i pu)
mne. ale to lízam' p)) 1)))\))h)) není p)íli.\ lil))'=.av\ak j.\(=n) .\(=jiz do toho
pustil )) uvidím. jak t)) a;\) ])))l))))(=(=n(=\\1)))ln)='=;—_ () \(=1))n((=7) l)\'<=_l)
tal\('= ja 1)')(l 1)\:al.al(= ji7 t)))l )==l)((=.\)= mi do plácc. )) divím se. z(=.\

v\(l)ž(=.l tolik
\tlelm)i

řa)lku

bez ..)n))l\1'()i()u\u".

j(.=št)= )) )na—li ještě

l_iš. stojí—
—li \liksícek

)f)).\'i v .\))l))“=.(f)) l_)\' \(= (laln

za za—

zastřvlitix'

.\'\'.
List tento. psaný
pře(l(=šl('=ho. )) také

„Včera

dne 21. února

\ nim zaroveň

spala

Božena

trochu

1.531. j)

p))l\)'ač()v)')ní1n li\tu

ll(=l(=el)=t()vi l.)vl p))\lán.

v noci

)) l)_\la ve dne (=il(=j
\í.

Z))—

povčdčl
Cejka v))(lu pití.lmn)(=1mnm))va
)) pij(= t)(lv pivo
)) n('=l\d\
i vínko.Bom-=))))
Ltla
t(z
pilně ji včc1))'“l)i\t)ama
)) líbí
\(=,ji v(=lmi.
není tak plačtiva jak)) \a.\)_= \(=)unka )) nerada l_)\' umřela. ač (losti
laj(= na svět )) na manželství.
') \)nzižka

na. malou (inunst l.))]))))t_v\v. (f_vrilla )) .\l)=)l))))l))v Brně.

'-'_)l_vka \(= j)=(lnak )nap_\ \l)))"a\_\ )) Slouka.
j)_=)luak )):i)'())l))1)i.\n(=mapy Rakouska.
3) Škulm
k))=)))u založil l\. .\m)=)lin=_=: ž)=n.\k(= )))_l)l)Ý=l(=ní
řídila )])) provdání
\)= za

Fr. L. ("vlakuvskélm Boh. Rajská.
4) knihkupvc v Brně.
5) l)_\"\'al_\"knihkulwv

\' Brně.

"') Na rok 1852.
Hanuš
nap.\al )l)) >Kol(=)l_v- v)=ln)i )=)=nn_\")) zajímavý
»O .\\)'=(=)>ní\"_\"))==))'ní)l)
\\)ítkn
\ta)_\')=l) SImanu
)) )) jicl) pozustatvívl)
m)=zi )))imim
\)m)_=()\a Ilan))š0\_\
)(=t)) .\tu)li)= p))uzila \ Bal)i(=.=)(==.

=) /(= l)_\la \monika

\'ll)ík))\)í

(\liksívkuui)

t(-ž z j(=ií)l) )l)_)])i.\u \)11100\(=.
=“) Známý
l))ísník
1'))'=m)=)=k_\"
z první

)'=l)')n)=k
II))žcna

])))\"al)_\ velmi j)=mn)'=)) )))čkkó, vy\'\'ít)')

])))l))\'i)'t'

t))hntn

století,

)l)líl)il. Přvlnžil i)-l))) l):ísvň .'l'uliI.-'i))t)=l))=n-])ml jm(=n(=)n .Tulilnínvkg

jvjž

.\:i tal—:(=Klzí)=)=l

[i\kmn však nvvyšla.
...
IH"
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V L(nníruh jsou šprýmý pod II. z (neho vzácného pera vzaté;
b\l\ plo \eue 7eit—l ničem. jak jsem ještě tak šťastný b_vl řiditi
„novým časem U nás je pořád stej(n'( bída. toť k závěrku.
Biauner

pozd1(_(\uj(+l\l('(eela. Bude se ženit (( řekl. že by se jeho

milá líbila l\láee10\i. \Iel jsem l)1((une1(( za troehu přiliš nadut( ho

těšil jsem se. že tak jemně mluvil(,.pobiatimshí"

s\('1n s I\l(e( lem

z mládí Tak vězí taková zatracená skořepina snad na každém. jež
nedá patřit do prav\'_eh vnitřností jeho
1\l('(eeli 'l_\ b\ s mohl jednou nějakou piaei do (((ené spole(no.\ti
zaslati: já b\eh ji Cetl jmenem “_lvšmx' ————

Ač jest jisto. že Hanuš od r. 1851. stále dopisoval lleleeletovi:
není od onoho roku do 18:33. v papírech Heleeletovýeh ani jediného
listu llanušova.

V prázdniny téhož roku Hanuš byl s úřadu sveho jako professor
filosofie na universitě Pražské složen. jsa podezřelý z hegelianismu;
že valně asi k propuštění jeho přispěla „demonstraee" llanušova při
pohřbu Smetanově. dá se v_stihnonti z listu Xlll. (( XIV. Ačkoliv
Hanuš podržel celý plat nejmladšílm universitního professora. přeee
zápasil dosti s nesnázemi peněžnýnii. tak že b_vl nucen soukromě v_v—
(ičuje mladíky (( dívky dospělejší ve vědě své. si pomáhati.

V Čechách vůbee nastávaly poměry přímo zoufale. (( neobyčejná
stísnčnost in_vsli zavládla všude. Roku hned mísledujíeího Kollár ((
Čelakovský klesli v hrob7 s Celakovským i nezapomenutelná jeho ehot',
Bohuslava Rajská. Akademické gymnasium v Praze. jedine od r. 1849.
poněkud česke, opět poněmčeno: Kliepera, jeho ředitel, proti své. vůli
dán na odpočinek (( professor Úupr propuštěn. I v literatuře české
nastal híobov_\' témčiklid. jediný Mikoveuv ,.Lumír" stále se držel.
7.Bohemia paeata“

——řekl b_v Caesar.

——Dr. lleleelet

do roku

18.33.

stále stejné byl zaměstnán jednak jako professor techniky v Brne,
jednak jsa předsedou Národní jednoty ss. C_vrilla a i\lethuda. jejiž
jmění obezřelým řízením utěšeně rostlo. '
Jako redaktor řídil „Koledu“ vždý pečlivě a ohětivč. sám po
kračuje v dukladne své studii o _..Průmyslu (( hospodářství“ v dalších
ročnících. Ilanuš podal roku 1853. do „Koledjv' podrobný životOpis
Tomáše ze Štítného s rozborem jeho spisů, Něnmová pak krásnou
1) v r. 1851. — Ukázkou vtipu H((nušova podáváui následující šprýmx z —
Lumíra':
>>Pythagoras, jemužto počtářství mnoho důležitých důkazu dč—kovatimá, obětoval bohům
vdččnř+ sto hovad, jakmile h_vl jednu z nejhlavnějších sad l_uoč'niřskýeh \'yzkoumal. Toť
uleklo celou říši těchto nevinných tak důtklivč, že prý i u nás ještě, jakmile nového
cosi se bylo \'ýnalezlo, celá říše hovad, straehujíee se toho, h((čí.<c
2) v Olomouci: redaktorem h_vl Hanuš.

svou povídku ..lšal'nšku". B. 18.34. čteme v „Kole—de"poutavý članek
Hanušův „Po.—lednídoby živobytí l"1'. L. (_i'elakovskčlm" a esthetiekou
stat jeho „Nekolik slov o tom. co krásou není. a o tom. co jest kl'ásné'i.
V době-nueenč prazdne Hanuš samostatne v_vdal„Literaturu přislovnietvi
slm'anskčho a nčmeekčho'i. roku pak 183.3. „Život & pusobeni l'il'. L.
(i'elakovskeho". Téhož roku podal v ,.Koledó" stať „Jak patří Slovanč
v příslovíeh a pořekadlieh na ženské pohlavi vůbec a zvlášf'*. ————
Ježto r. 1.857).stanovy Xairodní jednoty v Brně účelu svému již ne
vyhovovaly. přeměněna Národní jednota v Matici Moravskou s nově
upravenými stanovami. .lmčni Jednoty ji:-3138zl. 4.31 .2kr. přešlo v majetek
Matice. Jaké obliby těšil se rozvážný. pilný a obetivý D1*..lan Ileleelet,

patrno ztoho,

že byl ihned zase postaven v čelo llatiee Moravske,

stav se jejim prvnim přetls'etlfm.
-/—>v_
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Ze života pro život.
Příležitostne poznámky.

Mlčime prý o tom a onom, o čem bv se mluviti mělo. Neodpovídáme.
kde b_vehom prý odpovídati mčli. Ignornjeme prý. eo síce. samo v sobě
za vie nestojí, ale v širší veřejnosti přeee pozornost na sebe obi'aei a
zmatek pusobi.
Možná! Ba k některým mezerz'un eo do registrováni současných
události českýeh bez nucení se přiznáváme. Ale, věřte, unavi konečně
člověka. stále naříkati, stále totéž opakovati a vyvraeeti, stale polemisovati,
ba s odbornými útočníky—rvači se rvziti
opravdu, to unaví. Je vtom
siee kns obi—annetaktiky, neneehati se škadlením a znepiikojova'mím

takovým unaviti; a 'šak, dejte si jinou nátnrn! A nad to destalo se
nám nejnověji znamenitého mentora v „Novém Životč". jenž maje se
nápadně ku kdekterč veličině, přese vše odkopávani. pokladů se za
povolána eensin'ovatil) naše mravv; tu pak ovšem rozumí se samo sebou.
že. takové napominky nám jdou k srdei.
A!

1) Vytýkal nám nesmířlivost, Že neumíme :tiocllumštčti , totiž člověku jak“ .Í'“
]h'. V. iezníček, dále vyslovil nám politování nad jednáním vuči p. J. Svozilovi, ač o.

ZUŠ

7.0 ŽÍVHIH ltl'O ŽÍVUT.

Protož ani tyto aforistickč poznámky. jež ze sv“ a cizí zkušenosti
tuto jak se namanou zařazujeme, nebudou výhradně polemickč: jenom
někdy. a to zas jen. aby lépe bylo. nikoli pro boj sam. Kdo chceš
přispčtí. jen přijdi.

.

_)tozumíse samo sebou. že začneme

sociologii. Neví sice dosud

nikdo určitč. co vlastně jest sociologie. kam sahá a nesahá. ale
sociologem bude pomalu kdejaký švec. od mistra až po učně. Bylo by
tedy zajisté hanba, kdybychom my zustali pozadu za tímto moderním,
pokročilým proudem. Sem.—hnesice pro dnešek žádne puvodní úvahy,
překypující učeností. theoricmi a číslicemi: přichystauy. ale snad zavdč
číme se několika cizími slovy, dotýkajíeími se sociologie praktické.
(Pou'au napsal prý. dle „Przegl powszeelmčhoň v ,.La Quinzaine“
nedávno něco o socialním duchu a smyslu, na který se pro samy
reformní studie. kritiky a návrhy zal'iomína.
(jlastým stykem,

praví.

s iiešt'astii_\"1iii ve všedních

životních

po—

měrech nabývají teprve studia socialni náležitého oživeni a pusolnvosti.
Neboť dlužno míti na paměti. že ona studia ve vlastním významu nejsou
zaměstnáním přebytečným. majícím za účel jen obohatiti obor myšlen
kový nebo pamět. nýbrž mají bezprostředně a stale působit na vnitřní
život těch. kteří se jim věnují. mají nejen rozum. ale celou bytost
a život upravovat a vzdělávat podle idealu křesťansko-sooialniho. Ani
sebe skvělejší konference a nčenč selmze ekonomistn nedovedou vy
čerpat, vlastní ulohy křesťanské mládeže. V době přechodných let. která
urádějí člověka ze školních lavic do vlastního. svobodného života:
mladíci mají vyhledavat ne slavných učencuv a znamenitých ekonomistu:
nýbrž něco skrytějšího a dražšího. obccnčjšílm a ne tak vymezeného:
mají zjmnňovati vlastní svedomi zdokonalujíce v sobě smysl socialni.
A v čem vlastně záleží tento socialni smysl? Snáze lze určit. jeho
požadavky než samu podstatu. Následkem společenského smyslu hlava
domu a rodiny odkládá v neděli rozvrh další práce na příští den
z obavy. že by nebylo dOpřano klidu rukam a mozkům. kterým určil
Pán každého tehodne den k oddechu a odpočinku. rFýmže smyslem
včci dle doznání samí-ho p. redaktora Dostala nebyl úplně zpravcn, a Dru. Ncnschlovi
vytýká dokonce — vztek. „\lanevrovaní toto, jež velmi chytře za jistým účelem se provádí,
nestačí však — na to zase my si dovolujeme upozorniti — na to, aby založilo ne'-jaký
fond větší slávy neb včtších žít.—luh:lčpe dobývati si jinde a jinak rytíř.—kvuliostrnh;
zde to asi nepůjde; — Toť naše první a po.—lední Upozornc'mí Novému Životncf; ne
milujeme dř-tinskí-ho štípzíní a Štycliováníc.

2433

jsa pobz'ulán. snaží se katolický prnmýsl zavesti pátkovč výplaty. ahý
usnadnil křesťanským rodinám již v sobotu nákup. který dosud příliš
často se konává ve dn_v sváteční. Působením smyslu socialního může.
důstojník v kasárnách dovolene zařídit tím způsobem. který hý za—
hezpečoval počestnč a mravně užití volneho času. V oboru esthetiký
chrání nás socialni smysl od okouzlujícího vlivu „umění pro uínční".
líříčký to slova myšlenek. od všelikých zručných mnčh'ístck. ktere snižují
díla literární _,„_humaniora, jak jt druhdý nazýváno —-—
na chorolmó
v_vlévání jen vlastního ..já“. od onoho slepého soheetví. ktere pohrdá.
všemi výsledký mýšlenkové a literární práce jiných.
Miri sm.—ialnísmýsl — to znamená býti venkoncem proniknut
zásadou, že číný naše mají vliv a vztah k jiným. znamená umrtvovati
v sobě absolutismus individualní vůle pro věc jiných a v jejich prospěch
tím. že na ně pamatujeme. Nehot' socialni sínýsl je především nmrtvo
váním: schopnost k onomu uínrtvování jest ctností nahýtou a kulturou
se rozvíjející. A kdýž jednou v nás v_vroste a rozkvete. tn stává se.
instinktem křesťanské duše. abý nejprve hledala a nalézala. potom aby
i bez hledání nacházela v proudu všedních okolností skroman—pro
středký spolučinnosti k uskutečnění království Božího na zemi. V dohč,
kdý tolik lidí líývá v_vrváno z kořene a z kolejí pravidelneho života.
socialni sníýsl je zz'íkladem jakesi ustáleností: nebot tkví v nčm zjevne.
a jasně. nutkavé a rozkazující včdomí svazku spojujícího člověka
s křesťanskou společností a take závazků. vyplývajících z tohoto dvoji
tého svazku.
lilohou tedy kcmí'erencí a studií socialnich má hýtí: rozšířovati
v duších mládeže takt.)vč ovzduší. v němž h_v víra sama nalezla pří
h_vtek: tak pochopeny. musí ještč zdokonalovati své í'íčastníký: a jestli
ovládnouce mladeho intellektualistu, strlmou jej do kouzelného kruhu
bádání a záhad společenských. tu třeba nám pamatovat. že jedním
rázem učí jej sestupovati k lidem a povznášeti se k Bohu.
u.

V učitelských časopisech nejednou se četlo a čte. že nesclmpnvmi
v_vehovatelí jsou kněží a ——učitelký. jelikož odsouzení jsouce k hez
ženství a bezmnžství (sít venia verho) nemají rodin. neznají rodinného
života a postrádají tedý onoho v_vclmvatelského eitu. který kořeny
svými tkví v citech a funkcích rodinných. Nehájím těch dvou stavů——
tof věc jejich skutků ——ale dovolím si násadku ohrátiti. Člověk by
totiž dle toho se domníval. že učitele. jedinč. povolaní to vychovatelé,
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jsou samí tatíci. Zatim však je pravdou, že učiteli stávají se. hoši
18— Žil—letí, kterým

dosti

dlouho

jest

v_vučovati. nežli

založí

svůj

rodinný „krb“'. Je tu tedý trojí mýslitelná možnost: bud' to vyučování
a v_vchovz'tvz'míjejich vesmes za nic nestojí: což zajiste
přeme.

aneb

rozlmdnč po

„_ ——

Surový název „bezpohlavních" bytosti ncdoletá tedy ani v teto
příčině tam, kam jest posílán, nýbrž vrací se k „bezhlavým“ pu—
vodcum svým.

„_

lÍčitelstvo obecných škol v_vniká prý velikým sebevědomím. A,
dobře tak, pokud nezabíliá v neskromnost a nadutost. Snad je to
náhrada za učitelské mrvařství let šedesátých a sedmdesátých. Sami
zz'ikonoda'u'ciříšské rady a zemských sněmu se učitelstva bojí. poněvadž
in_andatý přijali namnoze z rukou jeho. Jak se časý mčuí!
Ovšem není pšenice bez koukole. H jedné strany je mrvařu ještě
dost", s druhé pak zaráží —- aspoň z projevů časopiseckých i zde nekdý
uváděných ——pýcha; která předchází pád. Prý v nekterých ústavech
učitelských pěstuje se tak improportionalní ..sebevčdomí'í. že právě ani
tam se dle něho nejedná, neboť býlot' b_v samým všttí'ptwatelům ne
pohodlné a nepříjemné. To jenom naproti jiným: zvláště kněžím! Všeho
moc škodí: zde také. Aspoň jest nebezpečím; nebot přeceňování není
vzpružinou k lepšímu, nýbrž naOpak.
Není téměř ani možno mluviti o této bolavé stránce a nezavaditi

() požadavek akademického vzdelání. Nevím. kdo by ho nčitelstvu
nepřál nebo kdo bý mu v něm 'adil. Vždýf jest každému volno.
Uvšem bylo by třeba změn v učení universitním, nebot" čeho bý tam
učitel dnes hledal: nesnadno věru říci: anýt právě odbory jemu potřebné
jsou tam nejslabčji zastoupený.
Jiná, arcit' jest: iná-li ta společnost, která si učitele pro své učelý
ustanovuje7 pečovati () to, aby byl akademický vzdělán. 'Xazývají sice
nekteří učitele školu ..svojí“, ale tof očividně nadsázka v horkokrevnosti
a suverenních aspiracích. Škola jest učitelova potud. pokud tam má
také své děti a pokud j( sám členem církevní a státní společnosti. pro
kterou škola jest — nic víc a nic méně. Non scholae sed vitae discimus.
ličitelč přieha'tzcjí a odcházejí. společnost trvá.) Jinými slov_v: žádá
obecná škola akademického vzdělání či ne? Neboť jen tento účel
může rozhodovati. nikoli soukromá touha po vzdělání. jež ovšem také
jenom na soukromé cestý a příležitosti může (_Jdkázána býti. Kolik
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vzdělaneu morawkýwh.

[IQ v'
l

kneži neb t'tředníku na př.. by si bylo přálo

navštíviti universitu!
Ze akademíekě vzdělání samo sebou lepším učitelem a v_veho
vatelem nečiní. je přeee věc právě učitelum. kteří si ze svých akademíekv
vzdělanýeh inspektoru rádi právem í neprávem smích tropí, až příliš
dobře známá a jistá. Tak jak nyní obecná škola jest. naprosto ho
potřebí není. A škola ta neporošte již co do rozsahu vzdělávání, spíše
naopak. nebot nepraktičnost a. přeepanošt její uznává se všude, jen že
H“ to všude neříká. A čeho ji má akademieke vzdělání jinak po—
skytnouti? Snad víee hloubky? Učitel má ovšem vždy víee věděti než
koho v tom vyučuje, ale oto snad je dosti postaráno! A představují—lí
sobě akademiekt': vzdělání jinak než n_vní ješt možne, totiž úkolům
obecné školy a učitelstva jejího více přizpi'tšobeno. pak je to ovšem
jiná. Avšak na to stačí Opraviti učitelské ústavv. které jsou pedagogicky
prave monstrum horrendmn. Aspoň by to byla snadnější a rozumnější
práee než upravovati university tak. aby se na nich vzdčlávatí mohli
odborní učenci. učitelé universit, gymnasii. realek a obeenj'eh škol
žárcjiveňf Toho kumštýře b_veh rád viděl. který b_v takovou míveršitu
v_vm_vslíl a zařídil.

To jsou duvodv r_vže škol.—ike.jiehž ničím v_vvrátiti nelze. 'l'vrditi.
že obecná škola žádá po učiteli akademíekčho vzdělání. je iai—iSt—jství.

Toto pak ukázalo by se ještě větším, kdvbvelnnn uvážilí duvody ze
života učítelškehtíi. jak)" na venkově skutečně ješt. Kdo že samých
učitelu by se. tu požadavku onomu neušniál?
Jak řečeno. budiž každému přáno. i toho vzdělání. i toho většího
platu, jenž by na to následoval. í v_vššiho společenského postavení atd.
Ale mají se včei vždy nažvati pravvin jménem.
v.

Sdružením a protivou vybavuje se tu představa učítelu štře dnie h
škol. Sdružením. jelikož byla řeč o akadeíníekóm vzdělání, protívom
jelikož jsou to proti učitehim venkovšk_\"m společensky praví ubožáeí.
Nemluvím o hmotně stránce, která nedávno upravena. ačkoliv i tu jsou
poněkud v nevýhodě, pokud se týče nepoměru míst ředitelskveh a
nadučitelskýeh. Ale to snad jinak nejde a ani penězi se docela vvvážiti
nedá. neboť h_vti „ščfeln“ je přeee jenom věc nezaplatítelná. Horší je
však. jak se s nimi nakládá od úřadu. zvláště nčkterýeh e. k. inspektoru.
kteří jsou přeee ?. téhož těsta. nekdy jen troehu špatnčjšího, jen kd_vž
..lo_'alntfjšího'l. Praobyčejnýeh pravidel společenské zdvořilošti se tu
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kolikrat nešetří. Mnohý si již povzdechl: k(lýl')__vel1
ja takhle opovážil se
nakladat'i se svými žaký a b_vli mezi nimi nejaeí 7.těeh ,.lepšíeh“ rodin.
to bych si uadrobíl! A oz 'ati se? 7, bláta do louže'. A to ukazuje se

různými způsobý. vlastně nezpůsobý: na různých lnísteeh. ve škole
před žakv. v síni konferenční. ano i zábavní.
To je jedna věc, eleinentai'ního požadavku sice, ale. proto tíin
bolestnějši. Člověk bý nevěřil, kd_vb_vnezkusil.

Druha věc týká se prav veřejných. Není dobře. kdýž učitel
střednívh škol jest jineho přesvědčení než (toho Vfasui vláda. Lépe.
kdýž je tl'oehu více liberaleln než klei'ikalenl. Ale běda, kdýbý jakožto
klerikal učinil nějaký projev. který (toho času) b_vmohl býti pokládán
za nezeela

upřímně loýalní.

B_YI'Ulšl'zIÍÍSIHUS
otrávil

eele ovzduší školní.

a to. které jt výšiuam b_vrokratismu bližší. to nejvíce. Pak se divte.
že nám výrusta tak in.-ilo celých povah. charakteru. Škola: která je
má nejvíce pěstovati. škola střední. stojí takořka pod knutou liberali
stiekó a l')_\'1'ok1'atiekelibovůle. Nel) ('o je to jineho. kdýž inspektcn'
celemu sboru pr<it'essm'skéinu opovaži se přísně uložiti mlčení o křiklavýeh
zlořádeeh ústavu, poněvadž b_v to snad vládě b_vlo nemile—?!

Tlakem tímto trpí náš život náboženský i národní. neboť kdýž
výkvět intelligence naší musí se tak ukrčovati. ký div. že působnost
jeho jest oehroim—na a za to' vládnou na jevišti veřejného života
všelijaeí deinag'ogovó ?
v.

Jakobíté.
Monot'ýsitští Sýřane zvání po svém nejvetším oíg'anísatoru. Jakohn
lšaradeoví. Jak('ul)ít_vía'kůhojů.
měli ve sve nloei ('elon východní
holovicí Sýrie až l' Tanrn a Eufratu s menšími osadami v kra—
jináeh okolních.
V Cařihradě jim nepřáli. ale moení královu“ arahstí. Rassanoveí
7. rodu (_šal'na. se. zbraní výmáhali svobodu náboženskou. Císař Justin
-tf)18——Í)2Tdonucen Rassanoveí._ v mnohem jím uh-vilď

ale .lnstinian

527—563 a většina jeho nástupen prtmásledmnlí je neustále tajně.
a jakmile nebýlo straehu před Peršanv. i veřejné.
.
("ož divu. že přáli JůlíOlJiÍt" Mnhannnedannm. svým pohratimům
po řečí. kteří jim udělili svobodu náboženskou. vážili si křesťanských
f*hl'áííiíh' a dopřáli jim většího rozvoje národního

než despotičtí [včel—zove.

Egýpta. Palestiný a východní Sýrie nehránílo doinm'ode ohývatelstvo.
nýbrž placene řeeke vojsko.
Za prvýeh
do l) m 11ha m m ed anska'- n a d vlá (l_vdařilo se
J a k obítu m dobře. Měli v rukou skoro všeeký nejvýš—šíuřadý.
a zakladatel slavné dýnastíe Linnnajovem' uložil na smrtelné pcmteli
svemu s_vnu a nástupci, abý si vážil Sýřanu jako základu své. moci.
Teprv až byla vláda muhammedanská
II]M'ÝHČINLaž četní křesťanů
svou víru zapřeli. počali dávati halíí'ové přednost Muhannnedanům před

křesfaný. \'ýlučujíee ie 7.řadového vojska a ukládajíce jím větší poplatky.
rJ'ak platí křesťané s_vrští od r. (392. daň z hlavý. kdežto dříve
platili pouze daň 7. pozmnkt'l.2
A halífá .lazíd zakázal r. 72.3. křesťanmn svědčití proti Mulmmmcm

danfnn a ustanovil za zabitého muslima dvojnásobnou pokntu.3i Ale
při tom byla křesťanům poneehána samospráva náboženská. nehýli
nikde násilím donueování opnstítí svou víru. a býlo šetřeno jejieh
osobní svobodý. čehož Řekové nikdý nečinili.
1) Amenmnf,

Bilvliotlu-ea orientalis.

ll. Dis.—:vnmioale .\lon(>pll_\'.—ítís.mp. II. drže >P

Bar Helm-a zanu'q'luje ehýhnň .Instína s .In—liniam-m. Srv. Tairilh lnnlllmiri-l-dnwal,
“vyd. Sálehání.
*.ajrflt lot-m: str. 147.
2) Dioný— 'I'ellmahrojský
v Syrské kroníc-c: Ass/"mrazů Šílvl. Urie—nt. Il. p. 101..
3) Dioný— Tellmahroisk_\".

l. 0. p. IHT).

Tito se mohli několikrát zmocnit Syrie. mohli vypuditi za rozmíšek
mezi ['nnnajovci a 'Abbasovci a za slabě vlády poslednich muslimské
vladaře ze Svaté Země, ale zdá se. že na nich spočívala osudná kletba
obsažená V0310VCCh, přičitanýeh císaři llerakliovi. Když prý prchal
z Edessy do Sanmsaty. aby odsud ujel do Cařihradu. vystoupil na
]mhorek a obrátiv se k Syrii, zvolal: S Bohem: Syrie. s Bohem na vždy!
.liek se do tebe nevrátí nikdy — leda se strachem. pokud se nenarodí
(“.—sudnýzrozenee -— kéž by

Pán

Šuh dal, aby se nikdy

nenarodil!

l'odnik jeho bude lákavýi'n. ale výsledek dolehne na lviekyll
A také že dolehl. neboť si ještě více odvrátili syrské křesťany,
když dobyvše r. 7:30. Syrie, trýznili a do zajetí odvlěkali Jakobity,
chtějíce je přinutiti k přestoupe11i.'3)Podobně si počínali i r. 969.. kdy

majíce skoro celou Syrii v rukou: na cestě do Jerusalema místo aby
si ziskali přízeň obyvatelstva. zajali jakobitskěho patriarchu. (lana ze
Srírtů: odvlekli do Cařihradu: kde byl uvězněn: když nechtěl přijmouti
řeckého rozkolu. .leště huře se dařilo patriarchu Janu 'Abdůnsl—zěmu..
který byl do Cařihradu přiveden se šesti biskupy a 20 kněžími a

mnichy nucen k rozkolu. Patriarcha odepřel. i byl vypovězen do
Bulharska. z biskupuv a kněží mnozí usmrceni. mnozí ve vězení zemřeli,
a kterým se podařilo uprchnouti a do vlasti se vrátiti: ti se stali hlasateli
nejprudší nenávistí proti ukrutným Řekum.
.lakobitě opouštěli krajiny Řekům podrobeně: utíkali se do území
muhaminedanskěho. kde byli mnohem bezpečnější před lstivými ná.
strahami věrolomnýeh Řekům-3) a kdykoliv se Muhammedani zmohli
a na lieky útočili: našli v nestorianských a jakobitských křesťanech
nejvěrnější pomocníky.
Za tohoto bouřlivého života nezapomínali .lakobité stareho odkazu

sv. lůfrema, a kdykoliv byly doby příznivější. oddávali

se pilně

krásným vědám. pěstujíee horlivě národní literaturu
syrskou na základech stanovených školou antiochen—
skou. Různě kláštery staly se ohnisky syrské osvěty; a divime se
množství a kráse literarnich plodu. kterými se Jakobitě honosí.
Tak hned v počátcích věnuje monofysiekému hnutí svě péro

jeden z nejlepších spisovatelů syrských. Mar Aksnojo
Filoxenus

. b i sk u p z M a b b u 9;y f'í—
kolem 3223. který zasílal přečetně

7. dila:

Zabadatu-l-halabi

min lárilii-l—halabi. uver.

halliwell—, (Jour—'uradlu'

ile tl'nflIU'IÍnll frang—ai—warabe. I. p. 78.
23 Diany—' Tellmaliruj—l—zy': ]. e. p.

5) „ls-seznam.

Šile'h'ií—m.

109.

Il. p. 3.3.3: <l'v. tí—ž lli—wl'mtin xh- „\lcnmphy—iti.—rap. VI

t'írknvní

věci v .Sýrii.
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listy různým v_vnikajícím mnichum a poustevníkům. kteří pak jeho
názorý dale šířili. ()d něho pochází též základní vylíčení inolíofýsitskélio
bludu u Jakobitů. jak je pOpsal v knize: Mim r (» t_lotů Cal t_lítoj ů to

W'al metgašmonůtů, Tři pojednání

o Trojici a Vtělení.

Věnuje-li se v těchto dílech polemiee. zabývá se klidnou. pravdivcut

vědou ve svem: Pfišoků

daktob

(—ka díše, kde kritický a stručně

Písmo svaté v_vkládá?
Obzvláštní péči věnovali .lakobite dějinám.

Po .la—nu.biskupovi
doby. t. j. od Theodosia

Asie. který zaznamenal události své

Mladšího

lOSu—ióll

několikrát již jmenovaný patriarcha
_jenž napsal Dějin ý od stvoření

až do r. 5134.13;byl tn

Dionvs

Tellmah roj (>.

až do r. 774. Celé dílo zahrnuje

dobu (3000 let. kterou rozděluje I. od stvoření po Konstantina Velkého.
II. až po Theodosia i\Iladšího. III. po Justiniana. IV. až po rok 7742.31!
Od Adama do potopý čítá 22—12let. od potopy do Abrahama

9-12. od

Abrahama do Xarození Krista Pána 2016 let. Zajímavo je. že se od—
chyluje při určování věku patriarchův i od překladu Sedmdesati i od

syrské Pšittůšj
Ve 12. století výniká Amidský biskup.

Dionýs

lšar—Slíbí

(1' 1171:. jenž okouzluje jak lepostí řeči, tak hlubokou učeností ve

svémVýkladč Písma sv.Staréhoi1\'ového Zákona: Půšoků
d'urojtó

\vda n bij .

kde bedlivěuvádí starší výkladýéi

Ale palma mezi spisovateli jakobitskými přísluší Řehoři Ba r
Heb reovi. jak mu říkají Syřané. poněvadž b_vlsynem lékaře Arona,
kdežto u Arabů jest znám pod jménem Abú-l-i'a rag'. Xarozen
r. 1226., vyeviěil se brzv v hebrejštině, s_vrštiněa arabštině. znal dobře
umění lékařské a jevil při velkém nadání takovou bezúhonnost mravní.
že b_vl ve 20. roce zvolen za biskupa a r. 126-1..za mafrjána Východu.
Svou hlubokou vzdělanosti a rozumnou snášelivosti získal si

o církev jakobitskou v pohnutých dobách tehdejších zásluhy nesmírné.
Není snad oboru tehda pěstovaného. v němž by nebýl býval činným.
\'e výkladu Písma sv.. jímž se Syřané se zálibou obírali. dbá
“i") -lssemani.

Bibliotheca Uríentalís II. p. 10—40. \'ýcl. l-l-\\\' Budai—uThe discourse—

of Philoxenus. bishop of )Iahhogh 485—519.
2) Assemuni, Bibliotheea ()rientali.—Il. p. Nil—90. \'ýd. t'ureton,
of his eceles. history in Sýriac. Oxford 1353.
3) ("lmbot, Dionys de Tell-Mahlia ('honique IV. partie..
4) -lssemani, l. C. 93—116.
5; -ísxemaní, 1. c. 156—202.

The third part

přísně rozumných zásad školý antíochenskě a zastiňuje tak své sou-

vekovce západní. Důkazem toho jest jeho Aw.—ar ruze. Sýpka
tajemství.
jak pojmemwal svuj obšírný výklad Starého i Noveho
Zákona. *)

Za základ beře. s_vrskou Psiao. ale všímá si tež textu hebrejského,
zvláště však řeckeho překladu Sednulesáti. který dotvrzuje ukázkami
z bible samaritánske. překladu armenskeho. koptíckého. Sýmmachova,
Aquilova. Theodotionova. jakož i V.—VI. ()rigenm'ý.
Někdý uvádí druhe dva překladv s_vrske.Harklojto — heraklejský
a l_(arkfojto — karkafský a bedlivě zaznamenává různou punktaci
nestí'n'ianskou.

Mluvnici věnuje velikou pozornost. různá čtení kritický rozebírá
a pak stručně a jasně vykládá. dbaje starších Otců sýrských i řeckýehI-W

Duležitjest téžjeho Svícen Sva tých o základech

církve

——
M 11o rat k a d se m etul setí—s & 'idtn ojo to. kde píše v základě I.
0 vědě vubec ve H. O přirozenosti vsehomira ve III. U bohovědě
(metul nunallůt Alohuto ve IV. () Vtělení Slova Božího v V. O poznání
bytostí

11eln=sl£_\"(3lí.
to jest

o andělích

v Vl.. () kněžství

pozemském

v \'Il. () zlých duších čili diáblech v VIII. O rozumně duši v IX.
() svobodne vuli. o svobodě. () osudu a nutimsti. o konci v X.

O zmrtvýchvstání v Xl. () skončení. soudu a odplatě dobrým i zlým
v XII. O ráji cdcnskihn.ů

Napsal též s_vrskoumluvnici Knihu

sk vost u ktobo dsemhe

pro žáky. kteří se učili syrštině ve školách, kdvž byla vytlačena
z veřejného života. Pojednává o slově. slovese. spojkách a příčestích.

Též ve verších sedmislabýčních sestavil kratší mluvnici. G ram atíki
]) am s a h t_(» A fr (-m oj to)

.lako dřívější spisovatelé zabývá se Bar llebraeus tež dějepisem

l'ro Araby a pouze arabský rozumějící .íakobitý napsal kitahu-l
d a \val Knihu d ý nastií. kde líčí stručně dějiny od stvoření až po
rok 1276.55

Mnohemcennější jest Syrská

kronika

ma ktb ()11út za bn e,

dílo pro dějiny jak církevní tak světské předuležitó. Popisuje v I. kronice
1) Částečně v_vdalí: li. Schwartz, ln evangelium lohannís connncmaríus
Klamrolh, In acta apostolorum et epistolas cathol.

s_vriace).

3) „ls—sama.)zí. l. e. p. LTS—253.
";) -l-sxl'l/UINI.:

].

*) Asscmnní.

l. e. p. 3107.

(,'. 125—1 ll.

_l-<.\'f'ltlf/Ít;.
]. c. p. 309. \'ýclal ii: Sídelním, 'l'airih muhtasírí-l-duu'al.

Bajrúl 1890.

('írkevuí včei v Sýrii.

'..t

Uteuv a králův světové dejiný od počátku až do r. 12%). V Il. kronice
patriarelm antioehenskýeh a jakobitskýeli. zaznamenává v prve části
velekněze Starého Zákona. ve druhé. pak hovoří o sv. Petra. stoleíeh
patriarehalníeh a v_vpisuje děje patriarchuv antioeliensk_\"eli až po Severa
a na to jakobitskýeh až do r. 1253. V III. kroniee líčí posloupnost
a dějiny primasuv. patriarehuv a mafrjanů'\'ýelíodu. t. j. Mesopotamie

a Persie jak pravověrnýeh tak nestorianskýeh a jakobitskýeh od
sv. Tomáše. apoštola a jeho žák uv: apoštolu těchto krajin. Adi a Agi
až do r. 12823)
Všiehni spisovatele dosud uvedení zabývali se výkladem a úpravou
liturgie — jak při úzkém sloučení života národního a náboženského
ani jinak býti nemohlo. a setkáváme se, u nieli se. zjevem. který

nenajdeme u žádne oirkve východní.

Nápadný jest totiž veliký počet liturgii v eírkvi
jakobitskč.
.lak dříve řečeno. býla ptívmlné užívána po eele vlastní Sýrii
pouze jediná jerusalemská liturgie sv. .lakuba. a to ode vseeh národ
ností a na veškere svátky. Než časem počala se vkládati ve svátký
světeuv o Sýrii zvláště zasloužilý—ehzvláštní významná. místa. liturgie
pozměněna. upravena dostala jméno určíte-ho svetee
ba byla mu
připisována. Později. když býl výklad liturgii zvláště pěstován, sestavil
mnohý učený biskup neb patriarcha dle liturgie sv. Jakuba liturgii
novou. které se prvotně užívalo třeba jen v jeho klást—eřenebo biskupství.
ale časem se rozšířila po (tele vlastí jakobitske. lla kdýž byl za nad—
vládý muslimské výmizel odpor proti Xestorianmn. přijali .lakobite
edessenskou liturgii sv. apoštolu. která mohla býti ostatně od pradávna
v užívání .lakobitů sídlíeíeli po pravem břehu lůufratu a sestavovali
tež dle ní nove liturgie.
Tak možno říci. že jest liturgie sv. Jakuba pokladem asi 235liturgii,
kdežto kolem 10 jest v_vtvoí'eno dle one sv. apoštolu. Přesné stanoviti
tento počet nelže. ba nelze ani jiste. udati. zda brána ža poklad ta
či ona liturgie.?
Kdežto při naší mši sv. se pozmčňuje dle libosti a potřeby čast
přípravná. vlastní pak mše, zůstává až na nepatrné částký nezmenenzu
je při liturgiíeh jakobitskýeh a ]llíll't)llil$k_\"0l1
pravý opak. (i'ást přípravná
bývá obyčejné stejná, ale vlastni mše se všemi témeř modlitbami se mění.
1) -lsscmam'. l. e. p. 311—409. \'ýšla v Paříži r. 16530.: (“In-oníeon sýriaeuiu.
l—Í
emlieilms manuseripíis muemlatum ae pum-tis. voealibus aclnotationibn—que loeuplelatum.
'- Srv. Ífwnuurlnf. Lit. l'ol. ll.. rap. „\'lll. Aveo/P. ]. e. 323—337).

Obřady při mši sv. jsou skoro všem liturgíím jakobitským a
maronitským společný.
Chrám se dělí na čtýrý Části: kankí— “Ac—(y_n.
t. j. apsida.
v níž stojí uprostřed oltář nasemu podobný. býva oddělena stěnou se
třemi otevřenými branami od vlastního chrámu. hajklo ——
jak sluje naše
lod'. Zadní nebo postranní část lodi jest přepažena dřevěným mřížovim.
za nímž jest ženský dům. a konečně jest na vých<;>dní straně lodi
zvláštní místo pro křtitelníci. která tvoří čtvrtou nezbytnou čast ne
výstavněho. světnici podobného chrámu jakobitského.
Na témž oltaří možno sloužiti pouze jedenkrát za den mši sv.1;

Kněz vloží na hlavu ma.—nafto bílý šátek. jak se na východě
nosi: obleče si narodni široký. bílý. nasi albe podobný šat ša d (,j(,_

přepáše jej pestře výšívaným. dosti širokým pasem. znoró.

který se

na předu zapne. na ruce si navlcče našim manšetz'un podobné. pestře
vyšívané manipule — ze n d (» a konečně na ramena vezme široký plášt.
Na to si připraví hlubokou misku —-4patenu. kalich. větší a menší
záclonu. lžičku a ute'ra'ik.

.láhen mu podává kvašený chléb. který má býti čerstvý. nově
pečený. Maronite' užívají uclwašcného chleba. a zdá se. že to bylo
zv_vkem v (3.století i u .lakobitů. nebot' patriarcha Dion _vs'l'ellmahrojský
v_vtýká ve své kronice. že počali mnozí nešlechetníci kolem roku MO.
užívati kvašeného chleba při oběti mše svaté. a to v takové hojností. že
nepožívali žádných pokrmův a chlubili se. že žijí samým Tělem Božímfl)
Jako Xestoriani mísí tež Jakobíte sul a olej s pšeniěnou moukou.
z níž připravují obětní chléb. a neberou—li pouze dva chleby. jeden pro

kněze. druhý pro jáhna. mají vždý lichý počet. kdežto Maroníté ne
přimišuji nic a počtu. zda lichý či sudý. nedbaji.
Přijav od jáhna chléb. okouří jej. položí na misku, okuřuje
menší záclonu & přikryje ji misku za stálých modliteb.
Ka to leje do kalicha víno, přilévá polovici vody; okuřuje a
přikrývá i kalich i misku větší zaclonou.

Při východních obřadech jest veliký styk oltáře s lidem.
Kněz nebo jáhen zanotí modlitbu nebo zpěv a lid pokračuje. Obřady trvají
mnohem déle než u nás: přece zustava veškerý lid pozorným: sleduje
1, Dionys L'm' Slib/' ve své Pušoků tlkín'bo; Asxema—ní.]. 0. II. 176—199.
'-'_,Srv. Assmnaní, šibl. ()rieut. I.p. 411: II. Dissertatio dc Monophysitis. Srv. též
Neale, A History of the Holý Eastern Church. I. p. 1051—1076.
3) Srv. Nomocanon

Bar Hebreův,

Script. \'et. X. ('01. X. str. 13.

latině přeložil Jost—foA. -Xs—emani, v_vd. Main.

(“írkvvm' \'ěc'i \' Šyrií.
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bedlivě každý posvátný úkon. žije a obětuje s knězem. Hnod so modlí„
hned zpívají. Zpěv jakobitský u nnnwnitský rovněž má svě puvaby.
které bude možno z některých ukázek aspoň poněkud poznáti. Tak
se zpívá na počátku mše svaté:
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Kdvž bvl kněz obětní durv připran'ih obr.-Ici se k lidu sv slnvvz
Modlenf se za mě. & oknřujě lid i oltář—.Pu mnohá nmdlitbách i zpěwch
vyžádá. si jáhen požehnání od knězv u mnntí:
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než sv říká sv. evangelium. zpívává se:
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(('hvalte Hospodina. ('hvalir- No.—poulina! Ulnř-tujtc-.lt-mu oběti rhválv! Připravte
durv a vstupte v >íně Pám'-! Kni'te se Pánu před Jeho svatým oltářmn! (,'hvalte Hospodinať)

Před čtením
ke

mně.

bratří.

sv. evangelia

vyzývá jáhen lid: Přistupte

mlC—tea po._<1r_»uelíe_jte
zvěstování

Spasitele

našeho

ze

sv. evangelia: které se vám předčítá.
Kněz: Pokoj s vámi! I s duchem tvým!
Kněz: Ze sv. evangelia. jak jl zvěstoval Pán náš Ježíš Kristus;
pravý Bůh. podle sv. N. apoštola a hlasatele života věčného. slyšíme
zprávu o životě i spáse duši našich.
.láhen: hulte tiše. posluchači. neboť toto. co se čte. jest evangelium
svaté. Pospěšte., bratří. poslyšttí—a vyznávejte slovo Boha živého.
Kněz: Tedy v době. kd_v prodléval Pán a Spasitel náš. Ježíš

Kristus. na zemi. řekl učenníkfnn svýmz... a čte evangelium dle
pořádku na ten den připadající.
'
Po evangelium volá lid: Požehnej nás. otěe! A kněz žehná delší
modlitbou.
Když byla dokončena. volá jáhen: Odojděte. slyšící: v pokoji,
odejděte v pokoji! '\ív pak pokřtění přistupte k nositeli pokoje!
Dveře zavřete!
Ve vyznání víry: které se ted' říká: vkládají za: člověkem. učiněn
jako my. Na to konají tři modlitby za pokoj, kněz žehná lid třikrát:
Milost Boha Otce atd. a počíná vlastní obět.
Kněz si in_vje ruce, líbá stupeň oltáře a oltář sám. na to líbá
přisluhujíeího jáhna a tento přináší polibek míru věřícím. Kněz oddělá
větší záclonu. postaví kalich na pravou a misku na levou stranu oltáře.
žehná obě překříživ ruce. zvedá oboje najednou a říká. za koho mši
svatou obětuje.

Vzývání

I) u 0ha sv. jest až po proměněn i. Před ním pro

náší jáhen slova: „Jak hrozna je tato hodínaí nebof přirovnávají příchod
Ducha sv. jeho sestoupení v nejsv. Pannu Marii. Svatou hostii láme kněz
na dvě částkv. pravou namoěí do nejsv. Krve Páně. a žehná jí levou
dotkna se jí: ab_v naznačil. že byl Kristus Pán proboden. Naše po

(“írkevní věci v Sýrii.

|_)

—|

\,!

zdvihovani je teprv před samým přijímam'm.1 Tu zvedá kněz najednou
jak miskus nejsv. Tělem tak kalich s nejsv. Krví Páně a volá: Odpusť
nám. Pane. a smiluj se! Na to obrácen k lidu praví: Svaté Svatým,
a volá: S námi jest jediný sv. Utec. jenž spasil lid slitovanim svým.
Lid hluboce se koře. odpovida: Amen.
S námi jediný sv. Sýn. jenž spasil lid svým vlastním utrpením.
Lid: Amen.

S námi jediný sv. Duch. jenž zdokonaluje a ukončuje vše. co jest
nebo h_vlo. Budiž jméno Páně pochvalelm teď i na věky. Lid: Amen.
Při sv. přijímání nikdý lid nepije 7. kalicha.

Chce—li biskup při—

jímati: přistoupí k oltáři. který kněz opustí. a sám přijímá Tělo i Krev
Páně.“l) Poůsv. přijímaní požehná kněz věřící. propustí je a teprv potom
čistí misku a kalich a umýva si třikrat ruce.3

Jedině jest místo v liturgiích jakobitských. ktere
pouští

bludný

výklad.

při

Před modlitbou Paně při prvém lanniní

svaté hostie říká se modlitba hokanů šaríroit. kde stojí: „A jeden
jest Emmanuel. aniž se rozděluje po nerozdělitelném spojeni ve dvě
přirozenosti. Tak věříme a tak význavame. že toto je této Krve Tělo
a tato tohoto Těla Krev.“ Sjednocení Jakobite zaměňují: Jeden jest
Emmanuel. aniž se rozděluje ve dvě osobý. ale jedina jest osoba a dvě
přirozenosti. V missalu lnaronitskěm je toto místo v_vnechano.4
Ostatně je, těžko v_vrozuměti. co a jak si Jakobite pod jediným
přirozenosti představují. Největší jejich učenci a spisovateh'—hned pro—
našejí nazorý úplně katolické. a hned si odporují. Tak píše Bar—

Hebraeus ve svém význani virý. hajmoníito: Jedni z osob nejsvětější
Trojice. Bůh. svou přirozeností (Aloho bakjoneh sestoupil s výšin
nebeských a z milosti svě stal se člověkem, narodil se z I'anný. vtěliv
se, jak víra apoštolův učí. Dvě jsou tudíž přirozenosti v Panu našem
(tron enůn modř—nkjonf- dabmoran. božskost a lidskost. A sjednocení
jeho božskosti s jeho lidskosti jest podivně. nevýslovitClmF, aniž se
prostoupilý nebo zamatlý. aniž se proměnilý, zaměnilý nebo smísilý.
nýbrž neporušený zůstalý vlastností obou přirozeností telo kad ntírín
šůhloffe datrajhůn kjonF—ív jediném Sýnu a v jediném Kristu. Jedna.
podstata. jedna osoba, parsůti?-persona Christi. jedna vule. jedna moe,
1) Xenie, 1. c. 516, 517.

2) Srv. Nomocanon Bar Ilebreuv, Maio. Script. \'et. Nov. t'ollectio. X. 24.
3) Srv. Remu/(Yo!. ]. e. 1—25 a 46 n. Srv. tež Nm./e. A History

Eastern Church, I. 530—720.
4) As'SťhífUií, ]. 0. p. 176.
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jedna činnost. jak dí Att—inasiůsa Kůrillůs:
rozenost Slova atd?)

Jedina jest vtělena při

Nejčastěji shledáme ve spisech jalmbitských učenců slova. v Kristu
jest dvojnz'tsobna jedna. přirozenost lhad kjonů <fífM). z čehož patrno.
že bý dorozumění v tomto bodě nebylo nesnadno. neboť možno uvésti
celou řadu výroků Spisovatelů s_vrských. kteří mají v podstate názor
katolický: ale ve slovech se. různí.
Rovněž tajemné vžývzíní Ducha sv. až po proměnění se též mnohým
nelíbí, ale že mělo a má dobrý smýsl. možno tvrditi. Ku proměněni
není nutno, což zřejmo 7. liturgie sv. apoštolu. kde jsou jimi slova
a koná se před proměnčnim, že pak jest. pod zpusobami chleba a vína
již po konsekračních slovech Kristus Pan přítomen. zřejmo z učení
celé cirkve jakobitske. Dionýs Har Salíbi dí na př. ve svem v_i-kladě
mše sv.: Jakmile býlý obětní darý konsekrovaný. bývá v nich Slovo.
prave tak jako bývalo Slovo Boží v Panně, jakmile býla zastíněna
Duchem svatým.3
Modlitba. jíž se vzývá Duch sv., je starší než z 5. století. neboť
se nalézá ve. všech liturgiích majících za základ liturgii sv. Jakuba.
nalézá se ve všech i nejstarších rukopisech. a nikdý nebýlo mezi
výeliod'aný domněnký. že. by nebylo proměnění dokonáno pouhými
sloVý konsekračními.
Podobne modlitby býlý i v liturgii gallikanské. gothické a mo
zarabiekúť) Xepřikláda se jim jiný význam. než jaký klade církev
katolická do modliteb, které kona před nebo po proneseni slov
svatostuýclrňj

P. .1_

'a

1; „l.—*svznanf,Bibliotlm-a
2) Asset/umí, l. v. '23.

()I'Ít'llltlll> ll. p. 276—277.

3) Srv. -lssfzmmzí, I. c. 199—202; „fn/„ním, Linu'uiarum ('ollt-etío 11.c. XIII.—VIK.
.Xeuzr', -\ History of the. llolý Eastern ('hurch. Part l. p. 492—506.
4) Renton/oř. Liturgiarnm Follow-tio, ll. p. 91—92.
.Yffllř.

l. 4'. 3:97, 495.

-lxxf'mr/ui.

l. ('. ]W. “.).0'3.
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Tři ohorvátské osady na Moravě.
P(i)pi.\uj(=Jun Herben

\' :((.:lSUp. .\IaIÍCe .\Ior((\'.\ké . 1'. 1852. — rollozrledau

-\L. MAM-ZC.

Obecne pozo1'no.\ti těší se národní kroj našiel) lilrvátů. l)((n \pis.
\'(_=nuj(=mu necelou snímku (17 \\é (ozp1((\_\f |)ři1)()(nín(\je.že „sebe
lepší popis nenahludil l)\' n(i7o1u: do\t ((1 ud((ti. že kle velice málo \e
()dch_\luje od \l()\ euskélío (( Lednice. (( lšře(l((\'_\' (( C((lii)()\'()." lo n((\e1n
sondě

měl 1). .\j)i.\()\ ((tel \íř(= \(= o něm

(( (ozeln ((ti Z\'(l'(.\t(=\ k(1\í(lí.

('oze|)\((ti.

1)(_)d('()l)něji __jej \'_\_líčiti

kt(=1_\)ni \(= li\í od kíoje

\l()\'(((-l\(')l)() ((by

(ozdíl mezi oběma k_1()ji \'obe ])říl)u7n_\'1ní nejen mukmě \_\'nil\l ale
i ozřejmčla ne'/„měrná duležitost. hluboký \'\'7n(\m (( cena jeho _p(()

národní život ničím nenuh(((ditelnu.\('((()(111í kroj \_\'(((zem jest nitru
lidového po řeči (( 7,\_\(:í(h n(j\\n)lu\n(j\un
(( ne]\1ozun11telnej\nu
národní

kroj

toť _..j('(" lidu \iditelne.

dokořán

otevřená.

Pan

(ot (l((\(= jeho

\l)i.\o\((t(l_ nej)1((\í

ni(= () tomto

ná1().dního třel)((\ ((ni n(=(l(t(=lnic (í((i.1()zdil
(( Hm ('(t_\ \idí

(ináeh'z

()ku l)((datelovu
\_\'7.n((_n(uk(_()j(=.

kíojový

mezi SIO\(ik\_

pou/„(= _..\e \'_\"l)č1u l((tk_\ n(( .\((t\' (( \ někteijch

1)ol\()u\í se jen \tiučne

(llOlJO—

jej 1)_op\((ti.((le 1)oku.\' ten dopadl mu

(((k n(=\t((\tn('=. že n(=\])1((\n(j\íl)o
1)()1)_1\uk1'5_oj(=n(\1(l) lhvutu
doji\t((.
nikdo d()\ud nikde necetl. l)_()pi.\'()\zlljej \(==m|)(1((.1 Brandlj— - l\((t(=1)3)

i jiní. \'.\i(=l)ni \íee

(nene „\'juěunč. (\le 1)()j)i.\1).\j)i.\()\((telu\'

(=h\l)(uni \(

jen hemží. lxolík f'(—
'(dku. tolik (h_\l)'\1zm(= jen'. .\luži. j( .\t(=léjíe (e(eno
mladíci n().\í (_\'7.okíouhlý klolíoueek. 7(( nímž \l()ji l\0\('((kv kohoutí
nebo pero 1)št1'(;).\í"1 ) . Spiš“ nč m(( tato \ em 7níti takto: „Muži ( mladíci
n().\í t\'ž ()k1()uhl\' l\lol)ou( ek. jen že ml((díkum 7(( ním \l((je peří kol) out_í
nebo .1)('=(()._nekd_\ oboje 7('(1()\en. (( 1)íe.\ /n()11( (= \i.\í leskle.

l)íl('= t((_=1')(=ní.*

'.lo ()\\(=m 7.ní jinak. Muži níkd_\ nemají 7(( kloboukem peií nebo
l\()\í1ku\'. (( pólo. jež j). \1)í\. (( .\ ním pokud máme \'\iehni. kdož () kloji
l)1\*('(t.\k('=m
1)\((li.(1(((_jíz((|')(1() 1)\:t(o\í. není pólem j)\t1()sím. ((le/ 'ptáka
_jínéli()._ Hl':'\'(ti říkají

mu „l)ClU ("'"ež((1o\o nebo k(('(te(=. .])el()". ('(1)((d_no

je (\\ojí tíží. P(oto tak l\1='
((\ne se ()l)_\l)((.Ani1)(t ])01 1)\tro\í(h n(=\\'\'((7í

jedno „])elo (ezmow.
I)il)l('=du(=n)e—li blíže. \id(=ti. 7.(=j(=\t l)íl('=. ((le
.\ nádechem j)01)el((\'_\"1n.()no. je—
—líl\((\t\í. b\ \'(i na konci hodne t1n((\e.
Aby 7bčlelo. potírú .\e bílou l)(u'\ ou: cím 1)č1ot111(\\'ší_tin) \1;\:t\'(( n((teru
\illie_j.\í_ odtud t(( tí7e jeho. Kd_\'l)\_' nebylo na něm n((tř'eno l)((1'\'_\'.ne
oh\"l)((lo l)\' se (( nene.\l() l)_\' se bodu

7((-(kloboukem

(=(—(=(),
jež

pin-(vč.

Po ruce mám. je 40 mu dlouhe, (=lnn_\"i*ímá ()_—8("/n dloulu'n jednoducluí;
1) V ()hémlovč

—-'l'_\"denníku 12546.

?) „Kniha pro každélw (\lo1'((\'(u)((.\n (') T. (1363)
3) \'ieuuo 1587, XIX., str. 140; 15'2—153. Zaml'l'la.
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Písemnichí () umění:

jako _je n(( |)('*)*echkohoutích

neho husích;

n:) koncích _jen nepatrně

se,

k)()_užku_je Stálo 22 zl.: delší l)_\'*'(_(jí dražší (( l)(le_jší. Toto péro. () ne
_jin(':,no.1\*í se od nepmnčti. Liší se od pštrosího.
l])('*)*opštrosí _je (i.\(c
l)íl('*. mnohem hustší () kudeřuvejší,
)))(-'((l))n_\'*řísilnější (( daleko delší.
\*"l*((ku((t(*.
jen )) plo.\t)'edn(3 dlouln ho pem už 12 cm, dlouhé. od kořene
pc)—()(
až k \*)cholu pěkně se k)*_oužkují(*í () oh\' bá \e \l()\*tní tíží dlouhých,

je))mýn) el))))_\řín) p())*o\tl\'cl) vláken. \ \(* to sch'(7í pe )*u našemu. .l)))(':n((
ptáku. z něhož poclni7í. nel)_\*lo dlouho možno se doptuti (( _(l()p(')t)()ti.
Ani hlohm ečtí poslouíčtólí H)*\('(ti nemohli \*i ))(( ))č \zpomnčti. Tep)*\(,*
po čase psal )))i ..junuk
l)_lol)O\e(k\' Štěpánek. že _je to pelo 7 .,t)*(**'.ol))
l(((/( ))) ()ži\l() toto 7((pom(_nut_é \l()\ () v p:()nčti n()ší(h H)*\'(')tu\ () lide kdo
přit((l\0\()l, že to _je to _jméno. na něž nemohl si \*7po)nenouti. Je to
t(*d\ j)('*)*()ne ze p.\t)*o.\(),ale z dlop) (otis t()1*d()),pero dropí: kupuje \e
z Lher

kde

na 1()\*i))('*((h drop

\*(*lk_\'*žije.. Pe))*() Z _jeho k)ídel

(snad

io_(*().\u)l)(uvou ))atíenál) toť l\():\*í)k\ \l()\ (')k())))illrvátun) ohlíhene.
Na krku u\*()7ují \i muži lehký hedl)('(V))_\'sátek. hoši _jon lehoučkou.
iiad

l(*\*_\'))))())))(*))e))) 7.()\*(')7()n()umašli“

(lTí.

\e.

Jak

i l)().\íci no;\í na k) ku hedl)(')\n\'*. (e)n_\' \('(tek.:(*1ven\)ni
() kromě

\(itku

mají ne_je)) _jed_nu i))()\li ))() rameni.

pod l))*()dou _jednu () na pravém

)(uneni jednu

muži

tak hosi

pruhy le)))ov()n_\,
n_*\'l))ž)))()\le dve.

l)u(l 7(* tkunic bilo

červených neho hedl)('L\**,n_\'(—h
|)íl_\'eh. \le )))()\le (\ nejsou Z\l(').\*t'na k) k
() rameno ((\*((7()\*
('())\', ))_\'**l))ž
tl\(i))ice neho pentle j)ři.\*it\ jsou ke kosili,
_jimiž pod l\)l\e)n
() na p1((\'(':))) )*(nneni )))í\to ()l)\' zapínala
\*(* ))()

knotlíwk, 7()\()7u_jese, (( ž \i\í(*ícl) koncu tkanic nel)() pentlí \e udělá
)))()\le. H)\('(t\l\(') l\()\:ile totiž _jinak _je \ita než l\o\ile naše. Levu p)\*))í
.\t)(
(m) ()
_je_jí_je
.\i).\í nanežní p)*((\('(
_p(el\l((dá
pres
p) ((\ ou ()l)\*
pěkm
k)“\l()
\*\ ší\(')))í
tín) \íce
V\niklose ()
l\)*(').\ne_ji\(*
neslo,p).\*(_)_
_j\*ou(
pod krkem
pod\t)*iž(*_,))() \*_\*l)íh(')cípem až k )()meni p)()\'('*n)u'i kdež

„\ pentlí

na l\o\ili

)))((šle. Odtud

t\

píišitou
d\č

se 7()\()7u_je, () 7 konců

mušle:

_j(_*dn((pod

visíeích se udělá

l))*()dou () d)*uh(') nz) )())))( )))

Proto také nep)()\'d(), co pí\e pu)) \pisovutel d('(le: ..Ixosile. .pod

kíkem

zupína') se prilel)_l_\'*mlímcem

čelveně

nebo )))od)e l_e)))0\()))_\'m"

(1.7'. Límec )) krku )))('( ko.\*)le _j_e))))zounl\_\' () \žd\* l)íl_\'*.
„l)ělo\tn('(
n()(l míru“ , ..)))(') )uk('(\**_\ ote\)*en('*, volné , ()10 p. \_'pi_\o\*()teliiep(ip()n)ín(').
(:() důležito _j(*'\:t._že )) _junáků sváteční košile )ní\('( z p)*()\idl() () p(3.\t)
.\k\*ostn('*. n:) píd .\i)()l\e \*_\.\í\(')))í! \()p)*o\to \*.\*()l\nepravda,
že ..))()

)*(unenou j_)\*_\níse směle \\\í\('(ní“
(.l(), n_\'l))*ž_ju))(')(\k(') kosile )))(i _jen
d\oje \**'*\:ší\(')ní:nz) rukávech )) pěstí () nz) p)\()u 1) .l\01dulk() )))už\l\('(
_je stejně .\l\\*ostnč \**\.\:í\()n(')_j()ko ženská“ (] (). Není \\'ší\'(')n() ()))i tuto,

(mi onu! Sluje .,l()_jl)l“, (( látka na nej kupuje \e j)1otl\((n('( l\\čt\.
k\ti(l\())))i, lístky.
. () nikdy se ne\*\ší\(). „\()h()\*ice jejich. l\te)*_\'i))
)*)k((jí luče

_j\()() 7 (e)\en()-h fialového sukna (( 1))()_jímod1é \))u)_\*po šv ().*

\e_j_)))enu_jí _jicl) l()če ))_\'l))*ž..(l)l(če".
))mí7en_\'

pri ((*mž ]) dolne

\l\*\eti.

() 1)(_j\()))

:( čer \eně——h()lO\*eho .\*.ul\))((. (110 ho.\i 1))()_jí_je. zhoto\* e))_\* \*_\'l))*()d))č

ze \'uknu
1) \'iž

(:e)**\eneho. (( )))uži _jen ze \ul\n((
f'()t()*__*)*()fii
\* (.Če.\k('—n) Lidua

VII.,

1898,

ííulm eho.
s. 4. str.

1))((\*d(),_ že „pri—
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l('l)((_)ik telu"

(( že

(:hmv- :it—
>-l\í (->(((I_vna Moravě.

„také

“279

na nich l)_\"v('(eii'rování

(Vili vv.>í\ání'

17).

„Obuv ()). >))1>()\((t(l měl doduti: >\('(t(»ční) lehounká, )navídelne čižlnv
nebo l\()1dov((nk_\" )). >))i>o\((tel \_\'>lO\n('» (nel připomenout). že také
žen>k(_'».svobodné i \dune, no>i l)ot_\'. lehke, ))čknó. .f(11(lo\((čk\
„> holímk \í>'í" (hoclnnn vpředu.) „také >tí(())ce" (čelvene, l)ed\('(l)n('=)
..,(1na ()))((t(íell ))(ibih dlolmé ocelové ))()dků\l\_\', >()k((\ičk\" .k ((muž
))(ipomínínn. že slovo toto li1\('(t((m_)e>t neznámo. l)(o le))>í )))(llled
měl )). >))i>(_)\((t()l
kloje
_)(m('(("'.>keh()\\))()čí>ti:
čižnn, vvšívunu,
..hl((e()"
(..einmzinki"
.l\()>il()č('(>ti
se šilok_\n)i
(uk('(v\ (( ))estí (( ()() ))1>ou
f(ic-novJ) ..la_)l)l". ža, chladna mí>to .,l((_)l)l((“ ..1ekl' podobný našemu

špenzru, (( kloboucek
n_\"l)1ž muži všichni!)
i\\eehodí

košile.

.hež

n\'l)(ž

_)1n(Ín(( jeho

> dropím pérem. ——„Muži >t((1.>í" (nejen >t((1>í.
.._)((ko všude na světě kroj >v((_) 7_)ednodnšili."

oble'kn

)\"'_\'(((7 n 1)(> (((zn('((n_\"'.) to _)()>t v koldule

ol)l(')k()_)í>) (nodI((\_\' kabát."

.,)(1e11ti_)()"
. ne))()))i>((_)(» ho,

že

((

P((n >))í>o\()t(:l neuvádí

má

>to_)((t_\'*((klkn

lím()(.)

dlouhe š()>_\. úzké 1nkáv_v. na ))(>()(( ))od.>í\kn Z čerdeného >ukn((;
výslovně tu ))od()t\'k('(1n, že >e 11(>()velmi elegantne (( l\((7d(1n(( muži
že ))(kne >ln.>í. — ..Hl((\(( žen>k((. Z\l('(>tč dí\(i. _)()>t |l)_\'\((l((. ( „(())(((—
v(»na velmi vkn>n(" Před (((.>e(n ..(livi(ice. .>l((()l)odn()". )((k nám ))(((\ili,

..imale >n elme (l1(;)((('i_)e()in((k) >))((\\ene zapletene) nek 7(ne
\"'_\'1((7..>))1((\ene" neznamená

,..>l()\enkn“.

zapletene.

n_\"l)1ž (())((((vene'

)((k )) dosud no>í hlohm eeká

>..k()h'_)n“ (3th ..))()1(((." „SlO\e1)k("_)e>t
() 3-3) (na dl()ul\_\'.

]\1_\_)e (('mč

(H)

\()>il_\ totiž

de\č((t((. kdežto ženv 11()>'il_v

le))enk()v_\ ))('(>((>) l)(m

.>i10k_\'

l)l(\\ _\' >))l_\"'_\(()()))o >t(((n('((-l) do ))olon

((>í.

Pol ožen _)est lled ('(bn\'n( šátkem (( (\(( hlav) \ zadu. kde |)_\\('( 7('(\it
z vl (>u udělána _)()>t_\elk('( mašle 7. (')"()(\en_\'
el) (( l)íl_\"el( ))entlí. )()1( h/
konee vl((_)í ))1()> >í_)i n(( 7('(d((. „Škohja
))odol)((l(( >e l)(nse ke 1n>í

>\ ((te; mohla

>e (ože\ííti

ze všeel) >t1(m jemným.
k(_\'l((. ((\(mi
tkaniwmi

až na ))1((v_\'*
uhel. l)_vl(( z lepenkv

(( n\nin

l)íl_\'m plátnem ))o>it(\. l)_v \.>()(l)nv \l((>_\ ))ři—
l)íl_\'n)i. na plátno ))íi>it_\'(ni, ((v(17„()\((l()>e 112)

111((\(( /(»\1((') Mb) zadní >t(((n(( potaženna l)íl_\'1n.tenk\'n( plátnem. ))(ední
() ())nm ))01t((n)i: l)()(l\('(l)n_\'1ni. žlntvmi (( >t1'(l\((t\1n( (tur»_(()k\'1ni) (( žlutou
))(nton. 'l((to (>L-())o >ířee >t(((n\ >t(ed(n(_)ejí1n.
tmeekč= ))o >t1':((n('((h
_)ejíeh. _)>0((e() ()dd(=l()n\ od ní (( ()k1((_)u ))oltmni žluh'mi.
\(( hlavu

kladla se tak, že >t1((n(( 7((dní k1_\l(( téme l)l((\\, >t1((n(( ))(ední. \\—
zdobená. ))((k >))l_\'\((l((v zadu na hlave ke klkn dolu. \e\_\zd()l)en('(
>t1((n(( ))ok('\'\'((l(( sec_pěknvn), l)()d\('(l)n_\'n( š('(tke1n._)enž >ložen ).>(( (\((
delku. (. _). dvěma (*i))\ do vnit). v 7.((d(( na klkn pod >kofi_)í (>( za—
((7o\ ((l (( >kofi_)i te>nč k ('(—lnpřitahoval. Shana ))01t()v('( l)_\l(( nad to
velmi bohate v_\šnolenn.
ol)Z\l('(>te ne))1((v\vn) 7l((t_\'*(n(((penín) ))()_l\1_\,'t((
tak, že (()l('(_)en_)e1) >e le>l\l(( (( t)))_\til((. Šknhja b_\la ))1((\()u ))_\'(ho((
ženv; (skoda, že A kroje >e v_vt1((til((; nvní jen na P1r'()(((\č )) hemu

k
(e))e_ní
nevč>t_\.
de\(((t_)eden
) žen>('(tek.
...ted ()beenč
videt)
() l)(d\('(l)n\"
lehký
((( no
(h). U\()_)en
n\"l)rž n((
l)l((\1)((hl((\
(( v('(žou
><)>)th
d\'((:

>))(')dní. (í.)l)\'č(=_)n_\"_.
_)ímž
1) .fz'wnnv :

šátek (na krk .

\l((.>v že v>((ll

>t1((n >() ol)\('(žou.

čemuž

říkají

..h(\n(\čl\a“.

i mate jednotlivé

(\ svrchní.

ol)_\č=ejnč l1ed\('\l)n_\". P(m

části kroje.

„Tež hedvábné.

spisovatel

(\'i

ač jine= l)(\\"\\ l)_v\
\á

opletč (koldulka) (\ 1ul\('\vcebohate \ (lr(\7e\ \šív(\1)\'' (] \).1...Oj)ljeóe“

není kindulku.

n\'b1ž ženská

košil(= s l)(\11(\t\'mi\ul\(='\\\ na lamenou

(\ v nadloktí na okraji l)oh(\tč (\ \ku..\=nč v_\šív(\n('\. (\ 2. co 1). spisovatel
))(\7,_\"\
\('\ l\o)dull\on,
to jest ..l(\jl)l" , j_ejž také děvč=((\t\ _j(\l_\ohosi nosí
na prsou. ovšem ne volný. (\le .\=(=šnčr(_ov\nv,ne v\*.ší\'(\n_\', ale k\ čtv.

lístečk\ (\td. plotk (m\'" konečnč= ('). \_=ul\('\v(=e
j). spisovateleinu
'('\(léne;
to jsou 01)\' l)(maté )uk('\\ \' ..opl_j_eé(\“ť„Okolo kiku ženy" (nejen ženy.
i de\č(\t(\)
„bez \ozdílu zapínují si kuol(\rin. _jenž_k1'\'_je ši__ji(\ přes
nějž padnou \'učeje \'lůSů"(17l. lan spisov(\_tel ni(ím nezminuje= se
() skvostnem jeho_ vyšívání: (\ni ..oplj_e(3e". (\ni mužská košile. l)(\ (\\)i
ne fčltoeh neb_\'v('\ nik n(\(ll)e1ne \\šíván. jako kuolmin" . P. .\=j)i.\=o
'(\t(=,li
j)řih0(lilo se, co všem. kdož psali () kloji h1\('\tsl\em: Kuolurin ostnl

jm) mene ])ovšimnut, než jak

zasluhuje \\ ojí uměleckou eenou.,.1\'(\

pestle l\(\1tounee nel) z jiné l('\tk\ sukni těžký iiltueh Zá>ÍĚIlQÚ sám

ohniv_\' l\\ ět. (l1(\l)\'mi k (_\jk(\\))i le\))ov(\n\"." lčltoel)
l)_\'v(\l 7(\ .\t(\lo—
(l('\vn(i obyčejně v_v.\:ív(';\n v_vší\(\l\' se i fěltoehy modu? (\ č(=)n\'=. nvní,

kdv to\(\1n\ Z(\j)l(\\u_jí S\čt látkami 107m(\nit_vmi. H\v('\tk\1 1('\d\' si
l\uj)ují květovane i(1t()el)_\ (\ \\.\í\'(_\jí jen leltoehv bíle. ((*-(lstikroje
ženskeho _j.\ou tedv t\to: l'('\l(l<)\(\čl\\. k1('\tk('=\\lknč. .\\1(=l\ní tibetová,
hedvábná nebo (\tl(isová. l)(\1'\\' bílé. (=e1vene nebo modlé. felt-och květo—
\(11)\" nebo \W\ši\(m_\'. če\ven('\ neho mod1('\ pentle kolem pusu. opljeée,
l(\jl)l. kuolmin

pod l)\(\dou.

m(\\lí .\(=.\pendl(=n_\"(\ na hlavě hnnučka

(\

svulmi šátek. obyčejne hedválmý. Za el\l(\dn(\ n)í\to l(_\_jl)lu
oblek-(\ ze
,.1el\l" . jako \\ muž.\l\_\'*eh.\ zime muži 'nejen muži (\le i chlapci
\'eleí i \ii(\li.r „nosí ktižiehy“ (jen l)il('=. ..(1 ženy lehčí" l\1(\tke, na
rezavo l)(u'vene) ..kožíšk_v.1(\snák_\

7.v(\n('=.
"

\ \'\iv('\n\ j.\ou: „Kuol(\1in". .(.)_j)lj(=če".
..ljertoh“ (\ ..l'el\l."' To jest
l\1oj .\_v('\tečni,j)("\1(\(lníl\(1 v.\edm (len m(_\jí mužští v zimě= obnošené

l\us_v ode\u

\\(itečního. v lete šiloke plátěné patě (\ košili; ženské

\' 7ime teple .\_uknč živ \'el) l)(\\\=v_ k(\e(\l)(\jl\_\ nebo kožíšek. v lete.
lehké sukne (e\\en('= neho ...\(\1="(= (\ opljeee. ..]iná otázku jest. či
tento l\1oj l)vl j)\\\'o(l1)o?\'šiel11)i. kdož () Clminiteel) n(\\ieh j)\:(\li,

jsou 7(\ jedno \ tom. že kroj uvedený je původu ehmvát.\k('=ho 18)
.le—li skuteene,

zvláštní stati.

(\ j(\l\ liší se od kroje

1) „šuf _. -(\_. -\) :

pestrý,

\tl'(\l\(\\_\".

slov.-'\(=l\('=ho.
ukážeme jindy

\e

Srbský

(::11' Luzm' v národních

pí.—ních srh—křclí.
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Srbský ear-=Lazar v národních písních srbských.
Podává

R. Pon-11.113. ((". d.)

Kzul .w, :lngn, napijemu vinu.

Když >P. >hlllO, nupijmne \'ínzl.

Síače jckzl ])Oljzl šil'nkou'zl,

ví'm'zi \'znikno cd pole šírélm

Hněv naljcč' >tm'i Jng-Dngdúnv
A za njinn: (lt'VPÍ Jngovicu,
Jugoviči silni i lvijesni,

.lllQ-IŠHZQÍHIIse ]:řihnn-

Sw

nz lmljo konjv

Man)"

Bujní Jllgnviť—(n'ó i líčení,
]m \'švnl ]nvli kouč í'ehmují,

l_n'ijcč—zíjn,

Xiz ]rťďl'ic'e pokzíznjn Čul'tlt'.
Xn ])l'simzl toko pozvekujn,
Svuki ínomak fe>ič nukriviu. .—
Jn ('n na te ukmn nmniunnti,
A ti češ se hitar clogwliti,
Ulici veš u polje šírukn.
I'ln'aíičvš knnjzt pod Bogflzlllum,
Uvzlko ("vš njonm

wm

:: za ním \'šl'ťh devět .lngnvióu.

]mcl kyť-lvlni

ukazují

i'm—1+3

na pr.—“oubrnění pubi'inknjv.
každý rhlapík nukí'ivil —iI'czík.1)

Já dám tobě okmn ]mk_\'nmí
& t_v rychlo
]mk

budu-š lni lm ruvo.

m]vjc'lf—š 1m

|)(l]('

Šil'nl—ZÚ,

])ml Bug'clzmvnl uchvátí;-

hm'wlákzl,

taktu !( němu \nnlvš ]n'umlnnvmi:
"Malá lmnlo: starý .lng-lšuuclznn'.

l)(z-sjvdiíi:

»Zlutnal ln'atlo, stnri Juu-Bumlzlnof
andmv ti je sluvna our-Šč'opnnzl.

]u'uzdrztvnjv u'- >]:n'ný ('zll' Štěpán.
lvya nln'átil N' do MIG kuly

Du >" uvratiš na ]rijvln kuln
Sn tvojiíeh (l.—vetJngmíčn.

i .—:IVVÍÍÍ

Du >O hlmhíug nnpijotc— vínu
A stal'í či“ tchv po.—'lušzlli.

studeného nzlpítí —u\'ínn.
-\ starý IČ. slnlm, lípu.—lvvlnw.

Povodí :: alu curvvn d\'nru.
Rad nvuleš u nn—rmcr-uvlijn.

pill—'.i(j

['zmi njc—gnzu hijole mkv.
Skini njvzm sn kunjn ruk—nm.
Puw-qli 2:1 uz hijvlu kulu
„\ za lljilllť (Inv.-( Jng'uviču.
Duwdi gu nwni u m];zjn,
řjwlí njegn nz moju l:...ljenu.

(\“)ťlllí

.Tllg'cn'if'i.

zum—ď (ln ('ill'hVZl d\'nm.

]ulyž uvedvš na tlvnr nlmnunrn\'_\",
za bílé lm. >lnlw, wzmi mu
:1 „..—zur jej

> konč-

nln'mnnř—lm.

ke mně clon—ď lm nu lnlnn knlu
:! zn nun

\'šm'h alu—vč!.lngnvičů,

cluvmliž jnj kn nmč clu knnlnzny,
\'mllv

Inf—ln. jej

pm.—ml“knlvnn,

Sn“ m];uljega níže slzn'ijvzn.

\'wllv lnl'zn'ůhu, sluhu, klilťllii.
u ])n nění \'šw'h (lovčí .lngnvión,
mlznlšíhu \'žcly níže než „inulinu.

Pu doma—i \'inzl i mkijo.
Uhl'cdi nn.—'jwlnnní i (Ivapnm.

pntmn chun—>\'ínzí i mkijv.
pořadem jwlnun i clvnkrzit pmh—j,

Kzlda Il'třll'Oj (*:lši rvala dodjo.

když

Ti putm'i čašu i muštrzti'u.

ty mi znlmcl' číši i nmštrnln.:
puk tuk-jdi du nové komunity

511130 1110sz nz cln—nu khnt'll').
„\ 410 njvuzl (lovet .lllg'l'n'ičn.

lek otidji n novu mlnjn

nzl IÍ'Q'IÍ říši

í'mlzl (Injclv.

Te donc—sízlznnn kupu Vinu,
Kaja th'ži ř—otnlewt okn.
Zznnwljvnu i zzlší—čmenn.
Pak jc ]mduj starmn .lllu'-Bíi'_'(lílllll.

mnetlnvzíný i (\Cllkí'vlíý,
puk jnj ]mclcj >tzlrélnn Šuwlunn,

A stati (w rnkom priln'atiíi.

u sram-(_—>.. hu rukou

“vaku

nikto lnn'h- Animo prmnlmwzni:
Vidím-Ii. nmje děti druhů.
vu mi nyní p(ulzíl'nvul sluhu.

(w—sím'i

ln(x—"jcditíz

\'idite li: nmjzí djem (h'ngf.
Šín nn—sada slngz

clan'nvan.

:! Juma— núm zlatý

]mllzíl' vínu,

kto—r)"<ll'Ží cln "'Iyí'ivííi

nkf'l

nchulví.

('zn'sku >1n:_-aXvnmnié Lazare?
("ime (tn jn njeg'zí durnvmi.
Št“ hi bilo ])l'ollm nvum (l:ll'll?
Du mu damn nehrají—nu lplugu,

vi.—ařský sluhu, Nmnzínič—Lazar!
("ím puk já ho zn.—vnlulzn'nji.
(“U by bylo podle“ IOlln t'líll'll?

A u cura íma (Imm Huga;

však H mm

I):I mu damn ('ohn llWh'l'zlllll.

dáti jemu Čnhu4) nvtrlmnuu —

l);ííi jemu nečimný poklad —
je do.—tipokl.-nhl:
[

') To jv.—ttlnl >i fer. nu „\tmnu.
:) | )Uhú l'.
3) ()ku.
míra i \'z'tlm \'(*]Ík(P.—Ii nn'-nli\'č.

\'nk udává 9' + libry zn.—imír;"
*) ('ohu, vln—tnc">nkno; potom také .sx'rchní muchu na způwb kabátu.

múz)

Píwmnivtví n unn'ní:

0x2
.-\ n rnrn

rišv

ď-uln—inm:

Da nm (l:nno knnjo no julnmo,
.\ u vatra \'iša- innt konjztflf
Kml to reč“ —r:1riJug-lšugalanv,
Zulvtlnče sf- clťYcI .lugnvičzt.
7.3; mlzu'w- \c jwlztn na (lruuogu
A zal—ticljet' jeclan ml clrugng'a.

“uchu“ ču ju njiun't l)(vatiili:
Zlatun hruclo. —t:1ri.Jug-Bogclmw,
Ako Čutv (';tm ]m—lllšmi,
Ju ču Va.—koza to >vjetovati,
("inn': (teto njvgn clm'uvuti.

lenjtv

mu nchrojvno l'lngn,

.lvr u mvne do.—mimu hlava:

llu

rrP

troši, lmtrošit lmeI'C,

však tl varu tilknvýt'il ('ull \'i(_'t';
chili jemu kouč nefnhjvté —
však u varu tatkut'ývh jv vim-Í
Kclyž to povřulřl starý Jllg—lšoutlatn,
vzhlmlnv nn Fv dt—w't .lugoviůu.
\'Zillt'tillt' na —v,jmlvn l):l tlruhřlm,
m—uydí .w jedou jako druhý.
'll-hcly l_nulu já k nim prmnlou 'ati.
Zlatá hrudo, >tzu'ý .Inu-lšnutlunv,
jv—t-li cln-ete caru v_vslwlnmuti,
já \'zim „ tom minim poraditi,
(“in) l)_\'>_'lt'jej

mohli

ol_ul:ll'l)\'zlt.

Nedávejte nečitaný poklml,
nvljmf u mne jc- pokladů

clo.—ti.

„\ cln z.ohljo, ].;oznlmt nmnorv:

h_vťjc- mrhztl. rozmrhat nvunižv,
h_vťjv zolml, pozobat nemůže:

.\ nei—(lajtcčohu

nmláwjtc čnhu nc-trhnnon

__d

noch-ranu

.\ iwclajtv konjn Ilt'jt'ilílllzl,
No (-u li 1) inf-_. moja

zlzttnzt hradu,

nmlziwjto konč—noohjotč,
nvž po.—l_včmnu, moje zlutti ln'aalo:
.\lili4-i mu clívku ]nnlatrujtv,

P(Jtliljtt' mu Milion cljovojku,
'l'voju ščt-rt—uzu \'ijnrnu ljnhn,

tvoji (lm-rku za věrnou manželku.

Ti čt.—"njcga

Ty jvj, starý, tímto UlNltll'Ujl'Š,

leL'llJ clztrovuti

A jn (zu za krunom (hu-ovati:
Dat varuje i (lil qosrwlujtf.

_izizn.—'korunou
jej obdarují,
lvy varoval i aby h_vl ]):Íllťln,

I na

hy nn jvho spočinuln hlavě
z.lntá koruna cam Štěpána.
Když to zu—lwhnostarý Juu-Bogdan,
l'nlelt'tlllt' w. surf, po >vých dětech,

njcfmn

Zlatnn kruna

hočoí—n—mnnti

up.—“kuacnr-Ščepaumw

Kzttl to ňuje stzn'i Juu-Bogdana
Un

če .—.'\'uju(ljt'ť'll poglctlztti,

.\ oni sn ljnti i uporní,

a oni j—nll liti :! vzpurnělí,

(hl zmuljit-v na nogc- —km'-ičv,
()() l;nwlrit'w 51111le puvatliti,

nl

Pak če na te juriš učiniti
Ti pnhjvgni u novu mlaju,

puk útokem na teho požvnou.
Ty však tltw: 'ln tmu? komnaty,
potom zari-i ml komnaty tlvéí'v,
zatáhni závoru nc.-vlorou

Vuk pritvori

nn maluji \'rulzt

l pl'OVIU'Í čt—Iikli nnunlnlc.

,*. Zutrori hrava fluln't'n'ačke,
lh) vrata

če lH':LČElclolaziti

] u vrnti nouonl lltlill'ili.
Tvrclu \'rutzt =:1lontiti in.—('e.
(mala ('e :P 1.3 m1—povrntiti

.lnguvici biilll i bije.—ni,
Xn varu vo .—nl)l]'uokrenuti.
.lzt C—umolit' still'ug lng-Bogdana:

„Zlnma brndo, >tnri .lug-Boutlanv,

Ti uznpti clo tlth

>inuva,

zemř—hnetl

ml l)('<lí.'l' lntttlou

na nohy

\'y—kočí,

tit.—'iti šavle.

u zavři nat zámky cluhrovt—vké.
K clve-řím ln'atí'i budou clocltázvti
zl tio (lVPÍ'í nohama knputi,
:tlť pevných d\'t'í'í llt*\'_\']»át"í.
Tehtly zn.—vkv mně se navrátí
l_mjní .lllu'tn'ičnvf' u hčsní,

nn varu svého napí'áhnou šavli.
jzi poprosím starvo Jug-Bngalanu:
.lenzí hrnclo, stary" .qu-lšoudnne,
ty mi ukrof tlevčt .lnunviůu,

lla \'mn t'líltÍlťnlknjiue vurostavno,

Hliytí'll vám ])Í'Mllnžil knihy

Dn vidite, što vain knjig'e kalu.

nf vidite. m vínu knihy praví.

Aku nnšt- knjigt— 110 kazuju,

.la—tližo nf—pruvi natšv knihy,
724“„\lilit-v nt-ní pro Lazaru,
:1 že Luxu varovat nc-lmclo:
Zilllul)lt' si i mř—i Lazaru.

Da Milion nije zet Lazaru,
I alu Lazn cnrovnti llOČO,
Pognhitc i nwnv i uje—gu.

t';ll'>k<",

Pak (';trujte, kojí vzunn clrnu'o.
On 00 omln djl-cn nzuptiti.
„zu-n njt—mu knjigv vnrnstuvno.

:] mrnjte. komu z vás jv \'nlv.
Tc-hcly Juu-Bogdan ukrotí clčti,

Kuala vidi, što nzun kujigt— píšu,

Kclyž uvidí, vo mini knihy píší,
]iOtltll'lljl' tč „\lllit'í dívkou,

l):iův'3) tvhi )lillt'tt 'leYUjkll,

:] jíi lnu předložím

1) 7,th je patrná ti—kuvzi l'il)'lnlš tllv —m_v_—'lu
má zníti:
?) V ""l'i'l'líllť „lt—kům uhýhno clu ('e lllÍrÍO tlač-('.

knih)“ var.—ké.

no 4"th ti mw.

SNL—ký('(n' L((znr \“ nánnlnúh

P:) (:(. j)().\je:t* jednu dc) (ll'ugoga.
anln
("eš Ii nt\'nl'i(i \'mm
P(i ("(tš .\'\'((k()1n jmljnlviti ruku.
Punnjln'ijv .\vug C((l'a Šéepmm.
P(i čel nndn .\mmg (Ing-B((gdnnu
l*(( .\\'e ('(-dom (len-I .luuovieu,
(.\Ívi ("euu) Ii l)l((f_"u.\l0\'Činiti
K((d je tako slug'115\'jet()\'(((),
(\'lng'zl .\e je .\1nj(-('((o ])()kl()ni(),
Te ('(n'evn ]boljlll)lt| ruku,
(hl ()čijll .\uze jn'otoeio.
„\'(lkn je (-((('(( g_rnvcn'in:

IC)

fl? W

l)((k ((\(ulnnn 7..-(.\druh \'edle dl'nlm.
'l'_\' tehdy ()I(—\'("(»š.
\l((l(()_ dveře.
:( každému 7, (|(1.\ jmhldš ('nkn;
(((—jdi'ív\ví-niu v((ru (\'tčpánnvi,
jmtmn \mu-i .Í((<_r((-l3()'_rd(n(n\'i
(( jm (((-n) devíti .lugnviC-(nn.
\'šiehni tobě (láme pnželinání.
Když (:(k()\'()(( \lnhovi (131 ('()d((,
\lnl1(( j)()k()('nč nm .\e “klonil
pumu) (-((1'()\'n 1)()líl)il ('nku,
7. ((f'l' jm lívi \'_\'(.'ťllil slzy,
(((ktc) j((l .\(“ k varu

H\(ila (vbi, naša krum) 7.l((tn((,
.la

(_)(\
mich \(l)\k_\(l(

(:(( Ivlw (l()l")l'() poslnšmi.

j)('()1nl()((\'((1i:

Dik) (i ((((\( komun zlatá,
jzi to budu

(l<)l)Í(č j)()>l()n('ll((ti.

('o. .e((1' Štěpán“ j)ře(_lp()\'i(l((_l.\
\.šeeko .\e práw

——

tak 7l')(l(l() Stam"

.Í((_<>-l)()gd((n( \\ ((()ve jeho si (l((li (íei. L((7.((( .\ .\lilin' 7(((\n(_)((l)en(( ()l)(l((řen
kmunon (=((1'.\k()'((._již ((()sil ((7 (l() l)it\'\ na lxosově. '/„((_ji1n((\'()_je. kterak

j)ě\( (: 7((k()n("((j(=j)is_en.\ \ t\"k ('(\\ .\lovnč. že< 211“za 7'.i\'()t((l)((zumvi korunu
(l(((()\((l. ((l)\' mu ji nemolil nil\.(l() ((j)i1((ti.
_
((l(k ('(—čem) li(l()\_\" póvee ((( (nl((\i () ..(lel'll \tě1)('(n((".l(tel'(3ho

„e((m (\Ít(|)('(n(("1nčl n(( ()(_\.\li nel7e ((1(i(č ř.í('i Ii(l()\_\' \) l)\l\\' pěwe
(guslm') nestudu ((l dějin (\\*('=l(()
n('((()(l((.npevuje. (i l('pe (eeeno. opakuje.
(-((n(( \e n(((((1l ()(l p(edelnidcu
V (()(lině \eln((n(( bylo jméno Ště'zpin ()l)(cn('=: (ík((l() .\e Štěpán
[10\ jako Štěpán Dusan. P()ne\(((lž \.\((k pówe \_\'.\l()\'ne p1'('(\i. 7.e eur
..nenui od (\(clee zrl'()7.(n(e'. (( ])()n(\'(((l7 7 (fL'lČ písně \'\7ni\'('( je1nn('(
(n\sl. jakou \*\'nik((l l)((š((nův \\ n [ (()\. l)(zdčttn_\.' (( konecne ((\(lžíme--li.
že \kilteč1(í(f(((()\'('= \) l)\t( b\'li_jen()1n (l\((. D((.\((i) (( [ (().\. mozno 7,(( t()
(niti. 7e .\kl(((l((t(li teto ((j).\()(liet (((nul ()(1 1n_\.\li L(()\ l)((.\((n()\'i('. Před—
ehndce

L((zzuuv.

\((k((ši1).

kte1_\' _.\('((n 7,((\'(
(((7dil

n(l)()

(l((l 7,((\1((ž(liti

Uroše l)((šznioviče. nejmenoval se (\'tčpán.
\ písni .\( l)(((\í. 70 anm „jm 7((n((n((" t. _j.((7 (i((dejde (ušitý
(-((\. \t((ne \e \*l('((l((=1n.nenmsil t((l\

n('(51((l()\'((ti lined j)() ..('(n (( .\Ítej)('(n(')\i"

n(( tr'unču
(( tím ((\i lii.\t()(ick_\
\'\(\\'ětlí(ne \č1n(ji
i ((n((('h1()nism((.\
j)i.\ni ((l)l_j((novi(':
_7((_j(n_\'.
Spu'nněji
lí(í. _j((k \e v L((zar
stal

pnmnníkem .\(l).\k_\"1n písen (l)((liá. Dle ní dostal .\( L((zu) na t1((n
(mlhou .\n(n)()\ m. Al)\' .\e \.\((k věci dobře. rozumělo. nebude od místa.
zmíniti \e () tel((le_j.\íni .\němn ('ili narodni .\kupštine '_\((l)()('čili n((('()(ln((
.\k((p\tin(() (\.\pon \t1(((n_\'(ni .\l()\ _\'.
(((1' l)((\((n .\('((n .\() (i((7„\((l ...\(((n()d17ee(n sz(1n()\'l('((lee1n(. ale ve

skutečnosti. ((č silnou rukou vládl. l)\l přew podle .\t((((h() zvvku.
kotvíeíhu \\ zádrnžnín) zří7ení .\l()\((n.\k('»(n vubec (( \(hskem zvlášť.
_jistuu (nčlou 7,('(\'i\.l_\'m((() ((( (le (nikoliv “\ ne .\ení) sněmu.
\ne(n_\' ((i níuodní

l(1()(n(((l\' n(((l(('(7.nne už 7.((('((.\(i (\'tčpúna \e1n((ně.

zakladatele l)((novniekehu (královského (( potom carského čili (ian-ského)
rodu \'en(((ň()\f\kél(0(1'.11655) Na _jednmn .\nčmč přičiněním (\'emuňovým
h\((len().“(lJv1)10n((\le(l()\*((n1b\li l)OllOll]ll(_'l"
(((kz\(-(ni. ktel'é7t()sekt('(řst\'í
tehdy p1('(\é l)((jelo n(( B((lkzině. n((_jin('*1n(\neméjmk1.11$):).)
.\()\e(n( (i'm
zřekl l)(estnlu n(( j)1'().\j)ě(h .\\'('=l(()j)(\()(()7.(n('(- .\tej)('(n((. \ tu dobu \.\((k

\liěn) nel)_\l nežli \ln()m('1žděním ěi \hoi'em (:

.\aho1) por:(.1d11í1n.\\ol('1

\'(m_\'m 7a tím účelem. ah\ vv\le(' hlo \nli \l('((lco\u (( ji ..jm('nem
naloda tak iíkajíe \eli\('(lilo. Panovníkmi \něm pledpisovati nemohl.
Unsem však \:něm nah\'l \ět-\íeh. nlěit_\'(h pn'n. Za dol)_v\emanovy
chodili na sněmy mimo světské v_\š.\í i niž.\i panstvo (\ elika i malá
\'lilSÍGlfU.vojvody (hodnostj později i titul)(
\aleěník\ také vysocí
liodno.\t('(ři církevní.

za času po7dě_j\í(rh zda se. dO(h('(7eli na sněmy

i lidé nepožívající \\sad \:tavn p(m\l\('ho () duchovního. jak vidno
7 jednoho n\t(movení zakonníku Dn\'(mova. že ..sel)(n'". t. _j.člověk bez
p(m\l\_v(*hplivilegií. nesmí ehoditi na \něm\
A(1D(1\(11)(( (hodili

na sněm: panoniík

.\('(m. \\nmé

jeho. pa_—

nO\níl\ov(
manželka.
v\'š\'í kněžstvo (nižší nej\pi\e v_v\'ilalozá
\tnpee) (( \lechta ěili \\ ět\l\é panstvo(\1a\tel11) hle(l)t\ \ našem \1n\\ln

čili \l(eht\ titnlo\é v Sll)\l\n tehd\' nel)\l(). Šleehtu 7(\padoe\1_()p.*\l\()u
(titulovon) představmali .zem\tí p(*'"(ni(zen)(1l_j.\l\a()()\poda). t. j. \ět.\í
i men\í
7.a \tal\'eh (101) n n('(\ „lOŠÍ“I a 77vl(1d\kově"
_.páni“\t((tl\('(1i.(1\i___j(1ko
(( ..7emaně
Ohm pn\()|)no*\ti sněmu není nám přesně 7nzím. _ježto \e p1ím\'eh

p\an_\'(fh \\ ědeetví o tom na dobu nasi nezachovalo. zda se v.\(1k. že
předmětem _jieh p01(1(ll)_\'*\“(\l\
nejduležitějá státní záležitmti. Tak se na

sněmíeh řešíval\ (ale ne vžd_\ oky) ot('17l\\ milu (( \('(lk\ \e týkající.
na nich konána l\o1unova(e l\1('(ln (p07dě_ji ((nn). \něniové rokovnli
i () záležito\:teeh eí11\evní(th ((íll\\e
.vlad\l\v"

(l)i\'l\np_\) & konečně

ln(n o.\l(1\ně

\něm p07dě_jí volívnl

i 1)(IÍ1_'Í(\_lCl]_\'.
Klom

toho. 7d('1 se. že

ikiálovs kě nadace l\l('(\t(_)1nm(( jmenovaní něl\tei"_\(fh\\\'.\íeh úředníka
musily l)\'ti potv17ov(—'\n\'
od národní \l\np.\tin\. 9) Plavoo\něm_\ sv.-"()lnati
(( 1ni\t()(1o(i.\tě=. kde \e měly sejíti n\tanovo\(1t1 bvlo p)('1\em panO\_níku.

\(dle těchto skupstin omezo al v.\al\ l\1('(lovsk()n1noe_ještěijin\".
užší \l)o1 po1adní.jejž
panovníci svolávali za dnležitjeh ol\()lno.\tí

av (a\ n('*(hl('*h()
nehe7peěí. 7-vali na t\ to nž\'í pomdy velmože. kten'm
l._)(__zpodmineěně
důvěřomli. l)\'l to _jal\\'\:i (llllll \tz'itní indy" \_j((kou
(p1_íhližně

.\hl(_*d('1v('(men_vni na I(\1\i. \\le

7.('(kon()da1n('=ěili (ih\('h

tak

((*kl impeimtivní m()(i (mi tento Sl)01 neměl. ((ěl\()li\ (\e p(mo\m(*1 \ilyiti

na mad\ jeho častěji od\ol('(va_jí. ba i zodpm ědnost se sebe na něj
\'valnjí. Wlak na př.1\1('(l Milutin dal \\ na \\ ěho l lo\'e(j(11\() p(1)()\n)l\
(\e _jmenov(11Štěpán l,1'()\ III. Slepý). když \e ploti neinn V7l)oniil(
_j(_j () trůn připraviti chtěl. zbuviti 21laku na zakladě usnesení teto
„statní

1(\d\" . a (za) Dušan

\'(ím 7, u.\1)(*\ení 1(1d_vtě připu\'til. al)\ otec

jeho. píílisne plo l((l\\' honlíeí. hvl zahit. ——
I\d_\ž n\mpatol \ nl\a.\in p1i\el o život. b_\lo potlelm p().\tar((ti se
() nového panovníka. Dle písně níže uvedené p(m\t\() \)l)\l\ě \e t(*d\
\(*.\lo na \němě v Resměv) (== R(1.\a.n\n(*j.\í \ovi P'azm (ili také
.Stmě Sll)SkO'/\; (\hv \_vk()nalo \olhn. \ ollm p(dla na L((zzua.
1) I'). l::majn,

llc'rnpnjn ('pnl'h'ura uipcnm, str. 102.

2) 'l'amlěž, \Ir. ]Ul.
5) Středišlěm í'íše či hlavním

mě.—(embyl tehdy Prizren.

Ruská, literatura, v roce 1898.
P(nlává .\. \'(:z.\(..

\'

p(().\fin(i minulého

roku

(". (I.)

l)_\'l() tomu 22 kt. ()() IC. \'.1)'(()'(()(('(('('('

671831) \\.\'t()((pil ()()jeviště litorarnis divadelním kusem. .Up) )( i))(('“
() ()(l 'n'-.(lul)_\ neustále obohacujv
(((.\k()(( literutmu
()l))('(7l\_\ \.\()(lníl)()
ži\'(ot( (\tř()(l(iícl) i ((iž\í(l( \rstev p()t(()l()(((lsl\_\'()l). Autu) hl()(l('(((\t((\i('()ě
li(l.\—k()(( ().\()l)()().\t \\ )( ))cl)

lepsich

\((((l)('(('l)

(( ))()()17()))\ (l)

(( (((*((7l()1)_\'(l(.

/\l( '(\t)(o.\t n(1(l(())i )()l)() Z('(l()
)7.í \ p((')(l()(í ()(il(((l:()1( ))().\l((())i.\() p() složitých
f((l)((l('(ch. _)()l)()((l()l)0(( )() přinutit čtemm). ((l)\ ):))nžil () p()(_-ítil. (() p)()7il((
t(( ()()l) ()na ().\()l)(( _)()(l))((_)(('í. \()j('(((l()_)i

l\(().\li

))((l(-((l\' Í1H('l1l1\*(' \ č()t))_\"(f_l)

p()\i(ll\('(('l(.\()l))((1)_\(l( \* ll. \l)ill\('((l(. ) \' (()(()(())e(l) (..Úužnk" . ..L ((l ((

„Dvě 401) \'

„l)01(_\

. \ ()()_)((()\(')).\i
.\l)i(C()..>l\((zl\i

žizni"

puln—

více ])OVÍ(l('l\ p()(l('(\(i (pi.\0(l\ ze života (lít(l\ (( (nl(((li(\l\_\"('h .\h((l()1)t(')\'.
A((tm (( p((tině zajímá. ()t((zl\(*( () \ _\"el)()\ (( (l(tí. „V )) ()ča \". tak ()(((l()—
psana _)()(l1)((7p()\'i(l()l\. ))()\f((\t))( '( \' )(((()(želst\i 7(1((( ()t\ í)('( (l((.'\i l)_\"\'((l('))))((
známému.
)()_)2 (((ilovzilu.
(( \t(7;((_)() .\i n:) ((). 7Í() ))(()7i ()í ((. (letmi ('()._=t()
\ii'ší (( širší p('()p(:(.\'t ))(p()(*l(()p(:ni
\'7.('(_)())((()('l_(().()(-(\p()l\()_)()))().\ti (( (_)(l('i7.()()i.

((( ()(((( (()ly ži\()t

\'č)(()\*((l(( (!(tcm

(( pm ()() 7((i(il(\( * .\()l)('-,požadavky

vlastního
ŠÍUSÍÍ. \ ])()\'Í(l('('*. .n llSll\ " V |_)()(l()l)11('111))))St:LVUHÍ (Wil 80 (_)t()(*_
l\t()1\" C()l_\ zivot )))(((()\((l p)() (l(ti. )()z ())))i žiji l)()l(((t().. ((le ()t.(—i()(l—
(izil_\ se. (( ()() ()()())(-'(l\((()( l)_\' .\'(- (((flix'lil. l(( (l() (l)(((l()l)i(i(();
()t(( \('()()

\'ini sebe. 7() \' (lítl\('(( ]) \ _\'p('—\t()\*((_l
i)(\ti))l\t\
()()_)\(_)((\'7(l_\) )()(li()() \inni

(lčti l\()zi .\() \'() .\'p()l()(':(1().\ti._)((l\ \i(léti

„\ (snu .\t(((l()().("().\t\'(("
17.1).(1/„210'

\(((()()lil)()\ti. .\()l)()()t\(. ().\t((tn()

že (lět() .\() ))()l\((7.í. \(((l\((7.((

* 183.3

((().\( .\(__)
\'() \7.(l(((l)((.

7) p()\'i(l()k

\' )'()1()((1)(V:
..X()\((

miru

„Uvň

Vasi"

((

.\()_(_);()")))"(-(l\'('((li

ř(((l(( ()l)('((Z(') z ('((.\l\('l)() 7,i\*()t((. .\'p()_)e1(_\'_'(h))(11 \'()('_).\i)() 7p('(.\()l)())))

\' ()i(l(ž

(lolnc 7,(((_l(\til .\()(((((.\))()(( 1)((l(((l(( .\p())()('()()\ti. ((().\p()l\())())().\t .\l\((t()('))()\ti.
l)l()(l('(()i ()()\*\(l( i(l( (.(l(( ()()\'_\(l( (l())()(((. ))()\_'\(-l) tunu) 7i\(_(-.)t( ((()\'(') \'í)\'.
\utoi'

\'(_).(l(),l)((linn

\\'( lln

„\pi\-()\((t(l() \[((l\.\((()(;'()\(. _)((l\() p()7()("_0\((_t()l(_)
(l()

„\ ČOIÍlN) l\()((t(( . ().\(((l_\ )(()\_\(l) k)(.\t'(())((. (((.\l\\(l(

\7.(l(l(())(3((. )i7 ()pn—

stivše
první

(()čstn. ().\(((lili .\() ((() \'.\'i. \'i(l()((()() \' ('()li)i()t\'i. \'7(l(')l((\'('(i)í p))(l_\'
stupeň
k .\()l)()7,(l()l\()((((l()))i. .\()l)()()či.\t()))í. .\p()_)'()_)í()(:l\)()\t'())\t\í
.\('(*)l)1íct\'í)(( \' _)()(li((_\"p()_)())(). \(-)\))()l\()_)(_))(i ži\'()t(—)(). utvořili \i ((l).\t('((l\t)(í
i(l()((l

(( _))(((')1)()((( _)(_)l)(_)
('litóli

)1))"()(l('=l((ti i .\'()l)() iži\'()t.

(*)l))'()(liti li(l.\t\'().

((le

()()mčli (l().\t((t(čmf) přípravy k p()_<t_((\'()1)í
i1(t(lli()'( ((t))ích (lčlnikii. \I((l\\((1)(;)\*
\'i(lí \'.\(((l() \)(it())í ()(l))()(_\'. (((/(m () i bez l(t().\ti ()))((.\tí 7l\l(())((()) ()\(((l(1.
zav (_)(ltud p(il)((7.))()(1 (l((.\i \ :(t((\() \- ))íž ()(tno .\()
l,)()t)()l)((((l(. luh)
l.)louznivzl i(l()((listl\(1 ln((l)ěnk(( \ (ll\()t()\'(-'( (:lu'c (_)l)1)(_)\'itli(l.\t\'() ))OHIUC'Í
dětských
('(t((l()(). k(l()žt() (\'('(t((.\((. _)i7 l))*(li()(( chtěl _)i7 již ()p((.\tit lí \'llli
kněžně. \'(()((je se l)l((l)()(l('))'))('—
(l('()l)))(') p((iei ve \kolo. )()7 _)() )))íp)((\_()((
k ()l))07())1í li(lst\((. \I((k\((()()v l\()))()('((é p071m. i() p(((( () \((t((.\i))(( _)().\(
_)()(li))('-pumpě \i)('(. i \1'('(ti se l\ ((i. /i\(). ()(1l\(()\l()((\ t_\p_v l)l()((7))i\'(') k))(7m
i )))ili()1)('()() 70t()\:.(
)()n7 l(l()(l(_()() p('((\*(l((. ()()i().\til \() (( 7.:):(())(t)()\(('(
\ ('()li l\()((( \'.\.(() p-(t((l))(_)."(1). ,).\()(( t) (l).((((( (())í.\(i( (\( 7._Í(-\'_\'.\():)('—((\:;.)\*(Š.

V 11()\ell(—51('p_\ >i". uveřejnčnc' v ..Sčv. \'(>t11“.

11((l\re>lilGnědič

t_vp
111_\>ti1\(1.ml(1dí1\((
7(\t((\((p((l(o
>e šílen(_u
(l)()1ol)11(—(lí\l\\
ploti.\lepeun1
p(oti \il\odin1(1.
(11ilen(e__jeji11o
7en1řelól1ootee
(' jejímu
manželu.

Po >m(ti šílené

> nepláteli

dívl\_\_ 111_\'>tiel\('(11('(l((d(1přivede

(( vs\toupení

\il\odin1((

do l\l('(šte1((. ((l)_\' se tam

modlil

lidi. již >e 7x1\ře11_\'
111((očimn t('1p(1_jív tomto >větč. Autor

k (\mííení

>e

7.(( .>l(pe_e".

nešetřil

temný el1

l)(1.rev.n1(1lu_.j(=>lepee".
Io>tnp du>(\11íl1() 1o7vo_]e za po.\l(dní('l1.")() let v Ru>l\u 170 \_\'_1
('(dřit
takto: od i(le((li>tiel\('*11onálodni(t\í
>l\r7, dekadent>tví
l\ 111(11.\i.\n1u
t-.j. jinými >lov_\.' od v('(>nive l('(>l\\ klidu i vroucí vírv v lid --—>l\rz
1h0\tej11()>t

1\ t( 111117lidu

——l\ úplnému

7(1v1*žení l1i>toriekó

o>ol1no>ti

lidu. l\ opomžení ((11() id(((1\. i()(mumi jeho 7ivotz1. Kdežto ideulističti
národniei let \:ednide.\('(t_\"el1videli\ ' (11117íl\u1de11ne l\1('(>né11o(lo\ elm.
jenž- d('(\n() 11(\(l (( n>1\ut(>(-nilidealni loimv 7ivot((. dekudenti, zaujati
hledáním nmé 1\1('(>\ (( 11ov\'(11 forem (1111ení.n(užíl\(( >i nevšínmli.
111a1xi>té devade>('1t_\(11 let ()po\'1žli\ě pol1lí7e_]í nu lid 111>l\_\".jen1už
r,((dí ((by opustil >\(= l1o.\pr)d('((.\t\í. 11i>torieke ...\loupv
7ivotz1 >v('11()
(\ mněnil se v tovínního de1ní1\((. -\l)_\ p(_\' lid do>el dol (('(je >vol)odnel1o
('() >ť((>tn('=l1()život((.11ení
mu t((=l)(1 >l\ol_\.(11e to\'('(r'.11\ kdež v kotle
\'_\*\(1(í >e 11(( 7pn>ol) 71pf1do( V1()p>l\\ & (le de l)l(1l1ol)_\tu — >v_\"111(1
1iík(1n1((. l((l\ l1l(í>((_ií (11((r.\'i>te :( lid 111>l\_vžene >e (lot()v('11en.>t('(v('1 se

otrokem 1\(1pit((li>tuv.
O této l\ri>i. íiž prožívá ru>l\_\" mužík. oetnuv >e 111e7i zemí ((
továrnou. jež obě ho 1\ sobě t('(l111()(1,7
zajímavě \ _\plavuje P.Í).1107)0)_f'a/Í(m
(* 185113)v romano _.,'l'(1_9;(1".kde v bellet11\t((l\o dmle1\t1(1\e formě
mluví () proee>>u mezi v>i (( továrnou. () rozkladu vsi (( prol1ni1_\"el1
>]onpfív (( vlečení ()l)_\'v((tel>tv(1venl\()v>l\(111o do továren. Dvě protivné
11('(l(1d_\'souča>ného

>el>l\o-tov('(rniekélu)

ol_)_\'\*(1tel>:tv(1
vtělil l—Šoborvkin ve

dvou '()>()|)no:\teehdělníků; v l\re>liči Meňšgvu. jenž docela odtrhl se od
země (( přilnul k továrně. (( v mírném prog:re>>i>tn. t1\(-(leiSpiridonovu.

v němž (lo>ud. „sedí (11117iel\('»7((l\v(1šení". jenž vl((>tnez Z((.\tupu_je_]((1\>i

opačné \1(('ení. 7 továinv do v>i. k jejím >1oup((111.\ \Ien>o\u.
pr(1(u]íe_íl1o 1idn.íen7

docela

odti 111>e od v>i. \telen((

7('(>tup_e1

zu1iv('( 11en('(vi>t.

ike \si (1závist i7lo>t na v) >\í. \ nem x((ehčtil autor negativní proudy

v >oučn>nén1 životě t(1)v('1rniel\('-(n:je to poloviční anarchista.
otří1>z1jíeí
základy (nunžel>tví. _i(j7 ne (('(zaný život přivedl do 11()111(')('niee_
kde si
>('(hne na život. Spilidonov_
prejíeí
11en('(111\'1nret'o11n'1n1 ve >n1v>lu
lil)e1(1lní(n._ b_vl vvl)()(n\1n

dělníkem.

((le b_\l 11e\ť(1>te11v 7i\ otč (11((11ž()l>l\én1

i oddal se pití. Bez i'unvslu zubiv těhotnou zlou 7enu_. ji7 eh_\tli jako
zlodějku. oddal se mu (171ve111u
pití lil1o (n. při>el do nen1oeniee.l\de7

stal se \ním

du>evní p(ev1rat. Ubrodi\ >e du>evnč (( na \\i \\'1((1v se

tele>nč. \>t(_)upi1znovu do t0\(.'(.(n\'. zalo7il tu toválniekv spolek >t1ídn1o>ti.
>na7e se p(i tom o vlz1>tní>e1)e7dol\on((lov('
(ní. (( konečně vstoupil v\11atel\
> ('(711oudělnieí. ((l)) >i 7.(1lo7i1nové >tě>tí iodinne. Spiridonov je před
>t((\itelen1 op('((ne11o vle(ení do \>i_ p()>iti\nín1 hrdinou (( vvjadřuje
l)()l)or_vl\inovv sociologieke 11('1701_\.
P(e7iv duševní l\1i>i_ Spiridoiiov nn—
dobro obrátil se ke v>i_. ((le neodhhl se docela od t()v(1r11_\'.poněvnd7

7a daných \)k)h)o<tí nemuže od tovalnv

docela >\.)odn ;)tit. On \)h\'\)

__)\)11oddochnutí
;) ))ol\\_)_) ))1\) ))1a\)u_)í\)í hd \' ohnovenó
\>i. l\ta))na není
ne))1;\t\)11\;) t\)\;'\)ně.
);)kožto
))\)d_)')\)(\) \\)>ní\
n_\'*h1ž >))\;_;))\)n\ > ní.
Bohon l\ín _)\) ])_\>t1'_\'*
))\)7.o1o\at\)l. )\)nž vybila ze života )))H'\l\_\ duh)žit\3

))lo budomí

)))7,\o) života. z )))*\*l\))((( h >klz'1da ()i>t()>ch\)1))atí\'l\\') postavy,

nemaje) talentu. ahv vnikl \ >l\)žit_\'*
duševní život \)lov\1\;)ah_\ \t()Íil
>))ol\)(-en>l\\') 1);'\1;)d_\)* určité

(\'_'.))\ \

t_\'))\. an) živé o>oh_\. n\h1ž

ak>t)al\c\)

tak S))ilíd\))1\)\

;) \Iemov

bez těla i l\nc.

n\)_)>'))u

_)\)ž h_\'])\)u >\)

;). )))lmí
))o \ulí auto10\(.
\l\_) _))(\)s to. ž\) o>oh_\* _)\)ho _)>ou >t)*o_)\)n_\'
;) jednotlivé
\_\'_)\.)\'_\' n\)_)_>'\)u>))\)_)\)n_\. každá
z nich ))(\)k\*;))))))\) >\'\)))

1\))h)o>t1 ;) ))1a\\lí\o>tí. Ale )()ah)\)>t ta není \_\_);'\d(\)na \ ))1a_\\l() \'nítř—
ního ži\ota o>oh: )() to (i>t( \'n(3_)>í)\)ah)\)>t. ))))\\h\\)>t
>))í>_\)>itua\í.

než du>ovního ži\ota. Boh\")1_\kín>\()d\)n)ít() a v(1n() líčí \'\h1an\)u tíídu
;) hldínv \'\) v>\)\)h \'.>\)dní\h ))\)\h\)hn\)>t\)\h ah) ))(íli> >ou>t(\)\ln)\) >\) na
\'ně_)>l\\í ;) 102))l_\'\ -'\ >e \ ))\)d)ol)))\)>t\ \h \)))i>odicl\_\'\)h: odtud )o7))l_\'vavo>t
thematu ) obsahu. b' (í>t() \_>th\)ti\)1\\')h\)
>tano i>l\a 1115)
mnm)) Bobo) \kínřn
))\)))at1*n_\'význam. ah) >))o1\\)\n>k_\ \ _\'7nan) _)\)
)ho u7n;')\a_)í \ >iohni kritikou).
ruští. l)ob\)1_\l\ín ukazal tu na >ohio1ovíck5 \*_\'
7.1)an) t\)\;')11)\' \\) >))o
]ečenské \)\\)lu\)i. na \'í_\'>tou))\)n_ín\)\\') >))oh)(\n>l\\') t(íd_\. )))ol\)ta(\) \\
)obníkůn na )()\*í>tč dějín. \\)ž _)\)\\>h)dl\\ ))) )ozkladn Z(1111\U\3
\'0>1)1\\)
zničení >an)o>tatn\')h\) >\)(>l\\ho ho>))\)da(>t\í. uk (711 na o>v()t\)\()-l\u]tu)ní
činnost \'7,'d()h)n_\'\h );)zno\1n\ u. Meňnna
í >))í1idon\)\a. na ))1;)\\)\*n_\"

lid to 'árnickč.

Xovó l\vašoní \\ \'>i. narozvní „mladé \'>í**.lidí > rozvítýn) \)ítvn)
1íd>1\\')dn>to_)no>tí. toužících ))o \'(d\)1no>t\)(fh.>naží >\ \)hm'akt\)ri>\)\'atí
A. J!. „Piš/.v! _)\)nž))od ))>\)ud\)n_\n)\)1n
U. (;o)/.r) \\dal l.>\...X;')č1tl\\1\'
;) ))o Vld \) *". Auto) lí(í novou \)*>t\ \) >))ol\)(\)n>1\ou. ))(odvadí 1)\)\'\')t_\'))_\'.
_)ichž ]ítmatnla ))(\)d nín) >) n\)\>in)1a. t_\))_\ lidí. _)íž \\'>1\\th >\) \ třídu
))1a\)u_)í\)ích lidí. _)íž 7a(alí \)ítití n\)>))ol\\))\)no>t ))\)>ta\\ní)n >\*\'n) a touží
po 1)\)\\.'))))zařízení ži\ota. Iod \h\*\)n) do>ti ))O\'1\h))í_ho \zd()1;')ní čtení
knih

a ))r;')\'\) \';1)>tní n)_\>li lid\') ti ))oznali.

7n1ěnít

něco.

ah) co. to n\)\()dí.

ž\) „.;—hk7ítí n\)l7\_)'“. ž\) nutno

Ill\)\h_))í (_)\)>ino\\')h\)

znají

>\\)_)i sílu

;) schopnosti. ah) n\)do\ \)dou _)ich užít. ))(í1\)žit_)\) k l)((-\))))u )))0>))()>n\')
mu.
) trapi se \* duchu._ 11)t\)lli_1„)*\)n\\).
lidé>))1)\)h)))\)\;)n\n)
))ostmonín) no

všímají si jejich ))ožadavkuV od života. ))\)zn)()ní >\\) 1)\)\'>í1))a\'o>tík ním
v du>\_)\'ní. ))(;1t\)1>
l\_\'. h1*at1>k_\ ))on)_()). n\)\ht())í

nehníli v nevědomost)

_)\)))o\ 7né>ti k >obč

al)\*

)()zt)))(\)no>ti na \>ecl\o.l\I\'>l\)1)1\\' t_\' \'__\)ad(u_)\)

))\)_)81nč1\)_)í>a7\)čG\ozdev
_)\)jž 7 )));)\_\) ))1o))u>tíl redakto)
> nímž )o>tl
>;)7eč. chodil do >1\o(_\*(Ozoí ník.
\\)n)\')))(). ži\_\' _)\).t_\*))rozr\_)>
kněh ').ho
)nl_\));í(e (l o> l\ ;) _)\)nž))oznal n\)>))1*';\\1)\)>t
ži\ ota >\ (')ho tí1n.ž\) nahodou
n>l\_>el (\)č nad hlohon) chudého lite) ata. ale n\)n)\)ha \'_\ž1);)t >\) \ \) >\'\*
\)h

n)_\*>l\)nl\a\)h.
zabíjí tesknotu \ h\)>))od(.\ „\Ianž\)1\)(
))odal

\*_\'h01nou illustlaci

n))avnč

h ()11\)\ ých"

\)l)1o7.u)ícího \h\*u ))1'1);')\\)Ollov

b_\l

))ijan. híl ž\)nu. ač ))ozn;'1\aI hnu>no>t svého ži\ota a dobře \\'>\'()t10\'al
jednání >)() těžk_\n) /1\'\)t\ m A tu \ doh()\hol\)1\' do>tal >\) do >h)žh_\*

\*banik k hodným líden) i)))a\ \)\;)1))odí\uh\)\h)ou
lomnmou

)))ae) íjasnč. poznal. že mám.

\n\)1')ií.oh1'\)díl so

11);')—
-1i n))avnč ))\)\ 7.1)\')>tidělníka,

)))().\i .\c )))(1 )(=\')ti lšožín). dol)r_"\)n dílen). SIDČIUlellll l\ )))().\p(3(=l)1(\po
ločnost). dělník )))u.\)' l)_\'ti pokládán
za ))()tř(l)n(=l)o při (l)l(= tom: (((l\('=
tí-(_(=l)( ((l)) )))áC(= ))(=l)_\'l(( _)(=)))))e(=l)()))i(=k()u. ))(=.\)n\ .\lnou,

n_\'l))ž )()71))))))()().

k níž tř(l)(( )()zunm. \oodeVídá- -l) 1)1('((=(_f
požadavkům
) .\\'ě(l())))í.1)(=_)(l(=—lik ol)e(=n(3n)u (lol)1u.n(=ní—l)

dělník

našeho )()zunm
pokládán

za) ))0

tlel)1)(=l)()()()veka. nastupuje ()(l))()) k prší-((). nuda. ))(=.\))()l\o)en()\tži\()ten)
(( \nnlm utopit l)()l \) d((= \' ())))l.\t\'i nebo )))().\t()))((.\))().\ti.lalent ('rmkéhr)
)() .\)l))_\'.)))1)7.))_\".(“;“-))(=)_(_=)(l\_\".)))()l)1)t))\'.((l(= ))(= \'7.(l\(-k\'

(\\'n)p((tl)i(l\_\'.

Pise—l)))(((př. plo Casopis ) ()\l\_\'(]) .\_\'()(l)ol)\t)1\(( d(=k()d(=ntu .Sév. \/č\tn)k".
\n (7) \(= dokázat). 70 (l(l\((d(=n((= )))oniklá \(_=\.\(=(l\\* \1.\t\'\ )u.\l\(= .\))o—
l(,=('1)()\ti. ) l)(=
=)(= \\'('= d(.=_l\(((l(=
nt\l\('= l))(l)n_\' z \1.\t(>\' nedotknntý
(:]) k))ltmon.
Ixnltm)
(( __)(_=))(h
\*\')))()ž(=))().\t) (r())l\)_) \)')l)(%(' ))(=))(
-')\')dí. \)d(( \'e vzdělaný—(l)
lidocl) 7\'((dl(= .\)d(_=(=.))(=(l().\t()t(=l\ upřhnnóho
(:)tu. .\il: )()n()t)(l\_\' \ěío

v )))()l)nt))().\t. pmvdu

) l\1á.\n

p)))()(l_\' (( .\il )( ))(l

(=.l)(()((l\t(='))))'))) int(=ll)(_rf=())tu))). ))íílis

\:p()l('l)()_)í(=í))) na

posmívá
)()z()))).

.\(= .\l(=(l)()—
p()l))'d((_'|)(')')))

citem. mocí )))\t)nl\t((. _)(=
)))(17p()(ll('=l)())).Tak \'))()\(=..ll(= \((1(= =))k(( (')l(=.\()\'(("
(jo to \'lz(.\tnč ))í.\(_=n\\)tě7n('= l((.\l\\ ))()l)l(\\ ))) n;(d )))dl_\'n) (\)(lc-cn) \'zd(=l()nce_)
\((=l(=l))'))))1o7.(=nou .\)lu ))).\t)nl\tu. )(=n7 popadl (lo \\ (= moci (( do blata

11\'ll]l ))1i\'((tníl)o docenta Polkanom.

)()kn)il(= umel l\)'(-'
(.\né t(l() \\)(dné

k)()\(\\'i(=(=. jož ))()(l)(--'(7(l)lo )(=l)o .\)))\.\l))();\t () 7n)(=n)l() _)(_=_)
v \)))_\'.\_l))('=7\)í(=
T()l\()\'(-: ))(=('))(ln('= (( (l)())()l)))č \)))_\'.'\ln('= ()l))(-(7\'. )()l\() _)e Halva
(( nvm)—

p);(\)t(=ln(_= zkažená \(mnká
()l(_=.\o\((. ))(=(l)(\)((l\t(=1)\())í ))()\'('=l)()hnutí \(=
\'S). \ t;)kmé po)n()_(__>)
((t)) )))(()n() l)l(=d((t) \\ )))l)ol\'
Podobne
(=l)())()l)))o(1 .\)n\.\ln()\t
))((l('=z('()))(=v ))él\t(=)_\(_=l)povídkách

(l)((l)('=\l)))l\\

pan) (lil/l“/01\/u

p).\)(_=ípod ))\(3))(l()))_\)))(=)))
/. \

(byli.-.in

\ pí.)l(=1(=7l\o\.\k('
_).\_ou(l\(_=().\()l)))().\t) .\))).\()\()t(==l\l\('=: )( =(l))() hledá _)akomí
))()\()((l\1(-'(.\n. )))šo1))))(=ll\()\'(11)_\n) .\l()l)(=n). p()(l)\))_\))) _)((Z\k(=1)=(() pí(=(l\'(((lí
)()= Zd)()\'('=. )))()1(ln) l)(l). n_\"l)1ž .\)l(=n(= (\ p()l().\íl(=n(= po(l)\)n_\*:d1ul)((
píse
)))o.\t(=.

l\)(=\ l)

)()(_(l('=()l)1'lzl\\

7.(= 7.)\()t()

)))()l_\(l)

lid).

7\l((.\:t('= z ))(_=.\t'((.\tn('=

třídv

)))o.\t('=l)o .\ln7(=l)n)(=t\(1 \' l)(=t)'ol))'(((l(f. (( )( \t ((p))nmá.
)))'((\d)\*á.
\)d(=čná. (ít) \ ) =.((l().\t)n)(( utrpením) lid). Takoví tl\li\('(. )))-(_)stápovídka

_)0. .h (_)(l))) ()" .l\(l(= .\p).\o\'((t(==lk(( ))((==(l\'(=((l)7)\o(). (\pivkou
\)('(t1)(Í=l)() \'

peněz.

(\ln

l)().\p()(láí.\t\)

l)(=t)"()l)):(d(=. _)(=nž .\t((l(= .\))) () tom.

)))ol)l

\)átít

.\(= do (lo)()()\((.

po.\t((\ (( .\t(()(=h()

(17 ))((l))())n()d)

l\(l(=7 l)\'

(( \' t)(l)()_\ti )(l_\lli(l\(= d()7il \('=l\ .\vnj.

\)

tolik

„z.—()*)(lil
\) d())))(=k ((

A k(l\'7. najednou

pán _)(=l)()))((l))(l))(= )))(( 7:1 \()))o((
.\l))žl)1)t()l\_\' ()l)))().\ ((l)_\' l)))(=(l )))ohl
uskutečnit)
.\(=)).\\'))_) _)ost )))'((7(=n (( ))(=)))()7(=\) ()))) ))1(=d\t((\')t.)()l\l)\
7il

l)(=7(_=
.\l()7l)\. Podolnm )(=.\t po\)(ll\(( „V )()(l )) ())n .\(=)))_)u". \ ))n_\"((l)
))ov1dk ((l) ))()7o)()\((ti n)\.\ti(=.l\('= d(=l\()d(=_nt.\l\('=)))\l\_\. lak
\' ))()\')(l(:(—
../(=) k:) l()" Zlo—(dla \')('=l)l() ()ut())k(( k)('(.\))o((. (=).\ton (lu.\) \(= znhlíku.
_)()l\()l)\ (i.\tá (luš(= l)_\'l(-( 7,1)á)))l\()u 7,\')l)nutí.
l)_\'to\'_\" kolorit
(( ()l))'((z_\'
jsou l)l(=d_\je
to )((k-'(\) ))(=_)((.\náf:)ntz)(\)))()_(_='())'i(=.
V ))()\'(=ll(_=„Zlatovvéť
.\l\ \))))(= )()k('=\i nndn('= )()7)))lu\'\ .\l)('))('=,(lí\ k\ \ (l\('=)))() )))l(=)d\'*)))iučenci.

_)(=7()na t)) miluje.

t)) z(1.\(=))(=))))ln_)(=.
\ povídce. .Up) ().\()(=d )))) t\'_\ (h“

\*_\')))()\*n)(= \(= () cl)())()l)))('=. lá.\(=0 (=)tli\('= \(=n)l\_\'

(l(_-(=)_\'(lol)lí7it(=l(= l))l)it()\

)))l)(). k )_:(l\('=)))().\)(l;"(\))o 7(=)))((=l('=)))n :) )) ))(=7))nm nm \ll)(=) t()\)'
(llYliii

(:) l“)_(l.=(()((=(=)n )))((=(=())( \(l((ti

.\(= 7.(( )(=:'.n)l\(-(. )))(l)l(-(

nz) l))ol)

l\d_\'7
\\(l.

)
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ICÍJ
.CD

zamilovaně-ho nebožtíku (( tun) (<|)o_)il((<e < ním šťastně pod <něho\'_\"m
pokrovem. t. ). ))1'o<tě zmrzlu.T(1ko\_\'ne_)(1<n_'\' m_\<tiei<mu< () (horolniou

<m\'.<lno.<t))ozolovuti tež \' ))o\1dl\((>l1./i\'i
Zeelu

() ]llltVÍ'

be7.(>(>nn_\ _)<ou l)(i.<ně. _)ež <))i<o\(1t(>_lk(1 ))1i))o_)ila ke

(( ..Lunu"
<l)í1((> <\'(3.

Ve <\em lomune ..S\(Í>tl_\'_) luč
\(>le))l()d)1_\"[;]/mc Pangma/(()
úlohu _..<\čtlého ))(1))1<ku \ liší tm_\ ))řidal <ilen(3n1udol\to1u l)(u'\in<ke1nu.

_)enž \e

chvíle.

kd_\ _)e zd1('(\.

))i_)(>,
(( _)ezdi k cikánkám.

()n(>m()(ní- li.

ol)í1('( se lidumilno<ti ))()m()(í <\ bohaté munželkv. lozd('(\'('( ))eni7e
žebrákům. hledá _)e.\()l('( do <\ eho l)\'tu. I\(l\'ž ho odvežli do ))<\'(>hi((t1ick(3
n(>mocni((>. ženu koupi

Je to psychiutiická

dum

))1o el)nd(3 (\ zabe7pečí

(mel\dot(.( ne možna v_e <l\ut(>čno<ti. Šlabší _)eštč jsou

milo<tne 1o1n()n\..D\*(1 <ču<f_)()" (( Cel
T_\))_\ alkoholiku

e7 l)(1l)o\*"

i ))1()<titutk_\' <(>7.n(-'(mk(nni duševního

podal tež J'bmnn .S)/)z)_/(z/(:
\* novelle „U teplého
no\ell_\'

_)im .<ť(1<tn_\'život.

_)e dol\_tol_ )e_)ž ()))n<til(1 hluboko

zvrhnuti

mořel.

_)ím milo\((n('(

Hrdinou

žen(.(

oddal <e n(nu/1\'( mu ))ití lihovin. Doktoi < několika dluln

(( _)enž

|)o<('(k\.

odel)1((l<>'))1() t()_)l() na l\1_\'n). kde <(>tk(( <e <1n(1)/(>ll\ou )ež (hee lio
vyléčit 7. ()ll\()l)oli<mu. \le ženu )(ho _)e he1e(kou. obklopenou ((>tn_\'mi
ctiteli. (( když dokto) Z\Í. že ..))1ed ženou )_el1()))()t(>nt()\((n(3.koketkv
_)<()u hl()u))_\"n)i (lět1ni". zmeni .<(>7n()\'(1 \' ((ll\()h()lik(.( B()<('_)(i _\Iuminovi
_)s()u živě) ()<()l)\'. \'7()t(3 přímo 7(> životu. kdežto
|)()<((ci Gorkého
_)<ou
po<t(1\'_\ \'_\"1uinečné. l)u(l lndmm (> nel) ()<ol)_\ \ž-((t(3\ h1(lin<k_\' moment
ži\ota.G()1ki)
nemiluje
()l)_\'((>_")n_\(—l)
7_)(>\u ži\ot(1.\"'\l1led('(\('(
neco ne—
obvčejnéln). kdežto \lznnin uln('>l(>(>k_\
t\'())í t_\'))_\. každému ))()(l)()))1t(>ln(

\7_\soce umělecké _)<()u..;LegendV"
\' ni(l)ž \lamin—Sil)i1_)u_kuměle(k\
zplucovul <il)i1<k() ))()\ čsti. /.(((h()\(1\ duchu i ton l\i1:__>izu.již je <ložili.
() ))1idčv _)e k1(i<n()n litelulní
h.)lmou
\'_\"_)n\'<l lido\(i3, i()nt(1<i(> te<n(
proplét (( .<(>\' niell < ))u\o(lnim l)i<t01i('k_\1i) podáním.
/i\'(3. _)(1<n(3n (—
k1e<len život. 1111()\'_\
' iol)_\(->(_)(>))u\()dníl)() ()l)_\\()t(l<t\'(1 <1l)n<l\( ho před

příchodem Rusu na Sil)i1.kre)\'žto )))í(l)()d mi.<t10\<k\ \"3_\lí((>n\' ..l ()
ve<ti () <il)iř<k(3m el1((nn.<t(11(3m
l\n(' )um()\'i".
L11)(')le(_—l\_\"1)1
puvnbem

\'\'nik('\

t\))1(l\\'

\_\"_>_(li()dni
n()\'ell(1..\'l('37.\'

('(11i('_\'".

Zde

i v ostatni<li le;_>en(_('l((>l)
n((l\1(<l( )) \' mnele(k_\(l) ()l)i(17ieh <tředověl;\"
život zvlá<tního asijského 1_\tí1<t\'í (( mo(fn_\'(ll (l)((nu < __)(>)i(
l) ))o(li\'n_\n)i
p(íhodami
(( t) 1"ICl\\'llll )()1n((n\'. .\I(3n( v_\7.n(nnn_\ _).<()u )eho <l)í1l\_\_

novell. ))ovídek () n((1tl\n
Plodem

n(1de))<(1n(3:„V _g'luši" (( „\'l d()1o(>'('"

.<k()dli\'(3h() ná<ilí nad

f(1nt(>(<ií.než(lr()\'_\"el). del\(1dent.<l\_\'(l)

v_\'1n_\
<lu )<()n ))()\'i(lk_\ „( l'I'I/HliflSli/floru \'e <l)íle(_>:..-\.< l\ (> 1(l1 ng i)e

(1/<l\(1/\'

\utm

)))edvudí nám tu abnormulniho (( t\<i(k\ (i“hololmel
()

hocha.
_)enžmupadl
v n(')l)ož(>nsk(3
l)lou7něni.
l)\ ))(ilek
SÍCIHÍClš_\
l)i(_n)e_se
((
< (l1\'ol\\
\'7k1(ke.m
\'(há <e
nu n)l()(l_\
7(1.<eto.modlí.
že <(>
))olíl)li

\parku

(..As ket ">. tn <il(>noumatku. _)ež žaleže noxem ženu <_\n()\')(

za
to, bez
že jí)))í(in_\
odmala nápicilio
l('1<kn_)(>l1o"\[(1f".
chorobnou l(')<_knž('(1'li\"Í:()
muže.
nevinnou ženutu ..P)'i7.1'()k\"
tu odpo n('
\*\"_)e\_\*že ..Hi"l)ito\a
<umovl 1'"()l)u\*, urážející (1lt1(11(>((l1<t1(l\\)..1
podrolmo<tmi esthetiekš' (>it.
'(). ).
Hlídka,

] 32

Nová díla.
l()_-)(n)(\t\í ži\ ()ta \*\'.\\'čtleno. P1()t(-\.\()) l)). (Ls-7mII)/( \'(3 l(ni7(= \n?

)))()\ě \'\lni(ho\e
F).\\olíi vydané. .Die (' l)(>)))1\( h (» 1,l](*l_"_1]'(ř
(l( r
lehen (l n Zellen
(lomniva \e. že )()2)(».\il\t())_\'.\))()r)))(1) \it()li.\t_\
() meehanistv \'e (\n)\.\lu těchto. \ení ž(')(ln(' Z\lástni životní .\il\'. )ež l)\
ži\ot ())ganiekj budila () ))(hžovala.
chen)i(k_\'((h (\'il \*l)(1í)(e ))u\ol)1()el

ale život t(nt() )(—\t \_\.\le(ll(en)
Biochemnkon )))-(')(i \' bankách

probila tu na z(')kl()(l( četnýe I) ))()7.()_1()\'(')ní
() )))iel)(')7i konuně
k tomu
\*_\"\le(lku. že jím (_)l))e\'en_\"změnli\ \" )))otopiotein čili zmčnliva )))votn)
)(ikási bílkovina.
jež (hr.—)))iekou GHCIQIÍ (—_\to))l().\)n_\'() \).il)e( e))(rgidu
l)1)))k_\ se tvoří. _)e.\t nositelem ži\()tní enelgie
Pl-(')\'(' tato lal)ilit(.(
zmenlivost těchto )))otoplaqnovwh
)))()teinu to _)().\*t._
)ež \lune(1)í e))()_1_>ii
chemkkon
(e\tou mení \* činnost životní. ()na ))1_\' je to. _)(ž _)'( zá—

kladen)

oné, hl()\ni \'lastn()\ti

živě hmoty. i))itahility.

vznětlivosti. ——

Tento n()\'_\' a jak se zdá ))()zon)l_)()(l1)_\"
..\*_\"zkun)" monismu zasluhoval
by odbomeho () (l))l(l()(lně_j.\ih() )0žb01u (\ našeho .\ta1)()vi.\k().

JÍ. O. llcňšf/uoz': O ljul) \'i. Petrohrad 1897.
Mendl—zev))o )))íkladu Lva Tolstého ((\tíe \ystupuje )))()t) hříš))():\ti
() zhoubnosti ))ohla\))í lásky () hl('.\)
\š) ..l)*rat1 skou l(i\ku
mezi )))11/,(_)))
a ženou. ))))lnou. l)e7.))(_)(l_1))inčnou
čistotu. B) ()tr i .\e.\t)()". pravi. „tof
))())()\ne)\1
ne_)ne\'ínně_).\í.1)e_))))(\'al)nčjši \va7ek. _)((l(_\'_)e_)nožn_\' mezi

lidmi )ůzně-rho))(ohl(\'í. '/ toho i(lealn nelze ustoupit ani i()t\. ..l( (l1))\"n)
)))o\tie(ll(en) (\natku )))anžel.\.kého )na l)_\'ti ))))říinná \\)íipathie (lu.\í.

)e(li1)__\'*)nučelen) —- vzájemné \))olu))1()(0\'n1( tv ' Z();\t_(')\_()_)e
\e tak bez—
\*_\")nine(né ('i\t()t\_' a O(l.\n7,u_)epohlavní sblížení b_\ť i jen na okamžik

jako

žladu Boha. snaží se \Ieň.\ik()\* naučit ))('(.\_)e\te jakési „svaté

lí) seen ne))r oti\'it(\ \e zlu (opět podle Tol\teho. „Svatá l(')ska",(lí.
stemč )))il_u_)ei dítě. ) loupežníka. l(te)_\' \'\'))i(hne )))u oči. Pio \vatou
lásku není ani (10h)() ani zla. ani ))))f)\'n1 povinnosti l)())0\'at )))ot) zlu."

Je- li \\píehnuti (lítl(() ol(a od loupežníka dobrem. není--li to hríehen).
není hříchu vůbec. netřeba bojovat proti hříchu () hríšnosti manžel
ského ()l)('()\'(')ní.jak to činí autor. tak často sobě odporující. Malo lidu
milnosti je \' knize jeho, )(ž chce mít ještě čistější ideal lásky. než
jaký ukázal Kristus.
'

A7.ICOM/'a(ws—kg):
Mirovaja
skorl) \' koneě ))rošlago i \' načalě
našewo \'ěka. Petrohrad 189-8.
Ixotl_)a)e\'ski_)drží se )))osté n)eth()(l\ jednaje o světoboln konce
minulého () začatku naseho století: v_vlnal \i několik _)a._\n_\"eh
p_oetíekýel)
obrazů z oné dob) a beze všech (lnka'zu ))1e(l.\ta\)))e _)e)ako nejt_\))íčtě)ši

))ro onu dobu. a duševní e\ oluci. již ))rožilo nčholik světových t)))ův
e\'1()))sl(e literatuiv. stotožnu_)e \ vnitrni historii idealismu (lol)\ oné.
Podav eharahterhtiku ethiekých nazoru Romseauovýeh. podavá ))Švcho—
loni(kou analysu někte)_\'(h typů Goetheovýd). Schilleiovýeh a hlavně
BV10110V\(lJ]ChOŽ poesie b_\fla ne_)ú))lně_)šímvtělením svčtoholu. ukazuje

Nm; (lila.
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___—

na zuovuyrozcni optimismu. kterak totiz světobol V icln) protisocialní
forme l)_\l cl)o1(_)b()u\ěku.

() nul\(un

(( p1()tili(l\k('» i(l(»\' iclio ustoupily

)icžiiěišin)

\aclou knihy je. 7.(»autol i(:ii u(»\'ši1ul si p(wsic ital\k('».

C'Íz.]?r11)/)(,=porf:
l'iil(_).\()fija i.\toriji
llvtrolu'ad 15519

\' jcja

.Q'lzlYllějšlCll

t(.»('_»(_»uija(»l).

V pr\'ui( části knihy p()(l('(\('(autor iozl)or \'šeobccmch ()t('(7()k
filosofie dějin. \ (l1nl1('»pod (\(1 n(i7()1\ \la)\()\'\.
\cuiciv (lobřo. co
rozumi lilo;\'()lií(lcjin. spisou ((t(»loblaci sc pioti t(»1n.kt(»ii p()kla(l(((ii \čclu
tuto. filosofii dějin. za ncmožnu. alc u(p1(»;\'\(_»(l(»ičtenáře () možnosti

jeji. Sloh knihy je těžký.
B. B)(/22171“liuosrr
((u u\ i(» kapital\.
Joj i(»l1\li\ na (»l\'()nomi(k_\"1()7.\oj
x(1n(».Či.=t p1\ní. "'lhcniictickc mi.—ad).P(tinlir: hl 1
Autor i(»(ln('( \' první čá.\ti knihy \\(i )přičinzicl) stěhování (\'c
kapitalu 7.incluéch zemí do (li uln'ch. ze \t((1\'ch. OlíUDUlIIlClšY
\ \'\inut_»\"(li
zemi (ln ml(1(l_\'(l) /(»mí. (»l\'(_)noiuick_\n(.,»\\\inut_\'c.l) Tato (»(\t knihy

clialaktcr

k()iupila(i\ní:

studiu \li\'u

\i(»(»zaiíiiia\o.\ti \libiijo (líl(l1uh\'.

ciz ;)z(»1n.\k\"clikapitulu

(na

\(»n()\((n_\"

na (»l\()n()mick\" i()zyoj [(u.\l\a.

.(1.b. \(".:z()“/'o).
I((1\.\kija
l)ir'/'.i. IMF.
(\utor jedna () r(1;\l\_\'
cl) bursacli. jcž vznikly za Pctra \'clikóho
r. 1723.. o jejich 1()Z\op () jejich vlivu na obchod (( prumysl.
])r.

7'. ('i'. (l[((.\»n)-_z/7('.'
Otázka

sociální.

filosofické. Laiclitvrfn' „\'ylnu'
V Praze 159%. (XIII..

spi\(» naopak:

jcdná

(( také povahou

Dr. Masaryk podává kritiku

je hlavně

J.)tázku

n(»()(lp()\1(l(( L('»p(»\\\tihni(»

(( .\()ci()l()(»i(»l\('»:neboť () x(i.\a(l('((-l) lil()\ofick\'ch

kratce: kritika marxismu.
jako otázku
luarxismnť)

((

Základy marxi.\n)u \ociologickó (( hl().\oiick(» (»i

řilosoiickc

autoi napred.

sociologické

„\\—"bolu p()(l('(\(i 3l((\ar\l\()\u

příliš mnoho ). obsahu

obsah zahlavi druhé:

inarxi.\mu

str. TM.) Cena 4 zl. 3-32kr.

Svazvk T. Laichten'n'a
;\(.)(»i('(lni".Napis. pravi

Základy

ucjlcpšicli \pi\u p(uičnycli'“ kniha \'ll.

pí'»(»(l(ha2(»_ji
\»()ci()l()f»icl\\'m. Te(l\

(u \“ šv.—;ti
částech. Krátky" úvod (l

označuje .\()(»iali.\mu.\

po výtce fil().'\_(f)fi(»k(_)u
(( udava pomucky
kc \tudiu
\()(_»i()l()»_fi(»
(nc pouze
_str. 1.——18. )lnoho (\'rdí 5])i.\'(_)\'(ltcl,(lí-li. že \' poměrech našich .\()(»iali_\rmu.\'

marxismemxz

Sam (lokaznjv,

Žc naši SO("iílli(—l€?
nemají

z marxismu

již IE-mči' nic

a tedy jcn por ncfa.\ se marxisty-: zovou. (Srv. (\'tr. GSM.) V pomůckách nevidímv „Sociale
l»'rag(».belcachtct (lurcl) (lie Stimmcn aus )laria-l.aacli“
posud S svazků) (( N(»u.\('iilovy
>>S()(»i()l()_gie<<.
(:(((-( druhá

(19—259,

hledí

l'il().\()fi(.»k('»podklady

marxismu

(né—(i na jich

pramcny. 7. Fcuc rl) ach a má Marx svuj 1)r()likí'(»\ťan\k_\"
(( ];)rotinabožcusk\'- naturalismus,
7. llcgcla
dialektickou mothodu: od obou 1)().\iti\'i.\:mu\_,ktery" sc.—(lil('()mteiu, Saint
Simonem a positiyismem anglickym. Amor podává rozmanité \0(»iali.\li(»k('»(l(»fini(»(»histo
rickč—honaturalismu a rozebírá matcrialiunus ekonomicky. Právem může činiti (luslcdck
u.\l1u(»ri((li\1mls je \'čdccky nemožný. J: ncuiožný psychologicky (( u()(-ti(-ky..., také
metafy'sicky'a (MA). »Dukaz ])ro matcrialisum: ekonomicky" )larxcm n(»1)()d(in,jc \'ůlwc
ncmožny (IČO). Specielně uvažuje. Ilieorii () .tříduím boji , poměr 1ua.\.\y a individua
\' marxisuuu historické zákony a tlicorii vyvoje vůbec. Zajímavá j(».\Iotázka: Bude \'c
„\'polcčnoin socialistické ještě vyvoj? Bude dokonce i pokrok a v ((»m? CBS.)
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vehni na místě. Důvodv l)()llln-l)(l\\01l\()\" (lxapital

und Kapitalzins. Innsbruck 1884. str. 418- —44())(( A11toi1(()\_\('CO((1\
d'économie sociale. Paris 1896. str. 22:38—
262 jsou l\la.\.\ieke. — Také.
piineip rozdělení v_\'těžku piaee ve \])olečn0\ti sociialí\ti(l\ó neprjojšedn(i)

úplně \tr. 572: \iv. Cathiein „Socialismus“ 108—174).
Ale ostatně — pravíme ——kritika je věcně důkladna.
Jinak však tomu. kde kritik se stává sám theoretikem socio—
logickým. kde ——třeba ne \\ stematiek) (není to ani jeho povinností)
—- podani

n(-"(zo(_\\\ ()]O

Realistické st((n()\1\]\o \Iasarvkow) (( determini\1nu.\ jeho j.\ou
\ dostatek zn('nn_v.T
Také zde vystupují v pOpredí. Chce h_vtí thei \tou.
Klade duiaz na nal)ožen\tvi na t\01ícího Boha. l\tei_\' v duši (\ídlí
(659 \'(1.. žada mravno\'t.

nomiku

297

301

(*i\totu (44£-.)( podřizuje

ethiee. Ale ——jaký

politiku

(2.
)Í)()) (( eko—

to bude lŠuh v tehl( \()u;\tav(*.)

(o je tc) „thei\ti(k\" determini\1n((\ kteiý je \lasarvkmi \_vner(_1i\mcm
nej(n socialnim. ale plave i met (t\'\1el\\m (2)(\ .)
Mimo to je Masarvk úplně na pudč plote.\t(1nt.\ke. 'epravím
v (('(l)(_.)ře\eni ani p(ote\tantem ale (na pron zálibu v_vnásí jej kde
maze \ čtv jako: „lide (\ (etoiinaei počínají samostatne mv\lit (( 1n_\(\lit

na. vlastní ode\ odnmt. llu\ o.\\ol)odil \\ čdomi". nebo ..piotestantismus
zámačnost lestiingujeu
(( hlavne odstianil vilu v transsuhstantiaci
(( (\ ni moc človeka nad (\(nn_\"mBohem" se stanoviska protestantského
chápeme. ale pravi—li. že ..k čistotě. také směřuje. vývoj zahajcirv

reformaci. zrušivši materialístiek(;)u(') askesi.
plote\tanta

mnoho.

i(etoímaec

" jest to věru i od

že začah) \'v\ oj k (*,i\totčÍ

——
Co píše.

\la\a(_\l\ () \'7tahu katolictví (( p1()te.\ta((t\tví k .\()eialní otázce. revoluci.
parlamentarism(1 \t1. .)48 \qq. (( zase ()('2 \q..( jest tím \t((110\i\l\(1))

úpln(' ovladano. Lide objektivní _ ne pouze.katolíci. jako Dr. \eu\( hl
n_\'h1ž i \()(1ah\tc (( protestanti \ami \oudí jinak. \le p1a\da: \I((.\("(1\l\
kritisuje. .erah\t1( l\v" — Církev katolická tu ()\\c1n p(iehazí 7kr'atka.1)
Ani ..(ali inovam ](\(11t1\mu\ neschází (to p(_\'je ..katolicka dekadence"
4.48. (( ..potrident.\k_v katolicismus se označuje podstatně jako jesui—
(i\mu\" vůhee. — Paradoxní j.e eo dí autor () „recepci židovství“
("'et()(1naei(7)))(. ln(ižlh'c. kd_\ž plaví. že. .naíod židov\k_\' cl)a(((ktc(i\((jí
ne pouze čaclnaíi. ale take .lereniiašovó. Johow'
Spinozove (( —

Kristuv.

— I))(kladnou znalost Starťho Zákona ukazuje nazvvaje

]Šousseaumw) učení. že člověk je od 11ll10Ll_\'
dobrý

\tarozakonn_\' m (.)() )).

Je.\tě něco () lUlmČ. lxniha \znikla 7 p(ednašck uni\ e1\itníeh.
Cítíte to_ všude, a auto1 \am to \am plaví. Odtud také její velk\
objem. Ulověk al)_v zrovna (\ hrůzou bral do 1111\_\t\ p(edna\l\ovc
l\nih_\"'. (Vzpomínám Dr. L. Steina. Die sociale Frage. Stuttgart 18ŠM:
na 800 stranÍ) A odezíram—li od objemu. trpí tim take. ohsah. \ před
náškách se ovšem nelze vyhnouti opakování. upozorněni. že o tom
1) Tak píše: :"Historic církve je historií sporu () pravomoc koncilu, jakožto církev—
ního parlamentu, .\ papežem-_ (ŽÚ); dovoleno l)i\(()('ii sněmu Kosmického (( Basilej—kého
generalisovati? >>Prote\tan(i.\men( katolieisnnn se rozpadl na (-írl\\'e menší (215 — ('o
se rozpadavalo, nehyl již katolí(.-i\mus. nýbrž odštčpený pro((_-.\(ami\m((.—.
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Pí>emnietvi
__
___.

__

()
_.Humeni:
__ ___—*._—

___—__ __

___—__...

neb onom b_vlo )íž mlnveno. mnohe state >neh('». bezbarvé do>tanou
za>e zi\\'m >loven) \'(lih_\ a l)a)v\ — na papíře. ))(»(l()>tatk_\'zů>tan()n.
predno>tí se nedo>(')l)ne. Tak i zde ča>t('—opak()\(' »)ni _(>taf ..lilo>oti(»:
)nar.\'i>ma>" DUU—(311), nnavnjíei Zlo\na n))(j)zo1novaní. ze () v('»(i již
byla řeč (>rv. na př. >tr. 3362—3368). mnohdy nedo>tatek logickeho
>(»(“lenč1')í.j()kč>i..l()>(»

lšlžitt(»r". Yi(;tz>c»l1(»()\*>k(i ))llnva (*)tiori>tiek("h(
(z ča>ti

>nad je ná>ledkem o>vojen('» )nln\*\' l(»n(»1bael)()\\ () \J()1X()\\) se nám
take nechee líbiti. Populainí z())i>»t(»
není () \čdeeka také ne.
l)\'lo b\ >i plati. al)\ nm\e1>)tn1 prote>>o)i. p()(_l(')va_)í(»e
))1e(ln(')šl\\
>\())(» >i1>iveř(»)no>ti. neobtežmali >í je k tomu eili přimeíene 7p1a(o\(1t)
V reei l)_\ ne>l\odilo t)()(l)n v_íee če>k('»h()ducha. A>pon zbytečných
\_\'*)aza latinsk\'(»h

+1e>trin<»aj(». eliminuje

() p.) b\' 1)(»l)\l() t)(»ba.

1m textu vloudilo >(» několik ohyb. Srv. 7'2: v_\"(-h()(li.>k(»n)
() l)(idaní, poznatky >(í»
líčí; 7—1:(mi m. a>i; 51.34: 1)('.>))o('»ív(')))). >po("í\'(i; r(»b))>ovit(') veta:
vedle Hegela největší
vliv je l"(»))(»rl)a(-l)í)vale více l)(—;:(»I()\'>k('»
(mm.-» (47), — Prehled na kom-i je velmi ne
))r('-l)l(»(l))_\";>))eeialní rej>třik \'('»(_»n_\"
() o>obní úplne .>(»l)(izí. V knize takové ne))(n'hopitelnoÍ

3l\'>lín)e.
že >()(»iolo<_»_i(»k('»mn
>tndín
Ma:>a)\'l\ova p)<)>pěje

)l. \ \c(f()'("z;. Poezija
——ll. ( “nm/wr:

v

našich

\'la>te(»h kniha
JN:. .l. >(:)))..'()<.

(\.N. Majk ()va. Kritieka >tn(lie. Petrol)ra(.l1>€)8.

A. N. .\I ajko v Literarni

))(i("1't(.»k.Tit'li.>1897.

Obě l\nil)\ založeny na o>()l)ní(»h.>nbjel\tivn__iel)dojmeel). )ež zpu

sobeny jednotlivými mi>t\ básní. a nikoli na spojení 7|\otop1>n\eh dat.
Z\l(i.>tno>tí dob\'. na \.>;e(h díl(»(h l)(i>níl\ov_\(»h. () tím konecne vývody
obou antomv () \lajl\0\u
\ehni >e )()zel)(»')z(»jí() j>on (»a>to ne>p1(')\n_\.

)»l.l')'fr.31'_()('n:
()čerki

iz i>toriji

' pap>tv0 (lo >m(j»rt;i(řenrirha

pap.—tva v XI. \'ěkč.

III.) Petrohrad

(Gildebrand

1899.

\ )azipín je znám jako l)(JllÍ\'_\'badatel v d(»jin(')(l)11. >toletí. leho

práce o .hehori VII

..Petia Damiani" zí>l\al\ )na době jméno

1))(z) dějepisei 1n>k\")ni. UP)
)(iee jeho snaží se \\'\*1(itití n(»l\te))(') tv1zeni
1)(»)))(»(_»l\él)o
l)i>toril\a \\. \larten>a Ureem VII.. sein Leben und \\ ill\(»n _
na pr. ze. p) v llíldelnand nel)_\])nnieh(»m.l)1aee V')aziginma není )))()>t()

něktelvcl) vaznyeh nedo>tatknv. ale (ell\(-)n je záslužna.
Z přírody. Xap>al Fr. ÍÍromu'd/co, emeritní profe>>or \' Praze, a věnoval
pann dvornímu radovi Dra. FQJ. Študničkovi, (». k. univ. profesora.
222) stran (19x 13 cm..) Nákladem Jo>. I). Vilímka v Praze. Cena 1 zl. 20 kr

\utor pojednává v >e>tn(')eti kapitolách stiueně. zpusobem ponta\_\'m
() >)omnntelm )n o dul(»zit_\eh částech z príiodníel) ved. z\l(')>t(':7 t\>íl\\-'.
]. \zdnch
7 (»eho >e >l\l(id(i. nov\' p1\'el\ v nem. argon z\an_\'. tlak
\ zdnehn. \ zduehoplavba. \'_\'>l\a jeho a měření v_v.>el\
hor tlakem vzduchu.

jeho teplota \'1))z1)_\"eh\\'>k(')(l). 2. \ (en) zalezi zd)a\' _v vzduch a jak
>e obnovuje v p)írodč. .r). Jak p()\ět1n0>t pusobi na (l()\čl\a. -l Jak
pnsobí
na chemicke
lid>tvo podnebí
inzn_\__ehpásem
na>í země.
Leink_\ tíze.
>p()jito>ti,
))ríl)))zn()>ti.(
Poloha zemské
o>\' k('). ekliptice
jest

eo nejpříznivější života ()rganiekeiim na zeměkouli. .\ \'>\*čtln)(»kola,

Xavi

díTa.
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kruhy
kolem
11)ě.\1'(*(»a.\1(1n(*(*. S. Bouře
(( „i(—ii účinky.
*.). I\1'_í__(11_)()])ití.
]H.
Sníh.
11.
Podzemní
111(,)(f11o.\ti:
.\()p1(_('.
\1ídla.
7.(*111(')tře_.\(*111'.
\'(Etroné (*o js()(1.j(1k.kd\
(( kde 7\1((.\t(',*.\(* ()hj(*\il_\.
“ I(1*d\'.Po—
——

\(*_j1)("(í)\
(»jsí \\nd(*/\'

('(\_\'zk(un\

7„(_*)h()1(11\'\11\\'
jako:

14. 'I(le(*1ai()\*(u11

h(7.d1('(t('1. l.). /í\éíf'()t(;)_(___)1((h(>
1()11(*111((t()\1(()p\' 1.16.Rontgonovy

IeslUVO svetlo.

pamětí:

p((p(.\k_\

() \C*(*i\7d_\' 1)()\(+(1č11()tolik. ((h\ (itoucí mohl .\i (uiuiti .\p1('(\'ué
doví (\'e 7 k11íl1\ t(.'*i () 1111)oh\'(*hvěcech 11()\'_\'(f:h zajímati bude

jvj \'\(*(*h11o. 7\1('(.\.t('f kapit()l_\ p1\*111 (( v kapitole
11. () \_\"bu('*h(1 \opk_\_
J\1ak()t\a
1.1853). \I(1theu1(1tick_\111í to1111(d(*11)1
.\(*nepovíta; še\t (() \t1(1(*1)_\'
pfí1od()\'(*d(*(*k_\ .\l))11)1k. Uhsau jest d()l)ř(-.*.\(*(l('(11k()\'('(11;í(*(* just jad111a,

(( .\pravna.
I)i\((t(*li p(1'1odaj(*.\t
11((o

\\'.\.\íl1()

11(*ž hmota

díl(*111l)\t().\ti

11a1)(*_j\
\ \ 1()7.(uu1)('*(( d(((*h lidský

(( __j(*i1'\1(1\tn().\ti

.\1'1\.

.()E).

...\'(((1('——
\ždv

(1\\(1d(* .\t(_*_jn(*
i \pol(*hh\ (* p(1.\()h(*ní p1í1()d11ích .\ilStčilí jejich 7((kou\
jsou p((*\\(*d(1\'\111 dukw 111 že p(1\'í()d(*(*i(jÍCh ——-jest b_\to\t 1)(111(*j\
\'š
1ozu11111('1.ku I(t(*1('* m\'.\lí 1d(1(*h(*1)1 1((d().\t11( (\(*1)()\'7.n('(.\í111(*“.\a \t1. (().
l._\d() \i do\(* d(* 1)1_\.\liti 107u1u()\ ('*dílo h(*7 1o7u1111)(*'*l1()
p(1\'od((* "“ ——
Iomauuum
zákonu př_1'1*odn1'(*h
p()\/11(\1111(* se k bohuT l(t01_\ 11(*j(*11
n((.\i 701111. 11_\h17. i \(.*.\k(*1a ))(*l)(.\1(('1 (Glosa \\ n(*k()11(*ču_\"((h prostorách

\'ŠtthllIÍlzl .\t\ořil. j(* říd) (( ((( h()\'('(\('(
J\niha

je.\t

Omuní

d()h1('( (( 11((1ž(* h_\ti

7.p1'(1\'_\'() ((()\'_\"(*l1kuihavl)

Úsudek

() Aug. Smetanovi.

d()p()1(1((*11(.(

hn.

(?):. .\'.í):1ť;(.)-:)<.

pro (((-(!().\1.*(t(*k(ní.\1a ()dl()ž(-n_\' do příštího

\'(*.\t(1tí: „Dr.

čísla.)

l_(rua (* Ha ()(1.1-a ])1'.

Jan
II(*,1('(*l(*(“
napsáno 111.j. (2%.&. Hlídky na .\11'. ITL) () S111(*ta110\'i:
„(v'iuunst jvho \'()h()1'(1 filosofie vylíčil a ()(*(*uilDr. J. Da—(ich \' „Kl'oku“ 1867).
P(L).\(1d(*k D(1.\tí(_*h1—1\'() (l1'1(*Smetanově

und

\'ergohvuf“

Philosophisohv

„D (*(* (_ř(*i .\t,

.\ (*í 11 15111 .\t(*h(f1\

I1Í11(*_\'kI()p("1(lí(*
\'()11 Dr. Aug.

Smetana.

Prag. Stviuhauser.
1807). u\'(*1"(*ju('*uje.—'t\' Kroku 1'. IQUÍ). ua .\tr. TM.—57.
(( MU.—117.:
v prvé Ga.—“tí
dí D. mezi jiným () požadavku filosofovťmí ua—

1'('(ž(*j(_*
na S.: „Seznavše totiž zásadu na p rosto
.'\()f(')\'('1uí \'_\'(-h('(z(*ti .\(* 11111.\í(_)d zkušvuostí
(“*((.\t() do

fiI().\()f()\'('(11í na

základě

mínajívo,

že fíl().—-()f()\'('1uím
domoci

ku.—“ých

pravdivou,
('o podkladu,

\'édo111().\tí

;\(_*n1('11u(*pravé

že při filo
I)O(1.'\tí\'á111(*s(*.

(*111pí1'i(_*k_\"(*h,
zapo

vnitřní

jednoty

\' poznání
našem, j1ž však domoci se lze j(*di11ě za hedlivých .\1'('_)\'11('(vavích
zí'(*t(*lu ku \'(*2k(*1'('* ()l).\('1]1l('*
(*u) pirivké
1'()7.111a(1it().\li.“
Po ((* podává.
rozvrh knihy (<., jeho poměr ku Schvllíngovi,
II(*_(_*'1()\'i
(( H(.*1'h(u't()\'í () jvho
.\_\':\;t(*111 hw.

p(')'/.11('uu(*k.
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\'e druhé části svého posudku, přihlíží k jednotlivým hodfnn práce S.,
drže se postupu S—a. Píše o práci Smetanově na str. MU.—111. takto:
„Důkladnost, svědomitost a ohsáhlou známOst pokroků o stavu věci,
jiehž mu se dovolávati nutno, čímž se vesměs na př. pí'írodnieko-filosofické
spisy Kantovy ('hvalně vyznačují (nikoli ve všem, pozn. pisam, marně hys
hledal v(- spí.—'nS. Xaproti tomu najdeš- v hojné míře. kusých vědomostí
pííiodni(——k_\"(h,
pojatyeh obyčejně porůznu, bez patřičné vnitř—ní souvislosti
se \<emi .<0nr"o(ln_\1ni.Za to tím víee lihovolnýeh v_vkladí'l, dělané souvislosti,

neodůvodnényeh tuzení. mezi nimi i takovych. které se přímo příčí vy
sledkům bezprostřední zkušenosti, která prý jest mylná, ——jelikož se nehodí
do soustavních přihrádek S.
a budoucí zkuš'seno<tí ve smyslu .j. náhledů
dojde pry" opravení. Nejspíše se taktéž hndou(ím bádáním veškeré hypo
thetieké náhledy astronomické a jiné, které vědy tyto. když podmínky
k úsudkínn nevystačují. velmi obezřetně toliko za méně více možné & pravdě
podobné vynášejí, j(ž však S. hud' nezměněné, hud poněkud soustavě své
přizpůsobené eo nutně pravdivé a nemylné do svého názoru všehomíra uvedl,
dle úplného svého znění potvrdí, aby nebylo třeha honrati a opravovati
umělou stavbu jeho tak zvané filosofie! Na místo nepredpojaté důslednosti
přináší s sebou S. přistupuje k věei, hotovy" rámec, do něhož chtěj ne
ehtěj stěsnati se musí obraz všehomíra, byt' by se při tom tí'eha zhola zkřiviti
měl; na místo rozhorn_\"eh úvah a synthesí nutných. jelikož na hytnyeh a

jasně seznanvch podmínkáeh založ(-n_\"('h<taví S. dialektieky
jenž opčtmně

zimní a znovu

proees,

na v\.<.<í(—h
a vyšsích stnpníeh dle momentu

konečného, nekonečného a jeji(hp1e(hodní rovnováhy se do
konává. \ lzmež na doklad po\ .<e(hn_\(h tě(hto .<lovsled 1p0\ahu

tasí pro

eesu toho.

Nejprvnější ze všech j( p roees
de.—:Naturlel\ens“,

astro nomie k \", „der Šehanplatz

o němž se ve spisu S. dočísti lže mnohem

hojnějšíeh,

ovšem i mnohem podivnějšíeh věcí, než byly známy Kantovi, Laplaee'ovi,
],ittrovu a j., pmlanyeh vesměs s tak odvážnou rozhodností, že hy 11 po
r(.>vnání s ní i proslulá „méehaniou(_>eéleste“ ('o záhadná a neustálená jeviti
se musela, kdyhy jen spolu ihned nebylo patrno, že základem této hojnosti
a rozlnalné určitostí jest povrehnost vědění. a pohyhlivz' obraznost, a vě—
deeká nednklmhmst, jež dle předpojatého názoru jednotlivé snouhí (( dělí,
neznajíe obtížné sice než jediné spolehlivé cesty vědy opravdově, eesty to
nutnyeh úsudků, spoléhajícíeh na zevrubny'w-h. skutečných zm'nnosteeh. od
kudž oheenějšíeh názorů krok za krokem se domáhá. Ovšem. že jest způscid)
ten pohodlnější, letmo povznésti se k abstrakeím nejvyšším :( v nepřístupné
vysi hudovati soustavy: jen ať pak soustava taková nevydává .<( za nic
jiného, než čím opravdu je..—it,
totiž za dialektieké

exereitinm. při čemž ohraz

nost zaujala místo povážlivého rozumu a které právě proto nikdy podati
nemůže včrnv názor všehomírn, za nějž \s=ak ehee hyti považováno. Tak
ale hohužel ČinilS ., ovšem že \e e\ych dolních za příkladem mnoha ji
n_\"(—h...“Na str. 112. píše ]).: „....pro nás“ totiž lidi na zemi nejdůležitější
jest seznati osudy soustavy našeho slunce a musí se vyznati. že. 5. zvědavost
naši hlcděl úplně ukojitif' Jak to S. činí. podává Da<tieh opět ukázku.
Stojí to za Čethu.

Směs.
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Po šlunci dochází na planety: štr. 113—113.
neta

. . . vyhazuje

zc šchc měsíce,

které ovšem

novo .se spojili. Měsíc nedochází šanmštatnošti
SÍŠVÚstále tentýž: proto také není .= to, nová
se hodí za hydliště áštrojnych tvorů. jichž také
to odjnju'ěd' k otázce. zdali měsíc náš obydlen

„Emancij'mvaná pla

jednou

opět .—ní mu.—ína

planety. jeho
těla ze sebe
na kometách
jest cili nic:

poměr k ní zu
vypouštěti. aniž
ucní — stručná
jen že as astro—

nomové a ly.—'ikářijejímu odůvodnění še zasmějí. — Neméně
_ještě více j')0tli\'ně jsou názory spí.—.o g_reologickych a lučehnfch

či vla—mě.
ákcmechň

Das-tich podává toho ukázku a pokračuje na str. ]123.: „V takovémto
šměru mluví

spiš. dále o hojí vody a ohně pí'i tvoření še planet. „ vr.—'t

vcní země a p.. uvádějc šice větším dílem všechny terminy geologické. avšak
ve spojení. nad nímž hy střízlivý g_i-colou"
sohě zoufalí mohl.

Po té ncti'cha

„ani zi'cjmě dokládati. jakého vykladu ve špišu Š. še dostalo fy.—ikalním
úkonům světla i tcpla. magnetismu a elektřiny
"

Podohné nešťastně ukázky práce 8. podává l). i z organického
života. z pojmutí a vykladu fysiologick _vch úkonu.
Ku konci svého posudku na str. Mti.—117. praví toto:
Litujem upřímně, že spi.—ten byl vydán, památcc S.. jejž uvykli jsme
wctíti co muže p i'ešvědě cní, kterýž za ně ni verejneho l)!njc .= autoritou
se ncštítil, nejmšlouženo jím valně: pi'ávámef ši. ahy. když .—cvcdc hoj

(» mínění. mínění nově h_vlorozumnější

šlarého (o pi'cšvědccní

to

neplatí?
Pozn. pisat.): kde toho není. tu litujem pi'cvráccnošt myš—li.ticha
"bychom upírati nechtěli úctu vytrvalosti pri vlastním přesvědčení. tl my
litujeme p i'evrácené
mysli a přesvědčení nešt'aštněho S. Pozn. já.—at.)

Však ve filosofii co vědě nevyštačujc vlastní
toliko
pi'csvčwlccní. při
němž v životě
mužně kdo stojí, jdcť o to. ahy hylo založené též na
pravdě a i jiné přesvědčovalo, (v náboženství tato zásada neplatí? Pozn.
pism.). k S. názorům nehude ale .—cchtít znáti ni empirik ni filosof. llí'írodo
zpytcc věru nebude špok<'»jcn, poví-li še mu. že ,.die \vumlcrlnu'en [ilxcrgíiiiygxe
4101“vcl'šcliiwlenen Familien und ()rdmmgcn der 'l'hicru'elt“ nej.—ounic jiného
„als

Hinweimngcn

auf die štctigc

]Cnt\\'iklun_<_:im \vahren

\'orthicrreich“

————

1 D a r vin ovců ašpoň nezíská S. ěetnych pí'ívržcncu --— : tak i l).—_W'ho
log—uše nevyhoví. odkazuje-li še při v _vkla d n j<_=dnotlivy"chvyšších úkonu
»duševních k ll('Zžll'llČOH_\"])l přcchmlum vc „\'or- a Nachleln-n“ a co še.

konečně &&týká. jtŽ nám předmluva zvláště O(ljnn'ucuje, o praktické
stránce

člověka. ptchyhujemc.
že ll.—'lmlšt)ji>vym (J).—fahcmcthiku a vě—
deckou úpravou logiku. (v'tcmcf tu, že je „(_řcu'iššeneine Ahnung, cin dunklcš
'(řefiihk deutlich gemacht \\'ahrhcit“. Že se rodí „die freie llandlnng' an.—'
zwei n oth \ven digen
]"aktm'cin št'nvic in der Pflanze daš- lfn<+mlliche g_fe
weckt \vird durch zwei \virkliche Polez“ pak „“až—\(der Mensch) \\ ir d. das
soll er“ atd. Pošlěz bychom mohli opcpi'iti konec rozpravy své pikantními
ukázkami () „gcschlechtlichw “'e—cn de.—ř
)lt'nšt'llella. jež klade S. mezi jeho
„theoretišcheš a praktischcš \Vešěnz“ dověděli h_vchom še, žc je.—[ muž „dá.—'
endiiche l'nendlicheu.
žena „da.— uncnllichc
Endliclie“_ že jt 7.intcrc.—.—zmt.

dass dic Sprachen durch das“\\'ort l'lrkenncn

auch das šich Begattcn

aušdrí'ufkcn“ a p. avšak nezdá se nám du.—tojno vědecké rozpravy užívati
“takových pro.—ti'edku. — Jediná věc. jež nás po přečtení S. špišu těší, je

Směs.

ta, že hohnalík spisy poclolmě za našich
.hm prom,—již í'ítlkym jsou zjcvcm.
žc zclravější rozmnování ZlellleU si platnost, žc proti jcho m'ěitějším a spo
lchlivčjfsím ponětím, názory spisů oněch mlhavymi sc jcví stvnrami, jíž za
jasnějšího světla (lllC v nivcč rozplyvají sc. /( alc tcnlo spis za (lol) jiného
kvašcní
mitě,

„fila'isol'icktf—ho
vznikl,

jak

pi'ál

clalecc

a jii'áti

hy

l) yl

mohl,

liylo

povinností

s o ]) ě as

vy<lavatclc

rozvážiti

si světlo

z v ě ě n (3l y s |) i s o v a 1“cl

s á m

aby za nynějšího stavu vělly ,.cncyklcipcclio“jcho

vytlala sc.“
„\ tolik hluku

o Slnctanu!

JAN ŽÍTEK

Ycleln'ad baštou němectví? ("lověk hy ncí'ckl. ale stojí to v č. 1135.
\'Ítlcňslščho „\'atcrlancln“ 23. prosime 1895“ (jak i „Hlíclka“ 1899 sir. 211.
nváalí), že l)l.—kllj)('lll
Olomcmckym liohcrtcm byl na \'clcln'aílé zí'ízcn první
kláštor cistc r ciá cky na Moravě, ktcryž na moravsko-nlnfrskych hranicích
měl hyti a skutcěné hyl baštou němcctví (.,mnl vině (šrnnclfcstc
alcs

Dontschthn

ms an <lcr mžihrisch—ungarischcn
(řrěnzc scin

sollte.

nncl

an (:h th atsíi c hlich
\\“211'“).(i'lovék hy nevěřil, co všccko Němci clovmlou
Slovanům vpraviti (lo clějcpisn i takě (lo my:—linyní žijícího licln. S \chhramlcm
jmjí sc vžalycky vzpomínky na ncjslz-ivnější ílohy í'íšo vclkomoravskě. Královský
Vclchraul Rostislavnv a Svatoplukuv i Velchraíl cyrillo-mcthocIějsky jsou pro
nás v nynějším Vclehraclč. A tak i za dřívějších ěasů tytéž vzpomínky byly
na \VPlPlll'mlě panujícími a z Vclcln'afln rozšiřovány slovcm i tiskem. 7,th
něktcré <líikazy:
1. Tisk m bylo vydáno r. 1668. v Prazc zvláštní věnování chvalořď—i
o sv. Cyrilln a Mcthmlěji, apoštolcch slovanských, se třemi památnými oln'azy
vclchraclskymi, obrazy starými, na nichž kostkovaná orlice moravská jcst

('iznaěcnai názvem: „Insignc chnm \\'elcln'a(lcnz.“ (Znak králů velehradských)
('hvaloi'cč o sv. (Íyrilln a McthOději věnována nioravskěnm vrchnínnl hejtmann
Zť?lll$k<"l]lll,lvahěli Františku Karlovi lliclištcinskěmn z Kolovrat, volikěnm
příznivci \'cléí'ln'znln, a ve věno 'ání lom výslovně stojí o \'elchraclč lchtlcjší
mínění a ])í'csvětlěoní: „Wcllěln'acl namqne Apostolicac ět Mcti'Opolitamw
lůcclwiae nostrac Slavonicac Pctra ac nmltorum Capnt popnlornm . . .“

(Vvlehrail zajisté apoštolské a metronolitní církve naší
slovanské skála i mnohych nároclů hlaval).

2. Vc. chvalořcěi samé cistcl'ciák vclvhrmlsky, P. ('hristian I-Iiri—gclnncntzěl
(* T. lcclna 16:38 Ve Frytlkn, 'i' 20. února 17021 na Velehradě), mluvil po
skoněěnych vyšších studiích tlnmlogickych v Praze před svými pí—mlstavenýlniy
nčitcli a vzácnými hostmi vclmi nmlšcně o sv. Cyrilla a )[ctlicnlěji jakožto

o „ncjzaslonžilcjších patroncch našich, tě nejvzácnější
pocty ncjhOclnějfsích, ktci'íž první (lalcko široko v krajiny
slovanské z Velehradu plynoucí toky \'O'l_\'vytrysknjící (ltP
života věčného vážili...“3)
3. Týž (V—istcrciák
vclcln'zulský, P. ('hristian, hyv na kněze vysvěccn
r. 14.370. (lostal se (lo l))olatic vc Slczskn, a tu snažil sc, ahy sla v nost“
1) linknlrisnó (lilo v císařskí—l)llbllOIl](_*('0
v Olomouci

Feriac Christiano-Bacclmnalcs

ilcm Fcriac IV. ("incrum clc.< s vložcnym otisk.-m cllvalní't'-ěi, věnování i starych Boln'azu
vclcln'aclskych, jn'cí a ln'n'livOstí l). ('ln'istiana Ilirschnlcntzcla zau—hnvanýcii.
:)

-/ ('clon

clzvaloí'cc'- viz Sborník

\'clcln':1flsk_\" ll.

l'- 530.

_—

Směs.

» ...,-___ _ ___ _

apnimlů

.— ——

.—l<')'an—k_\"ch,
.—\'.('yrilla

konána

byla

\'thv,

_

__ _
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___—___

__..-—

a Manthmlčjv. i v:: Šlezsku

<lavně

a vymohl za tím účvlem r. l'iTíš. přísný rozkaz

lvi.—“kupa(llmnouvkčho
Karla ll. hraluétc [,k—(_*lll'vll=Ivllm
(UHM—14505). lllv.
tlllťllzl \'elehraclskólm. vyrilln-mmhcul(j.—kého. kryl-ak mmm—1 clo Slvzskafl)
4. Xa \'clvln'aclč až (ln dneška .—mjí \'ulkolvpý (VohramNanvlrevzotí
lnl. Panny Marie. v němž notullku —\'. (f'yríll a )lvthmlC—j mají .—\'6kapliro
.—ultaí'í,

dávna
Že

nýbrž

i jiní

popřwlní

.—lu\'an.1tí >\'<3lm_;\'é a .—\'ětí<-vh_vli ale

uctíváni w svých kaplívívh s ohař-i. Toť úkaz wlmi,

<vatynč

\'vlel'lradska

ml

pradávna

— nvjmóné

r. 1228. ——byla i jv >\'ar_\' ní .slnvan—kuu.

ml

nel pra

velmi \'_\"n'11uvn_\",
pn>\'ě<.—e—11í
ku.—'tvla

VÍC“ „ mm í'vřeno jinde.“-')

?>. Slovan.—k)" (lm—hna \'vlvhraclé jwí sv i v tnmtu případě. Za prvlata
\'(tlo'ln'mlskéllo Jnsvfa Malého. rwláka z \v_\'ZU\'l('(173l-—lÍ-.Lb). hlásil sv (10

řadu r. 1733. Martin Zuri z \'í'lné.

Nebyl přijat. Proč? Poněvadž prý jako

rmlilý \'íďeňak

11vz11;ijzr7._\'ka ("<=.—l<ól1(>_
l)<"/. jehožtn

<lu kláštvra

přijat

b_\"ti nvmažv.

znala.—ití

Žz'ul ný

Tak \'_\'—lovil
.—<—
prvlat Malý. \'ímv,

'a Martin Zuri srncloval \' Krmnčí'íži a 20 (w.—kyuměl. A prvn) mu bylo
jíti jvčtě znu'a
<lo Krnmčí'ížv. Kly/'. pu run—opí'ilel opět a (svědčil
'lokonaluu znalost jazyka čv—kélm. velela-zul—kólm. byl přijal do kláštera
\'(*l0lll'zl'_l>l(él1'v,stal w pak i upatvm

i svým jménvm:

a law.—latvln\'vlvhraclským

Filip Martín Zuri. Byl opatem po.—lwlním ml r. 1763. až

(lo zrnšvní kláštvra r. 1754. ['mí'cl \'u \'yšknvě
63. V

pml kláštvrním

seznamu—ll

kláštvrníkn

29. hí'vzna lb'HJ.3)

\'<lv'1|':lcl—k_\"vll vzdycky

>O vyskytují

í'vlmlníci — l'. ('yrílL
l). Merhml.
.lv—t-li nuly klz'lšn—rnímijmény na
\'ulvhraclě byla jména Cyríll a Metllwlěj a dávána-li míle tam jména
kláitvrníkům, tak žc—Cyrillmn
nazván nuviv, jakmilv zvaní-el l). ('yrilL
a )lwthwlmn,
jakmile zvmí'vl P. Mmlwlěj, patrnn 7.luhu. ŽP i památka na
gw. Cyrilla a )letluíulějo. zachovávána

byla na \'vlvln'zulč. A In,—jen\' kláštví'm

alv i mezi lillom ob_včejna byla jména ('yrill
Metllmlěj

nvlm

Stran—hola.

nvlm Crha,

jak c)l)ŠÍl'l)Čjl<l<'>kz'17.al
jwm jinde?)

T. Ani na \'vleln'zulě ani \' okulí \'('>lel11':ul.—'l<61n
nvní pražz'ulné .stupy
<) němwtví
pe.—Iovanóm a vypé—tcwaném.
\'vlvhrml
i — ukulím
—\'_\"m jv.—t.

a laulv \'žcly slovanským.

Němm-tví žz'ulnó w zde nvuclrží. [ panští

r'lí'wlníri Němci pmlclzni .—clnu—“ítlm'lm čp.—kénm. af by si říkali tí'eluas hodně
mímfale: „Wir mil.—son (Ia.—-Dem—<:lnl1am wahron“ \Paníernlq,
Srlnniwl).

Faktum z novější alolry.
„\lvzí líclem obrat ještě rvzhmlnéjší býva. Pí'íklacl: DO Tupu—'u \'elc
hracla 11a<tělmvalsc Xěmcav Gottwald a lí'lé mu říkají: Kutvara; je Slovanem
již úplně.
('L—tvrcíak?. ('ln'í<lian Hin—vlnnvntzvl a P. lingollwrt Hermann a jiní
přišli na

\'vloln'zul

s něnnw—lqýmí jmény

a »“ alla—hem zajisté

7. rc'uliité svého

nvlm zv svých stnclií, ale na \'olvhraclč vs.—ali(lo who clucha \'elellraalskélm,
(*_vrillo-nwtlwlějskélm, slovan—kélm. A vjhlc, ktvrak \'1lU('llll tomm pro.—:pívalí
mnuhn

po.—v. \'clvhratlu!

Díla

jvjívh

„zm—_mlú v_vclz'n'ají () mm

—'\'ě<lwt\'í,

*: (_llJZUl' ISQI p. ŽTU. -— Slí'c.-fln\'—'k_\",Sacra Moravian
llislnria 1). 4.32).
23 Slmrník
\'4-leln':l(_lsk_\" II. 1). 47. — Hlyznr 13-82 p. 6333—70.

3) Památky ůl't'lhÍřUlHL'.
V. p. SMS. — Shnrník
4) (lb/.nl“ 155%? p. 150. l'rlaa a Slravlznla.

Velvln'acl—ký ll. p. 52 a \'I. p. 183 n.

ti'el>a.= že nám,

hohužel,

11ej.=ou do.=ti známa.

ležíee

klidně

v za]11';'1šen_\"eh

rukopi=eeh .=en1 tam po světě. Na denní světlo .= nimi. at' lid náš pozná
uplne .=\'uj Velehrad slovanský, a Nemee at' u.=ta11ez našelw \'elehradu

činiti haštn němeetval
(“i. Pilný Stredovšký(16759—17133)zachoval

\'záeue

svedeetví

klášteře

oddán

do své dohý a o .=v('—
dohč:

(_—i.=te1'ei:'1(—ké111
eelé Moravě

1'1etě našich

apoštoluv,

nám () \'elehradě toto

„() veleli

ra (_l.=ke 111u ná:=

známo,

že zcela

ješt

ji pe.—tuje, pro ni horlí, ji

rozmnožuje, |i zachovává a z vděčnosti zvláště í). hí'ezna
uetívá i(1.=lavuje .=ve, té nejlepší poetv hodne, kdýr=i arei

11a=t\"1"(»,n_v11ív_vdatné u Svrehovaného
<) )letll(1(lěj('.“
\'>.—'(l(lnadzaii==té l1_\l, jest a bude

.Slm'iea

11011leguntur'n

haštou

patrony,

(„'_v1'illa

Slovan= t\':Ít

.l.\.\' \'venonn..
Pod tento nářek „Českého Lidu“ možno

7aíaditi podobnou =.tížno.=t —-——
„Šlovanškého Přehledu“. .len že tato .=e týká
zp1ín1a n,'1.=.„((x—ký Lid“ však tehdv u příležitosti podobného výroku něm.

antlnopologa poukazoval hla\nč na eizi11u.V poznámce redakční stěžuje si
totiž ..Sl(>\,111=k\' Pi ehled“ , že \ ('(le Praze jen etvrv veřejné 111í.='tno.=ti
j(j od(hí1ají Celkem pak že má odhěl'A.=at(l
t\a tak málo, že =á1n o své další
e.\'i=_t(_n(i]1oel1_\huje.— A pie(e „.Qlovanšký Piehled“ tak sestoupil oh=ahem
.=vý1n k širokým vrstvám a proudům v národě! A to je\ ' rnee či po roce
\'š(,=.='l(vva11.=kěhonadšení!

—— V 2.č1'=le

„De n nie (=“, .=lo\(11.=kého mě (:.—níku

ženského pí. Terezie \'anšnve, promlouvá „B(n'ovoháj=k_\"“ o svém ná\rhu
.=e=tavit rodinnou
čítanku.
Návrh učiněn ješt zvláště pro Sln\'e11.=k(_1,
kdež ("ítankou má .=e nahradit rodinám a širokým vrstvám lidu všeohecne
vzdělání na základě mateřského jazyka a v (luehu slivenškém. llovoí'e
(» oh=ahu
národech

Čítanky,

praví,

.=lovan.=ký.:h

že by

.=e záživnýni

musila

(_1l).=aho\'atiživý

p(í>].'>i.1=e1n
a .=tati=tík01,

obraz
vše

o všeeh

eo nynější

človek .=lovan.=_k_\"
o .=výeh hrati'íeh věděti ehee a má. Vzpomíná doby před
5“ letý, klv na školách tehdy .=loven.=k_\"ehučili .=e zvláště k tomu (*íli
.=e.;=t.a\'e11_\"
„Slovanš ký \-á1(1(lo]1i.=“ a každý .=koro t(l1dv znal a věděl n(j
nutnější (>Slo\',n1.=t\(i. A dne.=?! ——Hmekujet tak Slonik! To je P(NllOPlÍOlllO
při ]1(>liti(
ke =it11,1(i na SlO\(n.=ku. (.o v.=,1k máme 111_\likat?
M) un,1.=
.= tolika školami, 110 našemu vedenými a od našieh lidí! A jaká je známo.—'t

o Slovanech vuhee nedím v lidu, ale ašpoň \' intelligenei? Taková, že
intelligent ahšolvovavši střední školu nerozeznává Slovenku a Slovinku a
(1 Bulhareeh neví. j=ou-li \'uhee Slovanéf Fakt zaručen! ——Jako na zavolání
tudíž pi'ieházi návrh prof. Dra. Xáhělka

ve „Věstníku

ahý se na středních školách zavedla eh restom athie

("eškýeh 111'ofe.=.=orii“,

šlo va n.=k á, j(ž

by se četla a v_všvětlovala tak, jako 30 čtou v němčině na př. ukázky
staronemeeke a z ruznýeh nářečí 11ě1neekýel1.— Návrh velmi rozumný a
vhodný a dávno na čase. Divíme .=e \'ůhee, ž( poku= Erhelmv se „Slovan—
.=kou čitankou“
lnu pohádek a pověstí nenašel 11;'1.=—l(;—dovatelůf
Taf přeee
nebyla

tak sbírkou
1) Středonký,

folklori.=tiekou, jako čítankou
Saera Moraviae liištoria p. 451.

řečí .=l(>\',u1.=k_\"el1——
ovšem

Směs.

poněkud

těžkon,

ježto

301

bez (lo—taheěnébo návmln

a s_v—temu. A dne.—'.—-lepší

metbodon sestavená podobná ('lll'e.—tci>nlzltl]ie lidová,
i nejnutnější

nf'trmlopisné vědunnosti obsabo'ati

mohla

jež by zároveň

—- b_v .—nadnebyla

na místě? — A naše novinýl?
T_v .se větý slovanské zrovna bojí!
Sem tam ještě slovenský citat se propustí jak je — a to činí ěastěji jedině
„Národní Listý“. ale ani to ne zásadně. ['váděni „původního znění“ ovšem
nejčastěji neděje. —eproto, že v redakci vubec ze slovanských
li.—tn .—enic
„11e11\'zíc_lí“.1)
Nejčastěji se ještě potkáš :" nějakým zpot\'oí-en_\"m po německu
—-—
i po angliekn!
— jménem slovanským.
——llekne se, u jinýt-h .—ltí)van.—'k_\"eb
národu je.“—'t
to ještě horší. ——-.\no. je! Ale my se stavíme vždy ve lmntí

slovanském za vůdce! Tož ble. jakými jsme — vůdci!
Nový veliký obrázkový časopis počne v_vebzizetive lhntz'u'b čtrnácti—
dennít-h na podzim tohoto roku v Praze. Bude to list. jenž po stránce literarní

i illustraění stati mai na výši dobý, jelikož ěestně repre—entovati
chce literarní
a umělet— 'ý r n e b doma i v cizině. V té pi'íěině bude.
mu vzorem zejména nadherna revue „('atholivum“. jakož i výborně redigovaný
list „Le mois littéraire et pittoreapuď.
Mezi jiným položil .—obě.nový naš

*"a.—opi.—'
za úkol povznésti původ ní. moralně
bezvadnou
p rod let'l
v oboru umění výtvarných
n na.—'.Bude to však zároveň také
konser v ativ ní ob r :izkov ý li—'t rodinný, jakébož do.—ndv literatuře
naší nemame, ačkoliv na př. literatura německa honosí se dvěma takovými
č—sopisý („\lte und Neue \\'elt"" a ..l)eut.=elwr llansseliatz in \l'ort und
Biltl“). Ze velikého illustrovanělm li.—itnnaznaěeněbo směru nanejvýše je.=t
nz'un třeba. o tom zajisté

nemuže býti

1)<)Cll_\'l)lltl.—ll.
Veliký

obrázkový

ětrnz'u—ti

denník v_vžadnje ovšem ohromného nákladu. jest vlak pi'eCe naděje. že nový
rodinný list nalezne do..—'ti
přízně. aby se mohl nejen ndržeti, nýbrž i vzkvétati.
Nový li.—*t
redigovati a vlastním svým nákladem v_vdzi'ati bude l.)r. An t onín
Podlaha,
jenž veškeré dotazy O('l11'>lllě
zodpoví tadreasaz Praha. lfó-lllJ..
\'ěci znlministraění bude obstará 'ati (_'_vrillo—.\Ietboclějskzíknihu.—kaimu v PraZe.
“BHO-ll. ——Ze podnik tento. za jehožto vnitrni t-onu ruěi jméno Podlahovo,
npi'ítnně vítáme. rozumí se .—amosebou. den aby byl hojně pc'nlporovanf
Boj proti
plalša'tůnl.
Paříž.—ký „Journal
de.——
l.)ěbats“ oznamuje

z Londýna,

že vír—enež :"th

1) -\b_v w nám s tou ritaví

arrbitektu
rozumělo!

toboto volelněsta podalo veřejně
Noviny—eine.aby

lo b_vlo nějak

nr.-štěně.

npřílišu-ně, zase nůakíf horovziní po Zpusobu znameho listu moravského. který xe ZDt'ťlllltflljt"
.—'v_\"1nplazvnítn pri—d varu-m baťnškon

by se uvedlo v puvodnim
té či oné znamenitě

(>.—oby. zrnko

IDÍ'ÍlťŽlllhlllí—bít.—ně lepšího

úryvek

nějaký.

Kzlžllti

I't'tlílkc't' lliljíll'

atd.

Nejméně

nápadně

znění win tam nějaké
druhu),

b_v .—eto mohlo

>tziti tak,

že

.pt-rnto'- —lovo . žert, slova významná

lillŠUVl" ze —pi.—n.rei—i, bít—ně. u v_\"7,11an1n_\"<-11
slavnoqí

v pnnnitný

den toho (-i mnoho IllllŽť. >pi—m*:tlc-lezvláště,

pěkní- v_vbraný _—
(loprovazvjít—í jej případnou
lill—íovýt'll příležitnslí

clo roku

redakční

11:1 ti.—“imglítlt'

poznámkou

nepozorovaně

atd.
llJtlŽt>

vtron>il do slonpt-n li.—tn<v(=lto velikou radu Jovan—kývb myšlenek v původním rouše. ——
A vo >“ azbukou ])l'íl\'n.\lil\'ll_\,'t'll Slovanu?
namítne mnohý. \'ěrn zhi b_vlino. vo.—']nr
Slovan.—Ivu

clo.—“ndt_v p—otý natropila

. ltořekoval

už (Čelakovský

ve —v_\"s—h
opigranu—a-h na

t_v divně a ruzné aber-ody slovanské, když každý národ má evon! Ta je dvojí možné.-Í
])Í'Pl.)l$()\'illvše ipolštinn a snad iu-lmrvatštinnf) (m.—kouabecedou, bez ohledu na přízvuk
a přízvukem pozměněnou vý.—lovno.—t
.—lova(jak se to při ruštině a bulharštině obyčejně
idělavá), anebo původní abc—vodyponevltati a za to dodali vivo vy.—.větlivuk.První je pro
"tc—nar—tvopobmllnř—jší. ale tra—ban rmlaktoru

větší známo—ti jazyka.

než při drnln'qn zpn—obn.

protest proti znuíhajícíinu .—cnešvaru plakátů. jimiž cclě zdi a okna domů
jsou polepena. Tak pry veliky" čtverec domu Tottenhamcourt ]toad a (')xford
Street je v celém svěm pruěclí úplně plakáty poh—pen.ani okna nevyjímajc.
tak že ve vnití'ních mí.—timstech panuje po celý den temno. Proti protestu
agitují majitelé domů, kteří častokrát z nájmu zdí pro plakáty mají větší
výtěžek, než z pronajatých místností.
-\i.o1.—stoj.—fx,

O Husově průvodním

listě do Kostnicc píic K. )Iífdlcr ve zvláštním

rozboru (Deutsche \'ierteljaln'sclirift Ill. ].l v tento smysl: nikoliv li.—'tsám.
jenž byl pouhou fmmalitou. nýbrž ústní pí'ípověd Zikmundova přiměla Husa
k cestě do Kostnice. zaručujíc mu ochramt od pravidelní—ho proces.—juinkvi
siěního. Zikmund pokládal z počátku Husa za pravověrmÍ—boa stál mu
v slově potud, že zjednal inu výslech před celym sněmem. což se nesroviu'ivalo

s právním i'ádet'n co do kacíí'u. Když se však Zikmund přesvědčil. že Hus
skutečně kacíí'ein jcst, nemohl ho M'ŠPIDdělc chrániti. Pohnutka církevnímu
—něinu jwlkládaná.
jakoby kacíři nebylo třeba státi v slově, je.—t dlc.
K. Miillera holy" výmysl.

Žena v Církvi a kostele měla by dle sv. Pavla, jak známo. tnlěeti:
n'iulicres in ccclcsiis taceant,

non enim permittitur

eis lmlui sed subditas €.—.—t*.

sicut et lcx dicit. Si :,uid autem volunt discerc. domi virOs suos interrogcnt.
Turpc est enim inulieri lotlui in ecclesia. (_1. Kor. M, 34. SS.) Apoitol
mluví o t. ř. charismatě proroctví a hlásání vnuknutěho slova Božího. Z v)"—
roku toho učiněny právní důsledky co do úřadu učitelského v ('írkvi, z něhož
jakož vubec Zc stupnu hierarcliickych ženy zákonem vyloučeny. aě bohužel
do záležittíistí církevních „mluví“ kolikrát až příliš mnoho. dole i navrchu.
„Ženský svět“ chce však ještě více: aby totiž i zde ženy postaveny byly
na roveň inužfun. K tomu podotýká dopisovatclka M. M. v čísle (i. i. r.
>_.Pavelrozumí slovem .lnuži' Syny Boží a slovem .žcny' Syny Přírody.
Synové Boží jsou lidé žijící v Lásce, Pravdě a Moudro—ti Boží. schopní
í'eěniti, at' jest to dle těla žena neb muž. Synové přírody jsou lidé žijící ve
:])l)'.—'ll]().—i€('htělesných

na

cestě

zla

a tudíž

neschopni

i'cěniti,

ať je.—'tto

muž aneb žena. Písmo sv. jest zahaleno v syinbtdcch, které nemáme jasně
vysvětleny.“ 'l' ako vě profes.—“orkyexegese — když bychom jim c'istatních
funkcí dOpi'áli — by vědě biblické a náboženské vubec mnoho ncprospěly.
Novy doklad pro zákon: „inulicres in ecclesiis tzn—cant“
.New-Yorkská revue „Appleton's Popular Science Monthly“ přináší
ve (12.) prosincovém čísle (1.898) instruktivní článek z 'pěra professora
sociologie na tcchntdogickěm ústavu v Massachusetta \'ilélna I-liplcyc. nade—
psany: „Židé v Evropě." Nejprve ptá se spisovatel, jaká jest příčina toho
zvláštního fakta, že Židé zachovávají po věky svou existenci, ač jim scházejí
ty hlavní podmínky života národu: Vlastní určité tcrritoriuin. mateřská řeč
a politická souvislost. Všecky tyto scházející podmínky naln'ažují Zidůin
dle autora jednota víry a tradice s mocnou páskou společně racy.
Dle nejnovějších sčítání je v celém světě 8—\ millionu židů, z nichž
(';—7 bydlí v Evropě, zbytek roztroušen po všech ostatních dílech světa.
V Evropě nejvíce obšt'astněno jest potomky Jakubovýtni Rusko (as
4—5 millionu), pak Rakousko-Uhersko as ? mill., mnohem méně ostatní
státy. Německo as (im) tisíc. Rumunsko TUO tisíc, Britsko kolem 100 tisíc,

Stali—'.

z nichž
v

většina

>an1otnén1

3112)

>í1llí v L1.1nd_1"ne'.Holandsko

(%hettu

také

.—\1n>tcrn1lam.—kém. Ílfrancic

10“

SU

ti.—“ív

ti>íc.

polovina

Italic

7111 ti.—íc.

V Skandinavii jé Žid vclmi řídký. a ve Španěl—kn, ač tak čaato .=1—
mluví
11š|—1a11ěl—'k_\"ch
Židcch. není vůbec téměř Židů. \' Americe není také mnoho
Židů, nejvíce ve Spojených Státech a>- Í1WJ ti.—íc.
Na to poukazuje spí.—ovz'itélna fakta nám leropanínn
z řadě—jšího
.—t_vku sc Židy dzívno znama.
Ž1 Zidé štítí sc \'é.<111ě.—prací tělesných.
hledajíce a také vždy nalezajícv vydatný pramen své výživy v 1í1bch1111lu.

Z fysickych zvlz'tštn1í1stíZidu zasluhuje zmínky předně jejich poměrné
maly"

tělesný

vzrn.—t.

Maly

vzrůst

nahrazuje

l')1'1i11111'>1'111'1
výška

však

jiln

jejich

jo.—t ]

mctr

ti:-i ccntin1ctrn.

1_lo.—tate1'—11č
vy.—oky" věk,

jehož

do.—'ahnjí.

Jef úmrtno—t 7,11111.jak autor hlavně pomocí >tatistik ruznych 1.1ojišt'1j1vacích
ústavů pro případ úmrtí v -\lll1*l'lt?0 1l1í1kazuje. o mnoho nižší. než ki'1í1st'z11111
za týchž podmínck 1.1.=tat11ích.Zvláště nápadné jo.—t. ž1 Zidé vykazují nej
111cnší procentu mczi 7111111151111
na plicní noduhy a tuberkulosu.
Mr. Riplcy
vysvětluje
nápoju

to

jednak

vclikou

alkol10lickycl1„

.—t1"í1_ln11“1.—-tí
7,11111 zvlášť

111i11111to

1Í—ijt11t1f1ut'f)a

v

pi'íčiné

požívání

j1111_=111;1vitě
přísným

výběrem

111í1žívanéhoma.—fa.Jak opatrní jsou Židé v té příčině. dokazuje autor ukázkou
z Londýna. kd1> Zidé třetinu ma.—a. jež do prodcjc prijde. odmítají jako
k p11žívz'111ínezpůsobilého.

.

Za to však. jak dokazuje
mnohem

více šílenství

lýombro—n. propadají Zidé. zl.—poňpry" italští.

než kí'1-a—t'ané(v poměru

1:

l;.

_\1„111.—
$vo.1sí1;_

\V. T. Stead. Dne—-nejpopularnější žurnalista anglicky slaví léto.—'.—vé
padcsátileté narozeniny. l'dá—li sc konference míru. bude i on míti na 111111
veliky

1líl mí.—luhy ——aspoň

návrhu

carem

pro

země

anglicky

llČlllěllČllO'l)11>'lžl\'ll se Stcad

mluvící.

v 61:10 hnutí.

(')d

1'11'v111počátku

\'1— >vé ..llcvicw

of Reviews“ mě.—íc co 111č—ícsbíral. vše 11cjd1-1ležitější. co .—cv ti.—ku anglickém
o návrhu na odzl11'1í1j'cnívyskytlo.
\'loni v září vydal se na ce.—“tulův1'1j1p11u.
i11térview1—1vatnejznanwnitější
111117214
Evropy ve všech státech
11 otázce míru.

'()d

nového roku pak začal vydavati t_vdcnník jen tomuto cíli věno
„\\'ar against tvar: (válka proti vah-111, spolu zaí-ídiv tak zvanou

„k"tovou
čítají
(

už

výpravu“
dnes

do

(„1__-1'11=a1lc“)
proti
milionu.

Mají

vzilcc. Členové

]“111YlnllOÍ—ít
bojovati

této

armády

slovem

i

míru
j'1í.>n1en1

vsude, kde se jim udá za 111_všlcnku míru, zvláště tam, kde by se
dalo tím docíliti projevu veí'éj11él11'1.
Spolu sbírá podpisy na adréssn pro cara.

a

podpisu

žurnalistům.

má

se docíliti

111g—j111é11é
milion.

— \V. T. Stéad

patří

k

těm

kteří od počátku své činnosti célí se postavili ve službu citů

nejšlechetnějších.

Stead.

jako tak mnoho an_1_1'li1'—k_1"cl1
v_vtéčníků, jest „san1oukcn1“

z nuzných poměru vlastní .—ilou se v_všinuvších. Jako syn chudého severo—
anglického pastora do 14 let ztrávil v domě otcovskéln, vzděláván a vy111'-ován
od svého otce, jenž neměl na to, aby syna dal do škol. Po 14. roce šel si
vydělá 'at sám chleba .—_'véhodo evěta. V New-Castle
stal se po.—:líkem
v jakémsi obchodním domě. Co 11111času zbývalo mimo jcho službu vše

věnoval na své další vzdělání a zdokonalení. ['ž tehdy jako 111ladícékpustil
se do spisování

)nali11k_\"ch statí

a zpráv

a zasílal

je do 111í.+t11ícl1
li.—tů. Tyto

pracičky, jež svědčily o velkém nadaní pisatelově, obrátily pozornost.
vydavatele li.—'tu„Northern Echo“ na mladého „bél1ače“. Vydavatel nabídl

Steadovi mi.—topři li.—„tua tento jako 221etý vstoupil do redakce „Northern
]Čcha“. Prvního včhla<n dohyl .<í v celém světě anglickém .<vými články
v letech 1877. a 187 8., kdež plzunennými <lovy (( pi'e.<vě(l('—iv(')
psal proti

Turecku (( vyhízel na pomoc halkan<kým Slovanům. Politika \nglie hyla
tehdy právě opačná. Leč liheialní .<trana (( j(jí \ud( e Glad<tone i()vnčž \.<í
.<ilou zasazovali se o .<vol)odu halkan<ký(li Slmanuv. Llánky Stezy'tdov
v (\'orthern lČchu upozornily Glad<tona na mladého žurnalistu; pro.—tře(lni(tvíli)
('řlad.<tonov_\"m seznámil

.<e Stead

.< pí. Novikovou,

v jejíž

salonech

tehdy

nejlepší rusofilská spolcčno<t anglická .<e .<cházela. Přičiněním pí. (\'ovikové
ohdržel “Ž 1. Stead později audiemi u cara Alexandra III. (( .<tal .<()od té
doh\ p10pa_(_'ato1emjestě \ětš ím .<míru (\ přát(l:<t\í Anglie < Ru< kem. V roce
1881). pi 1.<eldo Londýna (lo redak(_e listu ,.Pall- \Iall (razetteií, kterýžto li.<t
po dvou letech přijal 1ní<to Johna )[orleye iiplnč \e .<\é vedeni. ()(l (( dohy
počíná jeho vedoucí (( refor1nator<ká činno<t v žurnalisti(_=eanglické. Zavedl
illustrace (lo .<veho (lenníku (( udomácnil v Anglii americký zvyk „interviewu“
to je.<t „potazování“
(\.<-ohzna1nenit_\"ch () té či oné aktuelní otázce. V roce
1884. uveřejniv .<ve rozmluvy .<(_reneralem Gordonem, hyl příčinou pozdější

anglické výpravy v ('hartmn. kdež general Gordon zahynul a výprava
zmařena. Touž dohou <vými články odkrýval nemilosrdně šlendrián a chyby
ve válečném námořnictví anglickém (( jeho zásluhou počaly opravy v lod<tvu
válečnčan, které loďstvo to d('»vedly (lne.<k jeho nepřemožitelilosti. V r. 1885.
velmi prndk_\"mi články

jal .<e.odhalovati

neře<ti velikého

.<vět
ta lond_\"n.<kčho

na dívkách a dětech .<páchané (( n(milo.<rdně .<e<lehal v.<e(ky ty hií(hv
moderního Bahylonu. Tyto .<tati v.<ak vynesly mu leda několik mě.—
ícu žaláíe.
Tento

rok života

.<v('=hoklade

v.<ak Stead

ln(zi

nej.<
<k\ělej.<í, neboť tu

za

ctnost (( pravdu trpel. R. i\tíO. vy
\.<toupil z redakce li.—„tu„Pall-Mall Gazette“
a založil

.<vou me.—íční „review of revie\\'.<“, j(ž získala

.<i ohromného

rozv

šířeni po celém <větč :( našla ná<l(i>do'ání i v jiných zemích a u jiných náv
roduv. Myšlenkou tohoto časopisu bylo hýti odle.<kem všeho duševního—
snažení v anglickém .<včtě; k tomu cíli přináší „review of revie\v<“ přehledy
hla<n ze všech revuí angl().<a.<k_\"ch
o aktuelnich otázkách a ve <vých vlastních
článcích přináší pokyny a dává iniciativu v tom či onom směru duševního
života a idealního <nažení národa. V ča—opise .<vem zavedl tak zvanou
mezinárodní korre<j)ondenci. Sprotředkoval totiž li.<tovní <pojení mezi osobami
cizích národuv (( národa .<v('fho: li.<ty ve vlastním jazyku svém psanými vy
měňovali navzájem náhledy .<vé. li)ne.<k tomu konci zřízena v Paříži zvláštní
kancelář, j(ž podobnou korre<ponden(—i <pro.<tře(lkuje. V r. 1895. _podjal
myšlenky ;<1)1'().<ti'e(lk()\'ati
v Anglii adoptování chudých dítek. Rodiče, kteří
chtěli (lítek .<vých pro chudohn .<e zříci, přivádčli mu je, a on .< druhé
.<trany staral .<e () to, ahy v hodných rodinách zámožných, ale hezdétnýcli
našly dítky tyto nový domov a lepší vychování než ve .<tarém. Š (losti

velikým úspěchem dílo toto prováděno konec konců však zů<talo Šteadovi
několik dítek, pio nčž mmčl už adoptivních rodičnv. \' r. 1\“flE-Š.navštívil
(hi(a_<_)o a tu (:e.<
<tu (( dojem

.<vnj pop.<al v

(luclmplnem

<pi.<
<ku

„If

('hrist

came to Chicago“ (— kdy hv Kri<tu< pii<<el (lo (ika_<_=a'
), j(nž nadělal tehdy
mnoho rozruchu. ——Po<le<lní j(ho znamenitý (in žurnali<tický je.—t ()na
„int("(rnational crui<ade of peace“, mezinárodní křížová výprava míru. \'loni.

Směs.

v říjnu přijat carem Mikulášem II.
.=rdečném rozhovoru
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v audienci v Li 'adii,

v_vložil mu 7.ám_v.=lýnávrhu

tu car ve velmi

svého a zámýslý

.=:vé smírné.

zahraniční politikv vůhec. Popi= tohoto car.=kého interviewu uveřejnil Stead
pro.= in(o\ém čí=le .=\é „Review of Reviews“ (1898. Nr. 1H8.)
Číll=lšf & antická kultura. Náhodou .=e.'=l_v
se před námi (lva překvapu
jící a shodné názory. Ruský ('—e.=tovatel
profe.==01':\. Krasuov v druhé Knižce
„Neděle“

přirovnává

jihoital=kou

:( starou řím.=—kon
kulturu

.= čín.=k0u. Sat,

díim, zpu=oh života starořímského a (_luešního italského nebo kteréhokoliv
evrop=kého moderního národa. -\ Krasnov .=hodno.=t tuto přičítá stejno=ti
podnebí (( přir()7.en_\"(;-h
potřel) dávného člověka. lra\ít':
Dům .=tarého Rímana
:) dům Kvtajcův vvtvořený =koro týmiž podnehnými podmínkami; ('ož tudíž
(li\ného, že .=tavěn jest ohojí dle téhož plánu. '/vlá=tě tato .=h()(la ve .=tavel)

(lomu, jak on pra\í, je.=tpiek\apnjí(í

jmenovite při1o\ná\áme--li dům Ilímaua

pro.=tého bez pří.=;tavku\ :( 7.\lá.=tních okra.= a nádhetj, .= pro.=_tou „tanzou“
čínského měšťana. ——.\ německý kulturní hi=torik profe==or Fr. \Yickhoft'
v malém pojednání do pamětního .=pi.=una oslavu .=edmde.=átin M. Bíidingra
uloženém tvrdi =koro totéž .=jiného ovšem hledi.=ka. Professor Fr. \Vickhofť
dokazuje. že .=tal-ořecká kultura měla zřejmý a znatelný vliv na čín.=kou.
Hlavní duVod shledává v arehitektonickém tvaru „meandr“ zvaném, jenž
vyskvtuje

.=ei na .=tavhách .=taročín.=k_\"(—h.
Leč čínský

„meandr“

není pouhým

převzetím ře(kého nýbrž pí(tv()řenín) :( /.p11(0\(nnm \lnité čár\ meandrové
v nové t\':n_\ čín.=ké. Z v_v.=k_vtování=() „lnean(lr“u , tohoto hlavního

znaku

.=tarořeeké architektuuv a ornamentiký, i v jiných krajích a v jinakém
upotřebení, u.=u7.uje\\'i('khot'f na jeden pramen veškeré kultury li(l.=ké. Vývoj
\'(-)Í=:kerél)()umění je.=t. dle něho. v hi.=torii li(l.=tva jednotný,
jednotného
základu a původu. — Zajímavo je.=t, že .=mélá tato novota .=ouča.=nč téměř

d\ou tak požoiuhodnýď) .=tran prone=enal
()l)\'\ 'atel=t\o híma. Dne 1. hdna 1895) napočítáno \ llímč .)UUJJŽS
duší. Od (oku 187W., kd_v .=e llím .=tal hla\nim
mé.=
=te|n „.=pojené“ Italie,
()l)v'-ttel.=tvo .=ezdvojnásohilo. 'lehdv čítal Řím 326.7“22 (lu.=í. l\ín) ya (lol)\
cí.=aiu řím.=
=k\"(h l)\l mili()n()\\"m mestem (( dle (enění \ ().=.=1u.=0\
a tak \el1k_\m,
že ho do.=ud žádne mě=to iied().=áhlo. (ítalt p1\" tehdv 8 až 14 milionů
()])vvatel.=
tv: .=ilně tluktují(íh(); (lle jiný(h \.=ak mel prý nej\) (: 21/4 milionu
duší. — \ejmen=. í počet ()l)_\\at(l.=tva mel Řím po 7ajetí a\'i(_>non.=kén)(roku
1.)( T.). k(l_\ (ítal .=otva 1(. OHU duší Za Ixarla \. kdvž tento liíma (l()l)vl
r. 1.327., ('ítalo město 3);)(nm ()h\\atel. .la—(()pocátkeiu tohoto .=toletí, po

\pádu \apoleonmě

l\ím ))(tnel \íe ))(ž 47 .852 duší. V této 7.1nčnno.=tia

kolí.=a\';0=ti populau— l\íma

zra(í

.=e iku.=

hi.—
torie

j((ho.

Úspěch ]é(l)\ serem l)ellt*iil';_'()\\'n|. \ \()tln)a;_gelo\é \eliké en(\klo
paedii pathologie :) the ()pie \_\.'=la prá\e ol).=írná monografie protessom
Ad. Baginského () (lifterii. — Kniha tato je.=t prvým celkovým dílen) o
difterii od zavedení )ehlinum v .=e1othe1apie.Bagin=ki, jenž hned od počátku
byl horlivým zastancem B. sera, j(—.=t
.=třížlivý pozorovatel (( vládne na poli
dětského lékař=tví ohromnou zku=en(_).=tí. lÍ=udek jeho, napro.=to př('=.=tvéd('riv_\"
& vždy dokonale odůvodněný, v_vznívá r(")7.hO(.lněve prospěch léčhý B. .=erem.
Tvrdí, že „není již té bývalé. difterie. \'livem .=era ut 'áří .=e obraz difterie

vskutku jinak, než jaký hýval dříve pozoro'án;
Hlídka.

ha .=tává .=ejiž nyní, ž(
20
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mládež

lC—kaí'\k('(po těch

nabývá

pravého pojmu o (liften'i. do.—'lane-li\(e ji do rukou

několika

lťtt't'll (nl za\'(-(l(—nísi—rotlnn'apie jen tehdy

případu

zaned

baného nebo \(frem nelé('—(>nélm.To je.“—:(
mou zkušeností. získanou zvláštním
pozorováním 1.30“ případů. Přesvědčením mým je.—"I.
že hříchem pro lékaře
neodpustitelnvm by bylo úmyslné odepření léčby difterie \eí'em l—Šeln'ingov_\"1n.'“

\'ýmlnvné je procento ním'tnošti: \níženo serein z 410/0 na 5—90 „.
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V B rn č, 25. března 1899.

Církevní zprávy. Odsouzení spisů Sehellových
(( odsouzeni
..ameerikanismu
koncem února a počátkem března dalo podnět
k četným debattam v l1\t(eh všech st1an.Ro71ueh obojím odsouzením
vvvolairí _jest pochOpitelný. Jmeno Sehellovo a heslo „amer"ikanísmu
b_\flot'.tak ííkajíc „modelnou“ na theologíckém poli. A..mode1na" dnes
všude stání se směrem. \a polí theoloqickém tedv tato ..moder*na
pochována. Označení. ."moderna jest mínčno _jen jako slovní hííčka *—
nemať zajisté modeína umelecka se zásadami a naukami. _jez tu od
souzen\. nic společného. leda novatontví a ten individualismus. jak_\'
z modeínv činí namnoze umění nezáživnc. bezužitečné, čili ajk tomu
jinak lépe 1íka_jí aíístokíatiekč. Individualismus theologiieký v .,Hecke—
rismu'" a ve spisech Schellon ch pokud se i tu _jevil. nemohl by se
nazvati \šak nijak aristokíatismem — spíse opačne známky _je\íl.
\ katolických k1u71ch nastalo odsouzením skutečně. utisení. jako
když oleje na lozbouiené vlny naleje. Odsouzení se \esmčs podlobili.
Podíobil se Schell, na něhož voláno se stran libeíalnich proticííkmních.
i s řad _jeho nepředloženýth ctitclí1.ab_v vvt1val.abv se nepodloboval.
Schell \\šak se podlobíl. Skutečně pčknými slovv naznačil činnost
katolického učence. jež ovšem by měla zdobit učence všeek\: za
poctivost sveho badání stojím. za v_\
'sledek ručit nemohu. \Iužovc pak.
kterí _jako \ůdcové _.,amerikanismu" bvli rozki'ičení,1ovnčž bez v_\
'hrad_\
se podlobili: učinili to listem sv. Otci biskup Ireland. mons. Keane,
b) val_\' rekt01 uni\'e1sit_\ katol. ve \\ ashíngtonč. a učinili to takže
iPaulisté, předsta\en_\' _jej
eich P. Georoe Deshon. — Také pařížský
abbé Klein. překladatel. života P. Heckeiďia. v přípise kaíd. pařížskému
Richardovi zaslaném se podrobil.
Tato světla ukazka církevní disciplinv jest při tom klásným a
potě\iteln_\"m svědectvím pro cííkevně náboženský ži\ot naš: z toho.
že poslušnost plojevena bezvýjimečně, soudití můžeme na upřímnou
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((pocti\()u snahu vše(h tč(h mužu rv7e katolickou. Nebyli to tedy
pyšní n()v(()t'ui. kteří za osobnim zájmen) ze stl'annictví seli koukol
mez1 pšenici. Jest to piíjemný a těšivv (lojem. jaký z celé záležitosti
máme: mu71.kte1í \c snaze své pro povzne\eni(í1kve no\_\'1nicestami
a smel v od nepřátel cí(k\e p(ávě \tavěni \ odp01 a plotivu proti ní.
ukázali se jako silne. mravne chalaktenv. \ebot' nelnvslíme že vet.\i
síla spočívá v umíněnosti než v sebepokoiení a \'cbeob('>tovn(_)\ti.\emile

se nás dotklo, že i někteié doble katolickc list\ zahianičně nemohlv
potlačiti projev jaké\ii radosti nad tím. že jejich SlllČl má vich a
protivník že pokořen. Jest to \iee lidske. takový pocit. (( b\l by

1\lechetn_\'. kd\'b_v b\l v_\'\ledken) jen té vítězící p1avd_v. ale přece
ři cd\ouzcní \amen) je\tě žádný \\ ed()1nit\ katolík nemohl b_\'ti upo

kojen. á\le(lovalo tlapne čekání: co tomu (eknou ti. kte1_\'ch ;\e i()z
\udek t\"l\:'(.Pioto vážne li\t_včinil\ si ieseivu do té doby a žachov'((\al\
pokud možno mlčení (( klid. Až Seh(ll (( Iieland \ve p1()je\\ oddanosti
(( poslu\en.\tví učinili. nastalo tep1'_\p1avé ule\ ení
[) nás sice: jako bliž\:í nam zjev. za duležitější považuje se
usmíření Sehellovského sporu. Ale pro život celé cirkve jest důležitějším
)()zuzlení \p01u () tak zvaném ..amelikani\mu". Schellúv poklol\0\_\
katholicismus b\l beztoho jen odludou onoho. \ěmecke list\ beztoho
Schellovi nemohl_\ odpu\ti\ ne jeho theologickó blud\. ale jeho stlaněni

směru Iielandmu. nativism (( i1.\l\o((m(11el\(—1nukte1_\" v pivní
)adě obiaeel a oblaci se pioti \ěnuum Ameliee. „Aineiil\ani\mu\

čili v ((ž\i1)1\lov(llecke1i\mus
už b\l cel_\'m\měiem. celou \k()lou
který \ \meiice (( ve llancii už rozdvojil cíikev a lnozil ji ted lOZ
dvojiti i v \\ěmecku. lcd 107sudke1n ]iíma \p01ne bod_v od\t1aněn\'.
Zá\adv bludné. jež \ tak 7vanem ..ameiikanisniu“ odsouzení
doslv jsou dle papežského li\tu ke ka1d.Uibbonsovi 7 (-á\ti lle(ke1isn)e1n
rozšíien\ 7 části i jinak libelalismen) vubec vne.\en_vdo kiuhu eíi
kevnieh.

List plaví

ted_v že není dovoleno: na získání jinově1_*cune

podavati jim zprvu cele p1(1\d\. mláště ne t\' nauk\'.1\te1éje snad
nejvíc odpuzují; t\to plavd_\ katolicke bud podati zahaleně nebo až
později. Tedy tato ..pia haus'í úskok tento odsouzen. Piipustiti se
může ovšem zmírnění disciplin\ církevní pro takové nově obrácené
ale nikd\ ne\mí sc zatajit nebo zjinačit k vuli nin) pluh dv věroučne
nebo mlavoučne cí1k\e katolicke. i\ení dále p1ipu\tno. ab\ k vuli
úctě svobody za ('(děn b\'l subjektivismus do cíikve. dle něhož b\
dovoleno b_vlo jednotlivci bez ohledu na disciplinu (( nauku církve
sledovati své osobní popud_\ & pohnutky jednání. Plotož zavižení hodna
jest také zásada že v duchovním životě veškeié vedení jest 7b_vtečn().
ba '\kodlivo: ve snaze po dokonalosti že každý dle svých vmt1nuh
pOpudů dO\pěje nejdále. veeškeié zevnejší duchovní vedení že je\t jen

na škodu. Ne\p1ávná jest rovněž snaha v\e jen p(ipi\ovati piiiozenjm
ctnostem & přílozenym silám člověka; jakob\ pusobeni nadpiirozené
b\lo b_\"valopotiebné jen v pivních dobách eíikve a dnes jen v ne
ob\čeji1_\"ehpiípadech; jinak že b\ \šak nnavněnnáboženský a duchovní
život člověka nadpřiiozenj ch pohnutek a pomucck nepotiebm al Odtud
not
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V\'\')l_\"vaj\i('írozlišování ctností na aktivnía
pa>>ivní rovněž jest ne—
přípu>tně; pa>sivních ctností vůbec mravouka k1e>fan>k('\ne7n('\. Z tohoto
mylného 1oz1ůznění ctnosti (\ znevážení ctností evanuelick_\'ch vyplynulo
i znevažení života \eholního; že l)\ dnes už \eholní ži\()t neměl místa
v životě (*'f,í\k\e že by hodil se jen jako pomucka pro >lal)é duše,
silným však (\ činn\'m duším že by >e proti\il; že by řeholní život;
dnes cí1kvi nijak neprospíval (meho _jen \elmi malo. Toto mínění
>V Otec \*\'\71(\cí i poukazem na dnešní činno>t \('\dů. 7.\lá>tě v missiích

(\ v (h(nitativním hnutí.
leč po .(\me\ikani>m\1“ v Americe ()nen nativi>1nu> asi zůstane
(\ potrvá d \le na zlost (\ úkor \'ěmcn katolíků. Po>lední rok vynašli si
v \meiice pro německou rozpínavoo>t nový n('\zev— ..Cahen>l\'>mu>"“
——dle předsed\ něm. spolku \*_\
>těhovalcu pod ochíanou >v. Ratacla\
jenž zažádal \\ >v. Stolice ——p) v — za národní \ozhraničení cí\k\e

vb'evelní Amerfi(e \ejen plo \čmce katolíky ale i pro Italy () pro
Slovany. hlavně lol \l\\ \ati\i>te američtí píoti temto n('\rodnostnín)

snaháni zí>kali v\ d(\\*(\t(le tranc „Revue des deux \IondeS" Brunetiereea.
jenž \e >\\'ch dojmech z \\\)C\ik\ učinil tež o>t1ou zmínku o národ—
nostni \07pínav0>ti (\ ne>n\>ehv()>t1 německých katolíkn v \merice.
Cahensl_\. () jehož

ž('\d()>ftza \\)zděle ni c'i\k\'e

dle nalodno>tí

tu šlo

poslal \i\inul\ mě>íc opiavu (lo .Revuc (les deux \l()nde>“. Leč ta ji
odmítla (\ tak plinesla _ji77V\E1itě“. Cahen>l\ tu popírá. že by \ěmci
l)\li l)\fivodcove žádosti 7(\ národnostní \ozdělení (flllšVCk (.\tol v Americe
Je prv to původně požadavek it(\l>k_\. jejž v roce 1890. na >jezcl\i
v Lucerně plijali pak i jiní na1odove.kte1í >v\?p1í>l\\>ník\ v \melice
mají. 01) pak ovšem jej podal v (\d1(s>e Rafaelova >polku v r.1892.
>\'\ten1\\ Otci 7.(\>la1\\?.——Cahen>l_\ tedv prohla>uje

požadavek

jen za

všeobecný v n(nodno>tech katolíkii neanglosaskýel) v \mcricc. Jinak
požadavku toho v.(\k nepopíra. že by nebyl l)\ val po>taven. nebo že
by dnes >e ho „\'ěmci nedomáhali.

Narodno>tni

ohraničení

(licce>í navrhl ()>tatněnedávno

\5 >()lnohrad>l\('»ml\llCl1011/\1Ílln"ll i nějak_v kně7 německý severních
(Jech. Pro >e\ e\ni území německe pleje >i (lvc ci>tě n('\1()dní německé
diecese. ()\i>tčnon litommickou (\ nejakou novou je>tě na zapadě. >nad
chebskou.

Pro neme(k\?

(lie(:(?.>e pak měl l)\ l)\t >p\)lečn_\' \'1>tav theo—

loo'ický p(i německe \\ni\e1>itě v P)ra7e. L>t(\\ ten ()v>c\n l)\ nebyl
„>cmin('\r“em. n_vl)rž volnou \\nive\>itní takultou pro bohosloví. I\(l\žl)\*
p)_\' pak l)i>k\\p()\e chteli k vuli (\scetickemu 7dokonalení kněží j e>té
>en\in('\\>k_v\"'\_\cl\ov mohl l)\ pr_ pli každém (německém) l)i>kup>t\í
zřízen l)\ti (tvrt\' \očník. kde by absolvovaní po>luchači tlieolooie
věnovali >e pak _je>tě \ok p\e(l v_v>včcením (\>eeticke\n\\ životu (\ >nad
doplnění >tudia \item (\td.
Propukla v německých krajích l)\akouska agitace pod heslem

„los

von

\! kněžích
něm(»(k_\' lid

Rom“

začíná opravdově obavy (\ nepokoj vzhuzovati

nčn\cck_\'ch. Zvláště
prožran

v našich

l)\*l už (lří\e

>\\det>k_\"ch zemích,

lihcrali>mem

vinnlo>t k ))al)()7en>t\í n(ní (\.>ivelika.

kde

(\ >()ciali>m\=m, při—

V pruském sněmu německém b_vla počátkem března malá k ul—

tulní debatta. Jednalose o to. ((b_\se starokatolické

eílkvi

)11d (110 ze státní pokladn_\ k dosa (idní podpoře ještě ()000 mal ek.
Dosud dostávala starokz(tolieká eílkev na svuj kněžský seminář podporv
48.000. Po ostré debattě na sněmu ponechána tato stará položka( ((
přída\ ek škltnut 1?)"3 proti 128 hlasům. Vláda ovšem přídavek hájila
_jako potřebný (( slušný. katolický střed však v přídavku tom musil
spatřovat osten proti cílkvi katolické. Starokatolieismus se nijak ne—
(ozšířil. zustává stále tím nepatlným hnutím. ktere vučihledě klesá
(( upadá. Dávat takov(mu společensnu církevnímu za to tím větší
podporu. značí ted\ uměle je vvdržovat. \ protestanté se přiznali.
(Stalokatolíeismus b\l vítaným bojovníkem pleti ultramontanismu při
vzniku \v(1n ted už ovšem vetšina ven nadějí neskládá. ale přeee ještě
jsou vrstvv p1()te.\tantské. ktele l)\ rád\ tohoto vlka na katolickém
(\tíomč. dale

umele

((dlžoval_\ (( pestoval_\. že bv snad přeee ještě

zmohutnčl a soku ubíral. Ministr Bosso sám toto zklamání V\slovil
(( na oko ovšem i popř—el.že by vláda v nove vzp1užení tohoto hnutí

doufala. Společnost církevní však prý už je ted' tu a jako taková
uznána (( má prý tudíž právo na podporu. Dnes sie jen 15.000 v_v—
znavačň v Prusku se ke starokatolietví hlásí. ale proto není tato spo—

lečnost nepatrnou. Hnutí starol\atoliel\('= prý\ však upadá následkem
nedostatku kněží. P) oto plý není možno. ab_\ vláda uzná ajíe .\p()l(=(no.\t
tuto. odpírala jí plostředký k dalsí její existenci. Jenom z tohoto duvodu
\l((ši)0\ti pr_\ vláda podpo) (( nedostatečnou z\_\_\uje.
Ioslanei katol.
poukazovali plávem na bojovný ráz tohoto přídmku. I ted prý činí
stát dosti plo sta10katolík_\. v_vnakládá—
li na každeho

katolického 1000 marek.

theologa staro

Dne 1. března v řiš“\kem nčmeekem \nčmu posl. Ling—„em(kat. stř.)

vvvolal svým dotazem ke zd1avotnímu ('(řadu odpoved na otázku. zda

pohřbívání

mltvol

shledáno v pok((.\eeh ('(řadu toho zdla\í ne—

bezpečným. lleditel ("(řadu zdrmotního popřel na základě v_\zkumu.
jež uřad z uložení \nčmu konal. že b_v p()hřbív('(ní mlt\ ol ()b\ (e_jmm
zpusobem a na odlehlém místě b\lo 7,dr((\í nebezpeeln\'m. Zárodky
v\eeb nemocí. jimiž osoba pohřbímná b\la p0\tižena.
l\1((tl\(m ea\e
7l)_vnouv (nltvole same. tím více při rozkladu mltvol) v zemi. Při

dosa adním zpusobu pohřbí\ání \vloučena pí v tudíž možnostjakekoliv
nákazv z toho duvodu.

i\palování mm ol 7u.\t.áva ostatně i na dále .\po1tem p().\mltn\'1n"
(( dosud sp01tem \ehni drahým (( ploto i neol)\(ejným. V roce 15%.
(\páleno ve v\eeh čhreeh německých spalovacích ústavech (Gotha.
Ilambulk
Heidelberg) (( Jena) jen 42%) ().\()b. Rok před tím \páleno
ve třech ustaveeh .:)T) osol). (\ejvíee mrtvol dosud spaluje (\e v Uothe
(ISS—179).

Ritualistieké

hnutí v \ng'lii \e asi přiostří _j(=\tevie než

dosud tomu bvlo. Ritualistó .eírl\e\ní jednot_\". ..Ch((((h—[ nionu“ .po—
(\ledního ('(nom měli v Londýně \von \lavnostní \eh(1zi.11(( níž přijato
memorandmm ktele v zájmu jejich věei ma \0 podat l\1álo\nč.

bisknpum. sněniovnam a ministlum. \Iemmandum obsahuje (lůvod\
pio oprávněnost ritualismu \*cíik\i anglikanské a .\lavnostně pmhlašuje
\\(3 právo na \\ obodu v\konfi obiadních. prIVO svobody proti l)i\kupům
i proti \němovně, kdvby se z těch činitelů od ažil něktci\' vynášet
()1t(l nad lituali\tv. ()piávněnost obiaduv katolický-(.h v plotestantské
cíik\i anglikamke podpíiají iituali\te těmito 7\ la.\:tníinidůvod\: „\lužove
kteří v K\I. .\toletí Anplii \p1av0\*ali. nemeli společenství \ ieíoimator\
jin\'ch 7emí. nenásledm ali jich ač mohli. Jednolila\ně odmítali mv.\lenku
()dloučiti \e od katolicl\('>círk\e (\ pie1u\iti .\pojení \ (>íik\enii tehdejšími

\c liancii. Italii, Německu a Š1)anel\l\u. Jen v některšch bodech od
chýlili se od těchto církví. kdež on\ \am\' už neshodovaly .\e \ pivotní
prak\í cirkve. Din od. že t\ to obřad\( (íikve šestnáctého století \*\.'\;l_\
ze zv\'ku v (iikvi ..katol.'" v Anglii, neplatí; prímo. které by si tu
koruna:

parlament

nebo

bi\>kupi osobovati

chtěli

\* u.\tan(i\o\(1n1

obřadu církve. se neuznává..:i
Ježto Church—Union má ve svych
řadá(h množství kněžstva a i bi.\kup\' církve anolikan<kě. je\t tento
plojev lituali\mu jednom\.\ln(> přijat\' na pováženou plo trvání jednoty
v cíikvi anglikamké.
Věda a umění. Dne 20. února zemřel v Praze prof. českoslov

obch. akademie P11.Di.l\(\1(>l Pli\ehke.
mlad_\'jestě (""1862 3/11)
učenec v obelu neoglaíie. ethnoglafie a antlnopolonie. hpeeialiúm jeho.
\ níž dob\l \i věhla\u i v cizině. b\l\_ země a 0\ad\ nizozemské
u jižní Asie \“ ol)\vatel\tvem

Gřibl- Kol)i(llan\k\'.
pmidek a iomanů.
pražský

malíř-krajinář

svým. ——Dne 21. února zemřel Fr.

ledakt01 ..Xá1.Li\tů" "' 182%).Sepsal řadu
Dne 1 bie7n(i zemiel Bědiicli Hav vánek,
,-:—:5/1 1821).

v

Dne.. 10. března \lavil Fr. Ad. Subcrt.

své (')Uletě narozeniny.

——Dne

ředitel\ ('n. Divadla

11. března oslavena

ve Vídni

2._)leta

akademická činnost prof. chir. na víden\kě univemitě E. Albert ta

Ke stému \\1ocí Uelakovského

n\poládána v_\'
\tavka luko

pi\uv a knih jeho v \lu\eu klál. (e\kěho. podobná jako u příležitosti
jubilea lxollálova Komenskelio a Palackého. ——V městském museu

u\p01ad(ína()d Ii.) biezna posmrtní

v_\'\tavka

plací

\Iáiol

d ()v vel) Výtěžek výstavky \ěnován na \\ chmání \\nka \L'uoldom
/ 1)iet\ l\ zesnulcmu umělci. jakož uměleckou cenou vystavenj ch plací
piivabeno nejen mnoho n('1\štěvníkuv. ale ikupeů na ob1(i7\.
Iento
mě\í(> p()ř(
ádána mimo to ještě jedna \'_\".\.tavkaob1a7u. jež i po ňnanční
.\tlánce měla \kvěl\" uspech -———
v odporu\ ob\ cejným tia.\kcm v'(\'\tavek

tak()v\'eh. l)\la to \\\ta\ka

malíř-eklajínáře \áclma

hadimskeho

v \alonu Topičmě. Únulec a modciní umělec každ_\m coulem. ale
pie(e díla jeho plo vnitřní cenu jich .\la 1\'chle na odb\t. Už pmní
t\ den hned piodáno za (3000 71. obiazu jeho.
Jiny český umelec poiadá v\"\tavkn .\ouborneu prací svých ve
Vídni ——Hanu.\ (h \\ (Il“ (>)* Umělce. jemuž uznání moderních
umělců vídeňských a hla\ne li.\tu jejich „Ver .\'a(>i'um"' pomohlo

Rozhled.

k ()])mvdm emu u7nání

311

i v ŠÍIt)l-(_\"Cl]
l\1u7íeli mimo n('uo(l český.

že po videnské v_vstavce sve Hanuš Sehuaige)

Jen

nebude už p((tiit nám.

ale \(ni( um \ělílei ho iel\l(u)iovali pli \\stavee \ celým jeho uměním
l'm \(»be. l\otví v německé pude í inzuiýíou i námět\ .\v_\'mí. Tak
j\n)(»_7(\\ (»hud\í. A ne o muže een; n(»p(1tíné.0\\(m
je 7e(»l(\plavda,
že jen iodem b\l )) (\
- do nedávna. Du.\e jeho tv01b\ kotvila
v dievnč nemeekéin \věte. Ted tep) v ])0\le_dníleta \ (llašsko (\ Slovensko
7,(\(in(í nám jej zí\k('(v(\ti.
l\1itil\ove víden.\tí jako p1ed(budee
(\jel)\\(1i3-10v_v
v ne1n(»(
l\(m umeni omačují Luku Clunfubu (jehož v\'

\t(1\k() let0\ bude \e pořádat v D1((7(lan((h \t(u\ího Pena Breuobela
(\ llie10n_\ma l)o\elíe. / ])1it(__)mn\'el)\lovnzivají jej se svým l)(ilín\k_\'m
malílem (los. Sattleiem. jenž \\(lk \e ví(e ——tmmou
blíží \tm vm
)_\toum, před(_»v\im Diiienni.
\'ebuuigel
ale ve .\\('» 7('\lib(') sáhl j(»\tč
dále k píimitivnín) (lřevoře7.b('un.

N(i\tupe_em

M oekel ()\ _\'u) ])řj _\tavbč ('biámu \vatovít\kel)o

neu\t(ui()v(»u 7(1tíni nikdo — zastámtí jen ho má dosamdni 7((\tupee
jeho (nehitekt /i\n_\. kte1\' 1)1()e()v(\tibude dle plánů \lm l\(»1(»msamým
7l)otov(»n_\"_»(h
dále. 'l_\to v_\.\t(uí je\te

nu pul (hubu

i()ku.

)Ič\t\k('( mda p1(\žsl\('(.(1b_\ (\e \\hnula \t((l_\'invýtkám () nešetření
pum:('_(tn\'(hbudov P1((l)_\.d((l(1 \i 7llotoviti od \tavitele l)()lívk_\ model

celeho

\talome\ts

l\é bo n('(m(»\tí v \ouladnéin stylu, jak b_\lo

před bouláním, (( kde třeb(1.um(le(l\\
d()1)lně1_)('»m.\lodelteíito bude.
jí pak \'701'en)
shledá- lí jej 7(( \bodn_\' totiž'

l\1( »\tansk(í

(lkudemíe

\ I))i(17e uspoíádulu \ 7ím( e_vklus

předmíhek () um(ní cílke\uím (\ () umení vubee. Pře(ln((\l\\. jež b\l)
každou sobotu, skoneem pro toto období 18. b1e7na.
Porotou, jež měla rozhodnouti () eeuč \(í1.dív((dlu pio ))ejlep\í

operu če\kou. uznáni 28.úuor(17(( n(jl(p\í opeiu I\()\(iíovíe()ví
,.I)\ohluvoi'.
pře.\ ve\ke1u kout1emíuu.j(1k(í \e p1_otiteto opele
\e vlí\_upln_\'eh divadelnid) l\luzí(h p)už\l\_\'(lh pmvomje. Obeeen\t\o
\(uno j( opelou nad\eno (\ pokud na ol)(»(en\tvu b\lo b_\l ú.\udek
u\t(ilen

už před l)l((\(»m ponotv.

..)Isol.»“1l()v(i od \ni(t(\nov\"eh

oper

mají \e 7(1 nejpomi ul)odn(]\1 dílo če\l\e \l\l(1db\ ()pemÍ.
D1u l)(» (:ee\kó divadlo
dále 1o7dm\ch('(v('1ne\l)od\ (\ \v('uy

me7í \oudn_\'mobecenstvem (\ dlužsh em (lne.\ního .\('uodníh() di\ (\dla
\(( \el)u7í již l.). března u\|)oř(í(l(\li př_í7.ní\('íin_\\lenk_\' noveho samo
\tutneho divadlu,1)1ijuta v tom \m_v.\lu) 1e\oluce. Leč z(17n(»lana schůzi
í pohlužl\(1.již
v_\'l)01 \\ár. (lí\'d(ll(\ \*_\\lovíl už v dotazníku \\em
na iedakee (( spolk\ () teže otážee zaslaném (l\oueem ('11))1'(1):že by

totiž dlužsho

\á1.div()dl(1

v případě oposiee z obe(enst '(1 musilo

požádati 7em\.k_\"výbor, ((bv nz) 7('1kl(ideplívileje (\t(1\()\"\l\\ m dímdlum
]))(\ž\l\\"m 73 \lurie Teíe7íe udelené hájil v_\'lu(»uou ])1í\il(»j 7(»1n\k_\'
eh

divadel pražských ploti novým (\oupelum (\ na nove divadlo konee\\e.
neudeloval. Diuž.\t\o í \])1"'((\(1\(ii.div(1dl(l
n_vn(»j.\íl)o plaeuje v.\(»mi
\ilamí ———
i takovymi. ——ktomu. (1b_\'7abr'zlnila \zniku n()\ ebo divadla
\(unostatného. od \]))('(v_\_*
n\nej.\íl1() \('(1()dníl)o ne7((v\l( l1()

\'a Xáiodnim divadle zaveden \edle činoheíniho dlamaturga nyní

také dramatu

rn operní.

Piedstaven 26. února obecenstvu v osobě

hudebního skladatele Zdeňka Fibicha. Opeiní (hamatm ;: má )))avomoc
velikou. on_)evlastnim ředitelem veškerého operního repertoiru divadelního.

'(ívrl) na zřízeníliterarni

Jakubec

společnosti

podal nedavnoprof.

Společnost měla b\ se zanášeti kritickým

(l.—'(vaním sp1(')vn_\"m spisu

z novočeske

lite1atur',_\

)07l)orem () vy

hla\ně

7 dob_\ pro—

buzení našeho.
Spolek rak.—uherských knihkupeu na své poslední schuzi ve Vídni

usnesl se V\(l(')\ati lakouskou

bil)lio;__)1atieněmecka.
v německém jazyka

bibliogratii.

Předně má \'_v_)íti

ted_v popsání \šeeh děl. sešitů. časopisu atd.. jež
v Rakousku kdv v_\(l(')n\ l)_\'l_v.Za německou

bibliografii pak mají naslcdm ati bibliografie i národu )_in_\
eh. Ale i tu
omezena zůstane hranicemi )nocuáiství.
'avrh vid. vládního redaktora ..lindř \dlera v umělecké radě
podaný () ))1i_)at_\".
ab\ se zřizovala () nás maloměstska
m usea ()
_f_)_a1e1ieumělecko
budi na mnohých stranách už oba\_\. I\ pro
\edení _)est ovšem ještě daleko. také _)est nem_\slitelno. že počet těchto
maloměstskj eh museí. )_ichž naklad ))(iěi se na () až 8 tisíc zlat\'eh.
b_vl b_v v dohledné době \clik_\". Solnohradský l\ilehcn—/e1tun<)

však už ohiažu)e se. ab\ n(_)ak(')hyperumělccka l\omisse \e \ídni
)ozhodo ala pak o obsahu těchto malonustskj eh obrazaun (( pasmaala
na venkov nějake l\lassicke nebo moderní nahotinv. nebo umělecké
blasfemie. _)ak_\'eh v modeiním umeni dosti nalezneme. ——Takovéto
ol)1aZ('
1111_\'.poněvadž samy sebou bv neměly toho umělecky vzdělavaciho
11ěi))kt).))lo\(ize))\' b_\'b_\l_\l\0(ov1)_\')))ipřednáškami vynikajících um(l(u
a kritiku. kteří l)_\ohia7 živ_\m slo\ em (l_oplnovali. I. tak0\ ěto ))1edná\l\_\

zmíněný list podezliwí. že za\ da)í asi mnohdy pliěinu k protestům
z naboženskeho stanoviska. ——Áatím vetsi obavu mohou míti sam)
navlhovatelé. že 7 věci nie nebude. než ti. km)) se bojí libelahií ()
ne--li nemimne ted\ miavně indittelcntni piopagandy.

llísska ústlední komisse )))o zachování

uměleckých

pamatek
_)cdnala
schuzíeh Povolena
svých také
několiklat
() moravských
a v Oposlednich
sk_\'ch pamatkmh
_)e\tědodatečná
podpora pio dokomeriic sta\b_v a v_\'zdobv ch)—an)() sv. Bail)o1_\

v Kutné
lime:
za to v.\Žak zamýšleno mizení malé \ížl\_\ na
l\ostelc P. Marie v Scdleci odstaveno. _)ežtoministerstvo zatim
podporu odřeklo. ——Ccntralni komisse zasadila se () bin enske
městské )adv o to. aby při assanaei mesta _)csuitsl\_\" kostel.
l\te)\' bud cel_\' nebo jeho kaple v_věni\a_)íci dle nánhů

městských

měl s okolím sv_\'m padnout). b_vl zaehman. )akožto _)edna 7 n(_)
krásně.)ši(h lenaissančnich staveb '\Iorav_\. ——Plo úp( avu kostela
v Kralove Poli zasadila se komise o to. ab) 7.(\tr_':c))(
nástěnné malb_\'

se oplavil_\ v )))nodni podobe jakož i stul\ov_\' mramor se vyleštil
() Oltzire ))()zlatil_\'.

l\o.\.tel Pala\ sk_\'. 7a_)ímavá to sta\l)a z 1. 1660.. má dle na
vlhu komisa dostati novou malbu u\nít). ()(ltuc mají b_\"tir)cn(vován_v

Rozhled.

ZŠ[?

() hlavní oltář dostati nový obraz. Také zevně má býti chrám upraven.

Pro kostel sv. Mikuláše ve Znojmě v_vpraeovalstavitel \\?ichtler
podobný plán na celkovou rekon.\trukci. _ieižkomisse p))iala
\Ii—
nisters tvo v\_'učování () kultu iakož ) cent). komísse schválila dohotovene

nvní už .\k0)() 7eela oplavv J*ebnimuP. sv. \lichala
v Olomouci.
také po zbytek oplav ještě nutných dala \(l)v()l(=n10bav\ _ie_iídříve
proti ))(')v1hu)))op)av_\' () přestavbý v_\slovené se nesplnilv:

\tika kostela d\čma

Z(').\ta\l)a)))ipred\evzatými

zvláště aku—

neutipčla. ale za to

()esthetieký vzhled ehlámu získal.
-—\a podnět da))_\' p)o.t ko))\e)v()—
torem Klvaňou. u\ne\la se komisse (lati v_všetíiti \t())ol)\_'l_\"7.v()))
v Petr')()\('

z bývalé

tamní

)1)()dliteb))_\ če\k_\ cl) bratři

p()()l_)_(')7.e_iící.

i()kož ) p1esvěd(iti se o de.\olátní))) \tavu chiámu P. \[ ()) ie ve / d(')) 1).
pekn) )))) fleskami po vnějšku ozdobeueho. () co třeba k ))(ipravC pod
niknouti.

Spolek

maďarských

)))alířu.

kterýž zreorganisoval \0

v poslední době a přijal mezi sebe sochaře. podal nedavno k mini—

nisterstvuprotest proti uměleckému Senatu zemskému. Při

letoší zimní výs t()\(Í=umělecké v Budapešti 7akoupila totiž vlada () král
uherský za 27.400 zlatých )] ()b1azu (\ubee plod(')))o oblazů )))S
v ceně 41. 700 zlatých. C)))(lei v\ak ))el)_\li \ touto koupí spokojeni.
Statní koupě _iest 7()_ii\t('=tež při\ou7e.))í))) _iaké\ip1e)))ie
uměhi. () tu
p1'_ \t(')t))í koup( ))ev7tahov_'al\ \e \ul)(=(' ))a oh1a7ý een_\ té hodne.
Ježto

návrh

dava

\e1)(')t zem.\k_\. (_)b)a(_*eií.\(=unulc1

inoti

tomuto

() žá—

dají. abý místo svého dosavadního ze:)la lai(k('=ho \ložem měl b))(louen)
tři čtvrtiny umělou () jen jednou ctvrtiuu laiku. lak b_\ (se pak od—
bo) ))\ )').'\ud(_=k
v l)))d0)i())0\ti poii\til.
Jako za_ií)))avo.\t._iak \Iadali
um(l()i

_i\ou

)))a(la)\tí.

p()(l(')\(')mc tu

spolku \'_\"tva)n_"\ehumelcu

v_"'\bo) tohoto

IP))l_Qzllli.<()\'(m('l1<)

)))a(l('))\k_\cl): předsalníetvo

() \'\ bo) tvoří:

Basel). ]xoeian l\ac7i(')))\'). l\()1l()v.\k\. Jala () \ulek. To _i\ou \.\i(h))i
() dle jména ()))i jeden ei\tok)'(\ný \lada) ne. za to sami Slo\(u)( až
snad

na B().\cl)e

——
dh= _imena

.\()u(líe.

V Rakouskem \lu\( )) )))(ibýti letos )).\poř(')d('u)a
od května do září

\_\'\'ta\'ka

tisku

() maleb ))()tka))i1)(')(h \t())\'(l) i )))()de)))í(h.

\ dova po Do.\to_ie\\kén) dalovala mo\ke\ \kem )))))u.\e))hi.\to))(kému
\bírku pamatek () )uk()pi.\)) po .\la\n(m _\pi.\()vateli—
)))uži \\ em \ edle
poi)1.\í.toto_)_)_)afií.odlitku tv('))() z ))))t\()l_\ Do.\to_iev\kého. _i\()u tu \\()(k\'

\pi.\\ _ieho. )ukopi\\

spi\u

pokud _i\()u ))cho\('.)))v mnohe )ukopi.\_v d)—

sud netištené. nab_\tek p)()e()vn_\. p(')1()()_ii))(') )))(ili(ko.\ti k osob)) ])o\to—

.lOvského se \'7tahuiieí.

Dostojevskeho.

Památký

t_vto budou tvo1iti v )))u.\eu

sín

Zemřeli
minulý )))č.\í(—:
A. A. Chovauskii. )ed. .lilologieký el)
7(')pi\ku ))).\ký )ílolog. \pisov.. .\l()\ut'ný l)i.\t())ik () znatel )))ě\t.\k\(l)
sta)()žit))()\tí )))\k_\Ch: \l. l. P_\l_iaev)..Starý P(t)'()l))'ad". „Mal-(')\l().\kv()"'.
„Zabýtoie ok)e.\\t))o\tei Pete1hurea" 7.apo)))e))ut(')minulost okolí Pet) oh)
() _iine.:_)\ ladimíl O\ipovič \li(l)))()\ie. jeden z p)()dních )))\kýeh ))o
\inaíu vz t„\ovo.\_ti"". kdež podpi.\o\al \e p.\()udo))_\me))). .l\()l())))e))\k_v
Kandi(l“_); ——(\pi\()vatel pol.\ký llenrýk Lisieki.

\

A))(rlii 7.(=)))((=l7((kl((dat(=l telem-(incké

l)()(())) do heuter

7))r_((v()d(()\k(-'=kanceláře

Ž.). ('m.) (Odom lsraolita; tamtéž zakladatel )))oziuárodní

c(=.\t()vat(=l\*k('=k((n((_=l('(řo Cook.

_)enž pro svou

7))((lo\t sveta

() 7(=mí (\koro

\;š(=(l)
vl('(da)()i
na ))(nadu
pr*ibi1('(n.—\(=
Štvl.katolickém
Hradci zemřel
.l)ře7.ča.\t()
prof.i J.
B \\'oi.\\
.\-](_)\*(1tn_\'
historik v duchu

\ \č)))(=(ku mají divnou uměleckou ((tiéru. Stavitel říšské \n ě
)))()\ ní budov v 1 ((v 01 \\ ((llot měl (\véícno ještě i další vnitřní
vvzdobení
bud(_.)\*\*\('(\t)*ol)))í )))allm jednu 7adal malíři (( )))ot mni—
(fliovskému l*r.((nt Štuokovi.
lento na ))('(\rl) ()l)r((7u už l)(al \iln('=
7('(\*
d (\Lv k(l\*7 pak navrh bvl hotov. \mu) se všeobecně V\\lovil ()(l
)))ít((\ě

o t((k(i'\ (= \_\'7.(lol)č=. \(=il l)o.\f l)\la

\tran. P(ík)_\"))) p(oiádiením

témě)

\*š(=()l)(=(=n
n('( l)o7 r07dílu

kritikv ))('())up()\l((n(=uvuražen piof. Stuck.

(\tavitel \\ ((ll()t i ((l_\'*\l)())* mni(l)()\ .\k_\'01) umělcu

t(=\t ))rotit takovému

chovaní \(= \u(i

umčl(i

Tito ))07dvihli pio

prvého ('(—'(du.
_jakhn je

(Stuck. (( poslali své \*v)('(d)(=ní ))ř(=d\(=d))ictvu snomu.

\\ ((llot \(= \7d((l

\\ oho madu. (( Stuck ))iol)l('(\il. 7o ())) n('(\')l) obiazu \\ (ího nijak měnit
(( ))ř(=dčl('(vat))olmde. —-- Ol))a7 l)vl (učen ))ro (\tropní malbu ))r(d\ed
ni(k('=l)() ((ln. Fr. Stuvk \_\*)))((lov(il pro ten (((—cl„honbu za \tčstím"
I().\l(())(i V\t\'k((li. 70 už )(('()))(=t)o nevhodný. tím více. v.\ak )))0\(=deni.
Houorar za ()ln'az (učen l)_\l 330.000 )))aiek.
Spor m(=7.iumelci (( to velmi V('(šni\_\'*)))opukl v Italii. V Benátkách

((tvořil (\;e n(dávno

spolek největších

())))ě-lců italských

__C()()))(=)a7ion(= (l(=i ))i_tto)i () degli

pod jménem

\(=()lt()ri.“

Leč \t()n0\\

této k()()))(=)
ar(=,(=jež jinak je dobrou \vép())))()(=nou () \tavo vskou orga—
ni.—()(í.mají tu (l)\*.l)(( 70 ol)n)(=7u_jí))očet členstva ))a 40. \'( spolku
tr.)m vznikla tedy pro italske umění v_\'(\ ((1n( _)ak('(.\i .\(()))07van(') aka—

(lomio (tvri((í.=ti
Clonové \(=. doplnují volbou. Hned první vÝbčr
Z))()\()l)il mnoho nespokojvnu). \(=l)ol m))()7í O))(a\*(lO\í 7nameniti umělci
7.u.\t((li mimo

))()((=t JA).

\(=\))okoj(=))í

k()()))(_==r()(i
(( \i(=(=.A.\\()ci((zione
j(=\ \()l))(=_)\i. n(=\*('(7()1)(=
poctem.

7((ložili

tudíž

(l(=i ))ittori..
\[alír

Corcos

))0\_\_"spolek

)))oti

“ jejíž příslušenství

))odal ))((k_ _)m('=))(=)))tohoto

(\polku protest (( 7('()()v(=n7('((l().\t k mi))i.\t)()vi vvu(ov('(ni. abv pomohl
A\.\()(=ia(( )))oti l\()()))(=r(((=i.sic 78 ostatní umělci italští. mimo benátský
.\*))()l(=k\t()_)icí. budou

zničení

na \7d\.

it((l.\k(= um(')1(=()patrí mezi jinými:

.\[(=7.ilop.\í v*_\lou((=.n('=7 Ixoopo) r()(:(=

Bi((()(a. (f*()1co\ ())o\'\o.

('()tto. ()ca. l((\.\i))i. Vannutolli. Vigln (( ).

l)) u.\*.\(=ls
ka demokratická

i\SH.. k(l\7 lil)(=(()l))íuni\er\ita

universita

.l())i.\ Lance—

7avřena. \7 r.

l)1u(\\(=l\k(( n(=)))*i))u\til(()))ednáškv ))arí7.

geografa (( ()n(((cl)i.\t_\ lůli\('=e(( Reclusa ()d\tě))ili (\(_=\()ci()li\tičtí (( radi—
k((liií \tu(l()_)í(í od ((ni\f(=r.\it\* l)r((\\el\*k('= (( 7alo7ili \i svou d(=)))0k(((ti(=kou

uni\e(.\*itu \polu )ako ústav )))o „svobodn( v_\.\'ok( včdv"

V radik.

() (\o(ial. kru7í(=l) i'nvslonka došla i l)o_)n( peněžní ))0dp()1*\. lčcnci ))o
volani 7 Celého t('=)i((=(světa. (( to l)(=7 \*\'l)ě)(( k alitv a ))resvčdčeuí.
I\d\*7 uni\*(=r(\it(( (\t-(ívala .\.(=.čím dále. l)(=7()l)l((ln()\(m
))(()(=ni.\*tě1))všech
))()d\*)*_()t))\'(=l)ucení. ))očali lil)(=r('(l()v('=i k()n\el*\ *ativci (( (vláda
dělat

Ilnvc uni\ (=r.\it('=,obtíže. Vlada konočnč= ()(l(,=))í*(=l((
universitě právo udě
lovat doktorskť= diplomy (( sonáty l)el_s_='i(=k_\"cl)
universit
poslucliačův

C0

P._ozhl ())(l.

z demokr((ti()k(') universitv ke zkouškám

k doktorátu

Mimo to i 1)1(((n(3n_\finanční v.\\'c\l(l_v (( tak \) polovici

Q,!

nepřipouštěly.
březnu

rektor

uni\')'e(.\it\ Greeí ohlásil p1ofe\\o(um i studentům. že universita musí
se 7 teelito p(ičiu nzauiti.
Studenti i profesoři prote\tov((li ——((le
splávní 1(((l((přeee Jen \\)C) usneseni v\ konala.

\(n \" obi ((2 L ()m bla ((dtu\

n((.\()lnáhodou v poho\tin\kén(

dvorním pokoji ()((1\k('),hop((láoe. \ ((Irskem Selu \. Sonim Poch((7í
7. 1. ((sm.: námět Jeho Je.\t I\ri\tu\ (( Samaritánku. Ubluz byl pieličen
(( p(emalo\('(n několikiát. takže nebvl na pnni pohled k p)7n((m Jako
dilo mi\t((( l()()mb1((ndt((.lel kd\ puvodni malba po ()Č1Í>ÍČI]Í
v\ niklu,
z((\t((l r0\něž

Je\t() p(íli.\: ne7řeteln\'.

(_)braž uložen

v e((();\k()1nmu\()u

Šrémitage. kdež píib\l Juko-142t\' (emblandt.
\1(o1nte \Iele l1]()l de \ ()f' (ie dobývá \i ted \l('(\v i na poli
1)(')m((nov(')m. \le

ne uměle(_kou k((i\ou.

lec ž((Ji((1((\()(( ()((.\o\'o.\tí. Jeho

..l().\ \Iorts qui parlent" v .,hevue (l().\ (l(((.\ \lodnes
((\ei'(Jnov((ní
71)usobili mnoho hluku (\\\'mi n((1('(žk((mina skutecne ()\ol)\' (( pomčlv
(( ().\t1_\'mlíčníln tábora, k němuž \ogíie \toJí v opo\1(1 p(ote.\t((nti\mu,
J((d((i.\inu. (( Dre\tu\i\t(i.

7vlá\t(') 7.p((\((l)ilo 7lou k(()v. že p1\' 7„((t('(hldo

nepěkne \(()n\ Jméno bývalého ()(—diteleženského p((edanoeia lélixu
Peeautm

prot()\t((nt((. Jehož \i v.\'((k učený \vét v\.\o()() v(ižil. Jako \le—

(hetneho v\())hovutele.
Iodle p(ikh(du \id()n.\k(')d\oiní knihm n\ \\d('(vá nyní p(ičiněním
piuetekta P. lrunt. E)hileho i \'((tik((n.\k('( knihov n (( \\ (')n()J\t((1\í

(( neJcenneJ\i(ukoni\\

tiskem pio \()(eJno\t

vedeekou.

[(ukopi;\\ Jsou ())ep1odi(k()\('m\) ()(-\tou totoehemiekou (( ()() do foinn ((
tvuru velmi věrně nupodobeny. l\((žd\' (((k()pi.\ p1()v((7en bude ve(d()()k_vm
v_v'kludem.l)1vni t((kov('( publikace ob\((h(1J()lukopi.\ \ irj_)il((s\v.\\ ětli\
kami P. A\olliaca. Jako ("huhe (i\lo \'_\Jd()__.Ío\ua". l((k0v_\'mto způ
\ol)()m .\t((nou (\e vědecké pokl((d\ v((tikunské knihovny co neJšiře

píistupm každému u(()n()i.
,
Od 11. d') 14. dubna konuti .\()bude \ l\(ulO\ v(11\ ((reeh v Cechách
\\vll. \Jed pro vnit( ní 111
()di( 111(( __ l(')k((((iněme(k_\"().hheíeráty
pfevžui nejlep\i specialisté 1ne7i lekmi nóme()k_\'mi.

Leto\í \ll.

(ne77in('((()dni .\J()7.d (alientulistu

m('(se konati

l(im() pocutkem 7.(((í ——lutéž knnati \0 má mezinulodní \Je()7d
žurnn((1i\tn.Jen<
\.\((kp1() \nitřni 7('(pletk\ italske. ž\1('(.\t(')pio ne—
povolenou (((nne\tii žuin((li\t(un \ lon.\k_\'cli milanskýeh boulíeh od—
\ou7en\'n(.

bude ((\i musit b\ti

bud přeložen. bud 7(_)el((()(lk((7('(n.—

V Bud((p()\ti (n.-'(se konati m()7in('(rodní

((( (t\lenov()

ho osvetleni

\Je7d

(( v\'st((vk((,

od 20. do 24. května) losledni po—

dobn('( \\".\t((\k(( bvln \ I)e(línč. A()()t\l()n timto zpusobem nejvic p(('(t()l
(( (t1t(lu dob_\'v(i. ——\e dnech 4 už 5). dubna koná \e .\Je7d mezi-—

národní

proti

alkoholismu

v Paříži. \7 reteráteeh Jednati se

bude především () vhodném zpusobu. Jak v.\.(.)1nidrul(\ \kol p((\ol)iti
proti ('(lkoholismuz (( Jak vzděláním (( pf)u(ov(iním vub()(_.) Duležitou
bude otázka
(lonlormlých

() 71'1'7.()ni1n()7in(—'(1odniJ(dnot\
všeeli státu na ochranu
plemen \) nekultuinieh
žemi()h mi((1()()\'1)()1')\k\'el(proti

alkoholismu. I)eč doeílí—
li jen takove akademické jednání jakeho účinku ve
.\skuteč
nosti'.
Lovnéž
alkoholismus
((otazka
ro7píav.
(\
(( počest
objevu
článku Volto
a socialni
bude odbude
1:'). piedmětem
května do 1.).
řijna

mezinárodní elekti oteehnieka

spolu s mezinálodnim sjezdem

v_\"
stavk( v Komu v Italii

učeneho s\ čta elektioteehniekého.

V_\'stavka dle přihhišenčlio účastenství bude asi velmi ('(pln('((( iozsáhlá.
aspon pokud l)v(op_v se týče. — \a počest v_\"(()čípamátky Guttenbel'g'm _\'

pon'ulatise ma velkolepá slavnost

od 213).do 2(). čenna.

Guttenbel

Spolupoíadatele

Oova v Moh ((("

slavnosti jsou nejslovutnější

osobv v obolu knihovnictví: (editel Blitish -Í\[usea v Lond_\'nč
\l. Thompson. ředitel národní knihovn\ pařížské! .Delisle (( reditel
\atikanské knihovn_\ P. F1 Fhíle.
\Ie7i tím co tak slavně budou
V \Iohuči sla\it panízitku kutnoholskeho jmenovee \\iíálezee knihtisku.
připadne (( n:'(s lovněž v_\'1()('nítřistaletá památka ('(mití pivního sla\ neho

(eského knihtiskale I). \(d ((m(( z \ eleslav' (na.

V Anglii ehvstají sbííku nejstaíšíeh právních památek církve

7('(padnípodjménem ..Šl()(lesiae 0( ( identalis

monumenta _juiis

((n t i (1((issima“ ._j(žl(11ti(l(\m \_\"bčiempnpiavujehlstonkb U. Tínnei.
\edle (lekr'etu papežských. s_vnod(( snemu eí1"ke\níeh jsou to i jiné pra
menv sahající od nejpívnčjsíeh času (iikveeaž po (ok (')11. Od teto doby
už sbíika ona obsažena v níonumentalním díle: „\Iomnnenta Gel'lnaniae

historka

\Iezinaíodní společnost plo zkoumáni víehní(h vistev vzduehm _\"eh

koncem března na osmi místech L\1op\ \\pustila balony
l(u
vědeckému
zkou m ('(ní osazené i neosazene (( samočinné. \lista.
odkud l)alon_\ se \znesl\ jsou: Videu. \Iniehm. hellín. Petrohiad.
Štiassbmg.Límo_'_)es.T1appes

(( Ia1íž.l)alonv

plo obe(e1istvo. jak zaeházeti

s l(lesl_\"ni balonem (( komu () není 7.p1('(vu

opatien_v b_vl\' poučením

podati. Samočinrihn 7pusobem_mčl\ neosazene balon\ tlousiti lístl(\

jež n:'(le7(e měl v_vplniti ——u(l('(ním času a místa (( poslati postou ústřední
komissi. —- lal(0\(') včd(cl((') v_\'*7kum_\meteoiolonieke
pomocí balonu

konají se pravidelně od 1.188?). \a 7koum('\ní \'1ehníeh vi ste\'v7(lu( h()v_\"eh
klade meteolologie \()lil(_\"dma7. \elmi \hodného 7působu k tomu ()íli
hodla použiti metemologieká stanhe pluska ('Ieg lsl(e h\ ozdy). V 102—

po(tu letoším po\oleno .)(__).00()
maiek na 7ří7ení

stále

stani(e

l) ((l() nov ('. l)((lon b\ b_\l upe\ nen (( stale l)_\' se \'7n('(sel v ru7n_\'eh
polohaeh vi ehního vzduchu samočinně 1e_:_)ist1'uje
inetemologieké 7)('(znam\.

Balon ktomu (ili (učený. či spise d\a stále se doplnujici sp0(1\aj1 na
spojení balonu s dlakeni opatřenjm samoeinm'mi nist1()11\ložno tím
dosáhnouti \_\se 5000 až 4000 metru Používání (haku ke zkoumání
meteorologg'iekému dosud b_\lo možno jen na pobřeží. při silnýeh včtreeh
pobřežnhh. uvnitř 7emč p(i mi1n_\'eh \etíeeh b_\lo toto zkoumání ne
možno. Poutanv balon sam pak pio 7k()um('1ní\e V_\sšíeh \(st\('(eh se
nehodil. ježto každy silnejsi n('(1a7 veětlu jej siažel k 7.(mi. Spojením

obou má se doeíliti psh ho stoupání za každého sta\u povetinosti.
[(ok eo (ok vvsíla (alská (uska zeměpisná společnost v Petrí'ohiade
\ _\'7l(u mne ved( el((') v_\'pi a\ \ do stl ední Asie ((_jin_\'()h
l(on(in
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asijské Rusi i přilehlvch krajin. Výpravy mnohdy rozděleny i na více
okrsků. \\p1a\'\ podporuje stát, ((a). i jiní zámožní soukromníci. Vo
zplavach zeměpisné společn0\ti pcttrohr (\dské híomadí \e tak nejccnně).\í
material ku poznání země a lidí (ele ohromne \cvciní polmice A\ie.
Letos nadána

zvl('\\tě piostředkv

má b_\ti po.\l('\n(\ ze .\pol(čno.\ti země—

pisné v_\"pr(\\a.)íž určen čas d\ ou let ku \ědeck_\'1n \\'žk\\\nůn).

Jako

louská výprava pod \edeníín I\01u(\\o\(( cilcín měla Mandžunko. taki
t(\to pod \edcním poručíka Ixozlma \\d('( \0 .\ pivním rozbřmkem
tcplcj\íclí (11111
do západního \Iongol\k(\.

do stepi Gobi, pohoří \Iandžn.

(\hv podťl jozel(\ Kukunťu pronikla až ku )))(imcnum. ./l\\t(':" řeky \e
středu Uín\. lzemí toto. jež t\oří \tcrn r\\.\kého \livu v Číně. postup—
n\mi \\'p((\\((1ni \(dc( k\ nn n((l)_\'"('\\
pro l((\\ko (\t('\le\ětsího \\'zn((mu.
odhaln\')íc \v('( nctu\\n('\ l)ol)(\t.\t\i.

(\'a lon.\kč=m ;__vc<„__)-1(\tické1n
mezinárodním

(\)czdu

přijalo

Ru\ko

.\(—

Švcd\kcn) \'(kol podnítí se 110\ ('ho měření \tupno\ ého ve vzda—
leněj.\ích od \ovníku \íř'kach zunekoulc\\p1ava
\\(l('\ \(3 leto\ na
(:e.stu Oba \tat\ ))\i\pějí značnými peněžními podporami Rusko mimo
to posk\ tne d\ě lodi pio v\p(((vu\\'p1(\va
vydá se ze \evmního
pobřeží

1\\\ko—.\\('(d\k('=ho na (\p1(b((l\\

kdež

.\(= na (*(l'e leto zaridi.

Hlubomořská v_vpíava německá do jižního oceanu

vedle jiných zajimavvch výsledků přinesla i v) vrácení dosavadní do
mněnky, že v p(otivě k se\ ernímu ledove'mu moři jižní vvkazuje jen
malé hloubky, že tu dno mořské počínajíc od jižních pevnin ba už
od samého rovníku stále stoupá. Domněnka tato novým měřením

zvrácena: shledáno totiž, že jižní polární
moře až k zemi
Enderb\ho (jižně od Afrik\ na již. polarním kruhu ležící) v_ykazuje
hloubku JOOO až )TUO metru.
V r. 1897. a 1898. podniknuto opětně rozsáhlé pátrání (\ kopání
v bývalém táboře vojenském z dob\ \iníské u Dunaje ve starém

Carnuntum
(na hranici uhersko-rakouské na jižním břehu Dunaje).
Odkopána stará silnice shrob\ vojenskými po stíanách v délce ())()
metru, táhnoucí se k římskému ležení. V hrobech nalezen) spalené i
nespálené ostatk\ mrtvol vojínu XY legie, u mnohých hrobů byly
nápisy. Dále pracováno na odkopání všech čtvř silnic, jež z ležení
vedly na všeckv stran\. Jedna ze silnic Ope\něna bvla dvěma věžemi
ve vzdálenosti 1200 metruv od \ebe.D1uhá táhla se až k amtiteatlu na
břehu dunajském; tato jde dnes až do prostřed městečka Hainburku. Při
kOpaní v ležení samém přišlo se na východní straně na massivní věž,
z níž jen přízemí a základy uchovánv. Přízemí rozděleno na tři místnosti.
Na „'Pfattenbergn“ přišlo \e na základ) chrámu pohanského;
chrám opatřen byl předsíni, za niž následoval) tři síně chrámové. Dle
mramorových nlomků nalezených dá se soudití na překrásnou vnitřní
ví zdobu chrámu. Vedle tohoto chrámu nalezen) zb\tkv je\tě jiného
chíámu, jenž byl trojlodní (( mohutnvm „portikem“ obklíčen; nalezena
i místnost, odkudž chrám se \'jtápěl. Průčelí obou chlámu obráceno
bylo k ležení. Mezi oběma chrámy nalezeno asi 12 základů obětniště
bohatě zdobených.
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Při regulačních pracích na “Tibeře nalezen mosaikovv

plain

antického
_l—I
ím a (22. února), po němž dosud maině se bylo pátralo.
Plán ten byl ve stanm lřímě výzdobou chrámu Antoninma Plán asi
dal na ono místo odnésti papež Pavel III.. neboť nalezen b\l blízko
místa, kde stával palác Iarnese, z kteréhož rodu papež pocházel. lam
se asi plán zatím uložil a pak se naň zapomnělo l\alezeno při kopání
a pátrání nejdřív .“)47úlomků, později ještě asi 100. takže nyní z plánu
celého by b\lo na 500 kusu: plán není cel\' i zamýšlí se kopati dále
poblíž kostela sv. Kosmy a Damiana, kdež jak se za to má. ještě i
ostatek plánu někde uložen bude. Plán tento má pio histoiii Ríma
velikou duležitost. Osvětlíť mnohé místOpisné záhad\ starého Říma.
Minulou zimu pracováno velmi pečli\ě na upra\ em všech nálezu

v basilice a katakombow'mpohřebišti

l)omitíll\'

v liímě.

L'lomky sarkofaaů, nápisy a jiné nalezené už dříve fragmenty upe\
něn\ kol zdi basilik\ a doplněny dle formy úlomků. Také kolem
apsidy choru umístěn\ fraumenty. takže basilika proměněna n\ní
v pravé bohaté museum archeolooické velmi pečlivě upravené.
]. rancouzsk\' alcheologický ústav (se sídlem v Limě) od nějakého

času podnikal kOpání a výzkumy na místě starého afrického
města Lambaesis;
na severu města objevena křesťanskábasilika
20 metrů dlouhá a 12 metrů šiioká. Půdu kostela tvoří samy hioby
mučenické z 3. století. —-eV Spartě nalezen nedávno \elmi pěkně

zachovalý, skvostný obraz

mosaikový představující\ehillea

v ženském oděvu mezi dcerami krále Lykomeda, kdež skry\ an byl,
aby do války trojské nemusil. Piovedení oblazu jest \elmi živé a
umělecké. Obraz má hojné arabeskové a květinové obroubení.
Anglická komisse vyzkumná v Eg\ptě poslala novy nález do

britského „*Ashmo
ean Museum“; jsou to kamenné úlomk\ hiero
<=l\'hek,éz času prvních tří dynastií. \alezenv b\ly v Hierakon
poli. Úlomky pocházejí ze soch\ neznámého dosud krale Beš. Jest
to jediná královská socha, jež doposud z oné dřevní periody egyptské
historie nalezena. Hlava smh\ je velmi pěkně a zdařile v ušlechtilém
t\pu provedena; u nohou postavy leží pobiti nepřátelé, jichž pocet
udán na 47.023). Žezlo krále Beše ukazuje podobu jiného krale jménem
Nar--\Ie1, spolu i dob\té prapor\, stáda a otroky. Úlomek jiného žezla
reliefně představuje jiného krále nejstarší d\ nastie, jak prováděti dává
práce zavodňovaci leště jiné věci, nůž pazourkový, hlava ze sošk\
dívky nějaké & pod. věci nalezen\, všecko to dle úsudku učeného
archeoloo'a anelického Evanse pochází z dob\ 4000 let před Kr. —-—

V Dendeře D*nalezen\
zase z doby jedenácté

d\nastie:

socha

krále \Ientuhokepa s manželkou Nefermezut a úlomk\ alabastrovj eh
váz a pod.
Ruská archeologická společnost zabývala se několik let už kopáním
na Ixrymu. Konečně dopátrala se velikého objevu. Několik mil od

SebastOpoluobjeveno celé antické

město

pod zemí. Jest to asi

řecká osada na onom místě kolem r. 550 př. Kr. založená. Nad za
sypanou osadou stojí nyní mužský pravoslavný klášter s kostelem na

thlllt'll.

Fili)

památku poklestanění Chazarů ku ctí sv. C\ rilla a \Iethoda 1.188'í.
\*\stavěným. ——
\ antickém městě \še je velmi dobře uchováno: domy
s celým vnitrnim zařízením, vvzdobou & známkami života tehdejšího.
V Hagenově v Mecklenbuisku nalezena při kopání půl metru
vysoká nádoba s víkem. Obsah její záležels * velkého počtu různých
předmětů kovových (zlatých. stříbrných a bronzových) ozdobných \ěcí

i nástiojů. Dle archeologa dra Beltze nalezena tu výbava

starého

vendického

pohřební

knížete, jehož hrob v těch místechležel

\ěci odnesem do Schwerinského
Pařížský professor Gustave
dospěl k potvrzení s\ eho objevu.
Rontgenova objevu do \ědeckého

objev svuj tehd\' cernv

musea.
Lebon po několikaletých pokusech
jemuž před tremi lety při vstupu
světa, nechtěli dáti vír\. \azval

m světlem

jež vyzařují prý předměty

i neosvětlené, světlo to znatelno jest kd\ž i ne pouhému oku piece
na plotně foto_r_)1aiieké.\\ni zjexu tomu prohloubeněmu a piozp\to

vanému přiložil Lebon název „luminescence

invisible“.

ne

viditelné světélkování. 'loto světélkováni spočívá v tom: předměty
nějaký čas osvětlení slunečnímu vystavené jakoby se nas_vtil\*paprsky
světelnými; i ve tmě pak jestě paprsk\ t\to vssáté v_\*sila)ía působí
tak na plotně f tografické obraz svůj, paprsky před časem vssátými.
Tak sádrmá soška Venuse milosské vystavena b\la světlu slunečnímu
několik sekund; na to úschována v tmavé komoře. Po 4 dnech
v úplném temnu postavena před fotograůcký aparát a po tom čase
zjevil se na plotně zcela ostrý obraz sošky. Obraz jevil se velmi přesně
v tomtéž osvětlení na plotně, s tímtéž rozdělením stínů, vjakém soška
na slunci stála. Dle pokusu Lebonových dává toto světélkováni jestě
znatelné stop\ na plotně: po 1.) dnech při lžhodinném vystavení
plotny;

po 25 dnech

při E_ŠOhod.vystaveni;

po šesti

měsících

při

40hod. v\'sta\eni; a konečně ještě po půl druhém roce při GOhod.
vystavení. 'led\ půl druhého roku potřebovalo světlo v sádrové desce,
již k pokusu použil, nahromaděné během několika sekund, než se
úplně rozptýlilo a vysálalo z ní ven.
Ve fotografické společnosti londýnské přednášel F. H. Glew v po—
sledni únorové schůzi () svém vlastnim pokusu pomoci zvláště za

řízenérour\ vnímajícíelektrickévlny, fotogr aiovati

elektrické

výboje bou1k\ jestě velmi vzdálené. Rourý jsou podobně zaiizený
(kovovými úlomky v\plněn\), jak jich užívá telegrafie bez diátu,
na vnímání vln elektrických — Ríšnigenový paprsk\ dosud téměr
lékařství posloužily a zas nejnověji na tomto poli k důležitému objevu

přivedly.Jesttodiagnosa tuberkulos sy plic pomocix —paprsku.
Objev zakládá se na pozorování prof. Eschericha z hradecké univer
sit\, že suché piedmětý dávají Ri'mtaenovymi paprsk\ prozářený světlý
obraz na plotně, vlhké předměty vsak zanechávají na obraze lehké
stin\, jež jsou tím temnější, cim více vlhkosti předmět obsahoval. Dle
toho soudí se i na ložiska tuberkulosni nákaZ\ plicní podle těchto stínu,
jaké na celkovém obraze plic povstávaji. Tímto způsobem možno nejen
tuberkulosu zjistiti, ale 1 vývoj &rozsireni jeji každý okamžik stopovati.
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N o v e pl a n et 0 i dy objevil vtomto roce :první čtyry) fotografickou
cestou prof. Max \Volf v Heidelberce (jsou p značeny značkami 1899
EF, EG, EH, EJ). Jsou to první v tomto roce. Jsou to většinou
hvězdy 11 velikosti (_dle světlosti své) a podařilo se je též přímým
pozorováním ve hvězdárnách vypátrati.
Telegrafická centralní stanice pro objevy komet v Kielu sdělila

vbřeznu dva nové rvchle za sebou jdoucí objevy vlasatic.

Dne

3. brezna sdělil hvězdář S\\ift v Rochestru v sev Amer., že objevil
vlasatici v souhvězdí Eridanus, nad jižní polokouli, pro nás pod obzorem;
ježto však kometa na dráze své stoupá k severu a prostým okem
je viditelna, bude ji možno i na našem nebi pozorovati. — Dne
5). března pak prof. \Volt v l—leidelberku fotografickou cestou objevil
vlasatici v souhvězdí Andromedy. Tato prý bude totožná s kometou
Tuttleovou, jejíž návrat se letos očekává (1790 od Méchaina pozoro
vána, ztratila se, až v roce 18:38. opět Tuttle v Cambrigdi ji objevil,
načež i po něm nazvána) Oběh její vrací se vždy v 13% letech.
Komety obdržely značku: 18519a, 1899 b.
Z téže stanice ústřední v Kielu sdělen 18. března objev nového

Saturnova
měsíce. Dosud známo bylo 8 měsíců této planety, jež
jest v naší sou.tavě z nejokrášlenějších a nejbohatších, a po Iupiterovi
jesti největší \Iěsíc devátý nalezen \\1lliamem Pickeringem, hvě
zdářem na hvězdárně ["'laiuaidské (pli Haruardské universitě) v Bo
stonu. Dle výpočtu Pickeringovýcli, jenž našel měsíc ten cestou foto—
grafickou, jest to měsíc nejvzdálenější od Saturna, skoro čtyřikrát
tak vzdálený jako osmý měsíc, spolu však nejmenší ze všech měsíců
Saturnových. Dle vzdálenosti omezí tímto nově objeveným a osmým
měsícem, zdá se, že 3). m-—sicnení

poslední

a že v mezeře oné snad

ještě jiní souputníci Saturnovi obíhají. Objev těchto devíti měsíců
Saturnových rozprostřen jest v době 2-14 let. První objev Saturnova
měsíce stal se 2:3. bř.1(ií.'.n (Huvuens) Byl to měsíc pořadím šestý
a nejjasnější i největší. \ejposléze objeven sedmý měsíc (v pořadí od
Satmna) 1%).září 1848 od Lassella v Liverpoolu. Tento dosud byl
nejmenší. Všech předešlvch osm měsíců má jména mythická, devátý
dosud nepojmenován, či nesděleno aspon dosud jméno jeho. Pořadí a
prvky dráhy i velikost těchto &)měsíců Saturnových jest takováto:
Vzdálenost od
Saturna v poloměreeh Saturn.
(poloměr S. :
59.000 km 1)

Doha oběhu

Velikost
měsíců Či

kol Saturna
(dny)

jejich mm.)

průměr

1. Mimas

3'01 (3'1)

00!

47“

?. lfnt'elzidns
3. Thetis

3'87 (40)
4'73) (4'9)

137
189

539—1
5116

4.
J').
(i.
7.

'i'l—i (6 3)
&'$? (8 8)

'2'7—1
4 52

Dione
Illica
Tit.—in
Hyperion

S. .Íapetns
9. Nově. objevený

Doba objevu a jméno
objevit.-le

"',j 1785) (\V. Hersclivl)
Č'č 1789 (\V. Herschel)
?)., 1684 (D. Cassini)

871
11517

33 ,2 1672

251, 16:35 (Huygens)
19„ 1848 (LiISSf'll)

19'67 (20'5)
2—108 (24%)

15 95
21'28

22.3%)
3310

57 91 !:39'6)
“20123

7933
:315'00

783
170

„
(l).

(El.—“síní)

2/10 1671 (l). ('assini)
",'3 1899 i\V. Pivkvi'ing).

1) Vzdálenost udána dle dvojího pramene: „\Iiillei'ovy rPhotomeu—ie (]Q'I'Ge.—“times
7. Grussova dila
Z říše hvězd/'. (im.—“sova(zí—laudána v závorkávli.
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Při té hojnosti soudružnic a při svých čtyřech prstencích, jakož
i své malé hutnosti, nejmenší to hutnosti v celé naší soustavě, jeví se
Saturn jako hotová tříšť, jako shluk planetoidů na jednom místě po
měrně nevelikém, podobných planetoidů, jaké na vnitřní straně dráhy
souseda Saturnova Jupitera v ohromné rozloze a rozmanitosti drah i
vzdáleností kol slunce putují. Přec však tato nejlehčí planeta oku se
jeví nejrozmanitější (( nejpodivnější v naší rodině sluneční.

Národní hospodárství. Otázkou dne' jest nyní u nás snažení
za zvvšením v\ vo u zbozi do ciziny. Ted se snah těch eh\tá
účinně i stát sám —--»—
kdezto dosavad bj lo to jen s\ ěpomocné soukrome

spolky průmyslníků v_\\0zců, jež primo o zvelebení vývozu se staraly.
Ovšem stát od dávna už pro své zastoupení obchodní v cizině měl
konsuly,
kteří hlavní péčí měli nejen zájmv stávající už zastávati,
ale 1 zájm\ ty šířiti podáváním zpráv, radami, navazováním nových
styků. \eb_\'*val\ řídké t\ stížnosti, jimiž kladeno za vinu konsulum
těmto. že inálo starají se o z\ elebení našeho vývozu pioto že \\'*voz
tento vázne. Ale ted, kdv otázka lepe prohloubena, hlavní vina se
shledáva jinde ne v konsiilech našich. Ovšem i tu je možná náplava.
zlepšení organisace, zlepšení způsobu v podávání zpráv a cele činnosti.
Vždjť na zlepšení konsulske působnosti pomvšlí i Anolie,kte1á přece
v tom ohlšedu bvla výtečne dosud zaOpatrena. A vloni©pláve z1e01gani
sovaly S\ě zastoupeni obchodní v cizině i mocně sc vzmáhající Spojené

Státy bevel o--Ame1ickě.
U nás zatím náprava se hledá na jiném potřebnějším místě.
Jak referent o vvvozní otázce rada Hallwich 13. ledna vyvozo al:

schází nám kupeckv stav. dobie vvškolený

kupeckv

stav doma

a takovv tež v cizině. \ edle toho ovšem ještě více jest těch nedostatků

——ale tento označen za hlavní. Tedy nejdríve tohoto se domáhati.
Obrácen proto zřetel na pole vvdělávaeí. Vloni zřízena ve Vídni

.,vv voznl akademie“ jež

má bvti dovršením obchodnihovzdělaní

hlavne smělem ven pro v\'*voznipotřebv ríše. Akademie vloni zahájivši
první ročník 5 přípi(a\ kami, jest ustavení souk10m_\'m vídeňského
vývozního spolku rakouskš ch p1um\*slníl\ů. V nedávno vvdane'm pro—
volání svém správní lada akademie vvzvvá k podpme ústavu hlavne
též z onoho důvodu, že nutno našemu vývozu získati nejdiiv obchod—
níky praktické (\ vzdělané, kteří by byli ochotni v_yjíti ven do ciziny,
tu se usaditi a šířiti tu naše zboží.
\Iinisterstvo obchodu po piojednání otázk\ o zvelebení vývozu
v piůmvslove radě (15. ledna) piiložilo ihned lilku ku sestavení po
drobného plánu. jal\\'m způsobem se \ěci ujati hodlá. Plán mini

sterstva

pledložen anketě

znalců

8. bre.zna Sczvanvchšest do

savadních hlavních piacovníkův o zvelebení vývozu a znalcuv otázek
průmvslov\'*ch, částečně sami jsouce velkop1um\*slml\\ vyslovilo se
vesmes příznivě o náv1zích ministerstva obchodu.Návrh\ tvto směřují
k tomu 1. podporami státními postarati se o to, aby na příhodnvch
Hlídka.
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tržištích \* cizině usadili se dobří obchodníci naši; 2. spojení obchodníků
těchto \ domácími našimi firmami přivoditi bud přímou jejich obchodní
plaksí nebo pomocí vývozních spolků. _jež b\ se zařídil\_' bud pio

jednotlivě kiaje, bud' p_ro jednotlive píům\*slové odbm\;'3 .).pio t_\to
\*\'*vozníspolky postaiati se o snadný úvěr založením expOitní bank*
4. třeba v\ak mimo to těž vnitřního zvelebení p1um\*\lu samého aby
uzpusoben b\l tím více pro vývoz; neboť dnes našemu piůmyslu
namnoze možnost úspěšného vývozu vůbec není dána pro úpravu a
zaiízení jeho pio domácí spotřebu. Plo v_\'*\
oz radí se zvláště k nej
větší specialisac) p1ům\*slu. Tím, že se pntmvsluík obmezí jen na jistý
dluh zboží, '( jen ten bude \*\)('1.l)ěti,bude moci tím snáze s cizími
prum_\'slník_\*na světovém tržišti konkuíiovati; zmenšit tak předně
sám náklad \*_\"1obnía take. zdokonali lépe a snadněji i výrobek svůj.
Závod_\ v cizině plo v_\voz placujíci plávě touto co největší specialisaci
dosahují svého úspěchu.

O těchto zamělcch svých plo povznesení vývozu učinilo mini

stcístvo obchodu sdělení obchod ním a živnostenským
iam cele říše ve zvláštním pamětním

spise.

komo—

Pamětní spis i přípis

jej provazejíeí iozvádějí šííe jen on\ z('1.sad\ svichu zmíněné anketě
znalcův předložené. Z plánu. jaký v pamětním spise podlobněji se
rozvinuje, uvádíme jen námh statní podp01_voněm kupcum do ciziny
v\*s1lan\11) Stát neluči. jak se samo sebou rozumí, za jednání kupcovo;
nejsou to jeho úřední zůstupci. Pnní )ok plati mu podpor\ ) až 8 tisíc
zlatých, podle místa. na němž se chce. zaiíditi. Vyslaný obchodník má
povinnost studov )t1 pomě1\* tížní místa a k1a_je, kde se usídlil, pro
zboží, _jež jest jeho odboiem. ma tu hleděti získati odb_\t rakouskému
p1um\.\lu (\ podavati z)n('(\*_\ do hakouska o stavu a podmínkách
tlžiště. Od vývozníku dostane v_\.\lan\" kupec plovisi dle smlouv\
\ jednotlivým vývozníkem umluvenou. \eplacuje tudíž jen za podp01u
statní. Ovšem pl o\*1\e.jak se pledpokláda pn'n em. první rok nebudou
příliš čctny ještě. Druhý rok však už provise z prodaného zboží musí
činiti hlavní jeho příjem. Přes to i druhý rok dostane ještě podpory
statní 3) až 4 tisíce zlatých. Takový vyslaný státem obchodník musí
se zvláštní smlouvou zavázat-i, ze bude podporovati jen rakouský ))1u_
1)i_\*sl.zebude \() svém obchodě jen domácí lakouskě síl\* zaměstnávati,
jakož i jine ještě nutné a plíhodně podmínk\ s ním umluvi.
Naskytá se tu proto obchodnictvu nová velmi skvělá v hlídka.

Bylo by velmivýhodno, aby zvláště absolventi našich akademií
obchodních
na r\chlo hleděli zaměstnáním praktickým v tom či

onom druhu zboží se zdokonaliti &k takovéto obchodní missii rakouské
se vyeviěiti. Absolventi těchto akademií potloukají se teď beztoho po
prekerních místech všelijakých závodů německých i neněmeckých,
bez V\hlídky na nějakou samostatnost v budoucnosti. Jest to také
naší povinností zaujati i v tomto ObOlLlpatřičné místo, ab ta celá
vývozní missie nev\padala zas, jako by byla z Berlína vyslána! A
jedná se tu o celou ladu skvělých mnohoslibných míst, jež intelligenci
s zdatnosti obchodně-kupecké tu kynou. Ne kramářský úskok, ale
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široký hospodářský rozhled a znalost toho kterého druhu zboží jest
tu hlavním požadavkem. Pro případ úmyslného odstrkování našich
lidí poslanci naši už zajisté dovedou slovo též promluvit. Bude jen

na nás vina, zůstaneme—li za pecí, v kancelářích a na
služebnických místech v době,kdy ve světě kynou pravé

zlatodoly.

V této všeobecné snaze po zvelebení vývozu našeho setkává se
dílo ministra obchodus jedné stlany s nepřízní. listě kruhy speku—
lantův už zakládaly o své ujmě na honem banku vývozní Ale komisse
koncessní jim jí nepovolila. Že se vztek jejich obrací nyní proti
ministerstw, které asi akce už z ruky nepustí, jest samozřejme. Ne
bylo by nic divného, kdy b\ i tu proti intencím ministerstva utvořily
se Oposičuí kliky v průmy slnictvu, jako se tvoří vždy proti jeho zá
měrům socialně opravným.
Při pokusu Italie poslední dobu učiněném usaditi se v Číně po
dobně jako to učinily už jiné čtyři velmoci eVIOpSké, zabráním či
najatím si kusu území se sférou vlivu vlastního. vyskytly se návrhy
a zjevna byla jakási chuť i u nás v Rakousku zmocniti se též části
nějakého území v té rozsápané Číně. Udržovaly se v jižních listech,
hlavně charvatský ch pověsti ples vsecko vyvracení úiední, že vypraví

se i rakouské

lodi válečné

k Číně. Oznamihjsme asi vloni,

že vybrala se v zimě k břoehum čínským skutečně rakouská lod
vojenská, ale jen za vědeckou výpravou výzkumnou, jak tehdy se
jistilo a právem. Zamýšlené rozmnožování loďstva válečného možná
souvisí též s dalekým nějakým takovým úmyslem. V této chvíli sotva
rozhodující kruhy takový úmysl budou chovati. Dnes jest Rakousko
až příliš nehotovo a nepřipraveno. A zabrání nějakého území v Číně

dnes jest po nás úplně bemyznamné poněvadž styky naše obchodní
s Čínou nejsou tak rozvětveny, a náhlého povznesení ani umělou
cestou, ani násilnou okkupací by se nedočkaly. Zase pro vnitiní des
organisaci našeho vývozu! Zámořskou cestou bralo se zvnašeho
vývozu v r. 1896. zboží za 97 mil. zlatých. Z toho na Uinu —
a tam jistě suchozemím nevyvážíme ——připadá 845.118 zlatých ——
to jest O 870/0, a z celé summy vý\ ozu tehdejšího (774 mil. zl.) činí

to pouze 0100/0——jednu jedinou tisícinul Ovšem tieba doufati, že
vývoz do Cíny bude se tak stále vzmáhati, jako se dosud vzmáhal.
V roce 1894. vyvezeno tam zboží jen za 70.023 zl.., v r. 1897). už za
342.437 zlatých (oba roky byly proto mimořádně malé, že byly válečné),
a opět rok na to, 1896., už za 845.118 zlatých. Vývoz náš do Cíny
i v roce 1897. a 1898. stoupal a dosáhnul asi ještě značnější výše.
Mezitím co vývoz náš do Cíny jest tak nepatrný, 'jest dovoz z Cíny
mnohem značnější. Ve zmíněných letech však tak jak vývoz stoupal,
dovoz klesal: z 297 mil. zl. r. 1894., na 246 mil. zl. r. 1895). a na
213 mil. zl. r. 1896. Přirovnámc-li náš tržební styk s Cínou s celým
tržebním stavem čínského obchodu dovozního i vývozního, tu shledáme,
že činí rok co rok tak asi 050/() — půl jediného procenta. Anglie
na celé tržbě Číny jest súčastněna 800/0. Kdež jsme od ní my! Pro
21*
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Anglii už má to smysl i nějaký ten milion liber vyhodit na pojištění
si této své tržní nadvlády v Cíně — pro nás by to byl pokus načisto
bezvýsledný — my zatím nemáme co v Gině pojištovat.
Měříme-li účast obchodní ještě dle průkopníků tržby toho kterého
státu, tu vyplyne nám opět tatáž opozděnost Rakouska při tižbě čínské.
Veškerýeh evr0pských příslušníku (mezi nimiž ovšem jsou i missionáři,
tedy lidé, kteří s obchodem nemají co činitl) bylo v Cíně r. 1897.
11.667 osob. Z tohoto počtu osob valnou většinou obchodem a obchodem
s tím, kterým státem Evropy se zabývajícíeh náleželo Anglii 4929,
čili celá polovice téměř. Spojeným Státům 1564 (v tomto počtu jest
velká část neobchodníkůl), Japonsku 1106, \ěmecku 9:30,Francii 698,.
a konečně na konci téměř celé řady Italii 120 a Rakousku 100 osob;
odpočítáme—
—liod toho osoby na vyslanectví, v konsulátech a v missích
zaměstnané, zbude nám pro vlastní obchodníky velmi malá část. \o—
chybíme, řékneine-li, že z těchto 106 osob jen 70 zaměstnává se jich
tržbou mezi Rakouskem a Čínou.

Ze zámořsk\ ch mimoevropských zemí pro vývoz náš
největší

důležitost

mají dnes Egypt a Indie asijská. Vývoz

do těchto dvou končin obnášel v r. 1896. 150/() veškerého vývozu,
jenž šel z říše po moři, 2010 z veškerého vývozu vůbec. Z mimo
evropských zemí obě jmenované končiny v tržbě naší mají podíl nej—
větší. A obě jsou schopny velkého dalšího vývoje obapolných styků
obchodních.
Také jednotlivé obchodní komory všímají si ted už více vý

vozních zájmů. Tak v plzeňské
komoř e zřízeno letos, jak před—
seda J. Houdek ve schůzi z 23 ún. oznámil, vý vo zní oddělení,
které hodlávvývozcům v obvodu svém dodávati potřebné rady, pok\n\'
a zprávy pro zdokonalení a usnadnění jejich vývozu; zvláště hodlá
zpravovati vývozce o zahraničních spolehlivých filmách, o zpusobu ob—
chodování v cizine, o změnách v zákonech na tižbu cizích zemí se
vztahujících; o změnách celních, o vypsaných dodávkách a pod.
Rovněž zamýšlí pořizovati a sprostiedkovati vývozcům spojení s cizinou.

se zahraničními importeury a exporteury a komissionári, vyhledávat
vhodné zástupce mem cizími kupci a dobré plameny surovin a vůbec
všemožným způsobem podnikavost a odbyt závodů pro vývoz pracujících
podporovati.

Uveřejněný předběžnývýkaz naší zahraniční
tržby za
první dva měsíce v kazuje proti lonskému passivnímuroku značné
zlepšení. Doveženo ee1*em v lednu a únoru za 1289 mil. zl. zboží,
vyveženo však za 1303 mil. zl. Při tomto malém přebvtku vvsstupuje
už zas obyčejná tváinost naší tržby. Zvětšil se náš vývoz surovin,
hlavně výrobků zemědělství, ale zvětšil se i v\' voz výlobků píůmy—
slových, tento značněji ještě než onen. Zato dovoz zemědělských vý—
robků k nám se zmenšil. V loni o té době už měl rok svůj příznák
roku hladového a dovoz výživných výrobků zemědělských nadobvčejně
vstoupal. Leden a únor, jakož i další měsíce do žní b\'vají vůbec toho
rázu, že tržba naše v nich nabý\á vzhledu tržby státu silně prů—
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myslověho: poměrně silný dovoz surovin. silný vývoz hotového zboží.
Vloni u surovin činilo plus dovozu: Pyl-l mil. zl. čili 430/0 všeho do—
vozu smovin, letos jen “208 mil. zl. čili 2800 všeho dovozu. u hoto—
v\ ch v_vlobků plus vývozu činilo 122 mil. zl. čili 260!o všeho v_\'vozu

v\'10bkii hotových, letos však 201 mil. zl. (ili 350/0 téhož.
„'Píacovní rada“ ve své schůzi dne 20. března usnesla se vy

praviti do revíiu

šetřcní

ostravsko-k arvínského

poměrů v hornictvu

komis si k V\—

tamnějším vedle této hornické

místní ankety, jak jsme se už minule zmínili. chystá též anketu
() podomácké
práci odborovč i místně omezenou: na oděvní kon
fekce vídeňské. — V ministeístvu obchodu konána mimo to anketa.
v níž zabývali se otázkou jak spomoci bídě mezi ven LOVslu mi
rukodelnv 1111tkalci, hlavně V Dol. Rak., na \loravě a v Čechách
už několikrát s takovou ostrosti vvstoupivší. Zamj šlí se státními pod—
nik\ v postižených krajích zjednati lidu v_\'dělek. To je odpomoc zase
jen na rok na dvě leta, po dokončení prací těch bída objeví se asi
s celou s_\ou živelní mocí znova.
Ceská lékařská komora byla dosud s nemocenskými pokladnami
dělnickými v Uechách na křížkách. Zakázala předloni lékařům vstupo
vati do služeb pokladen na paušál. Leč lékaři na mnoha místech

porušili její zákaz. Letos ve své nedávné schůzi navrhla anketu

nemo cen ským pokladnám
lékařů. Zdá se,že

Ologanisace

pro urovnání otázky pokladních

povolí ve věci té ona.

odborová

(sdružovánídělnictvapodle stejných

nebo příbuzných druhů práce) jež pro Cechy Moravu aSlezsko česky
mluvící ustavila se před několika lety samostatně, a tudíž na rozdíl

od centrální vídeňské nazváni českoslovanská

vykazuje ve

své zprávě za minulý rok počet členstva 18.318. Z toho je v ústřed
ních spolcích v Brně nebo Praze sídlo majících 13.103, ve skupinách
odborových po venkově ř.)?ló členů. Finanční rozpočet spolků těch
vykazoval 68.349 zl. příjmů a 59.116 zl vydání. Rozruch odborového
hnutí jde sice zatím značně do šířky, ale nikoliv do hloubky. Orga—
nisací přibývá, ale jsou bez života. chudy a sláb\. Loni přibyl\
k odborové sdružavě nově se skupivší organisace kočí, kominíkův a
uhlííů. Ze stávajících odborů přistoupily k ústřední jednotě tři: uzenářů,
sladovníkův a pomocníků knihtiskařských.
Odborovému hnutí ani socialisté dosud nevěnovali té pozornosti,
jaké zasluhuje, tím méně ostatní strany politické. A přece odborové
sdružování jest základem budoucího vývoje otázk\ dělnické. Odborové
sdružení jest nejpevnějším regulativem politických přehmatu sociálně
demokratických. Odborové organisace učí nejlépe dělnictvo přemýšleti
a počítati s možností a okolnostmi danými a nespolehati na vysněné
možné i nemožné plány s budoucnosti. Mezi tím co v Německu a
I rancii socialní demokracie jen a jen na zásadách politickych organiso
vala dělnictvo (a podle toho či onoho vzoru šlo to všude i v soused—

ních zemích eerpské pevnim), v\pracovalí si dělníci v Anglii mohutné
organisace dělnictva. Kdežto vsak socialni demokracie er\ se chopila
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i odborových sdružení, stávající převedla na svou stranu a nové stále
zakládá pomocí svých lidí —-—
ostatní strany drží se toho, co na první

namátku chytly: politiky. Už proto nemůže jejich úsilí mnoho pro
spěti, poněvadž politika a politické sdružování — dělnictvu nic nedá.
Třídní politický boj jest sice vděčným polem pro „vůdce“ , ale pokrok
mass jim se neurychluje ani v morálním ohledu tím méně v materielním.
Z politického vedení a seskupení hledí se dnes vymaniti i rolnictvo
i živnostnictvo a organisovati se na stavovském základě, u dělnictva
rozpor onen nevyniká však tak ostře, ježto obojí sdružování současně
se rozvíjí a politická organisace dělnická, zvláště sociálně-demokratická,
mnoho ohledu béře na hnutí odborové a stavovské požadavky děl
nické. Přes to povstávají tu často neshody, ne-li u nás, tož častěji
a zřetelněji v sousedním Německu, kde odborové sdružování tak po
kročilo, že čas od času setřásá se sebe už jho poručníkování strany
politické.

Ríšský

svaz odborový

měl roku 1898.všech členů 105.855.

Příjem jeho byl 153.794 zl., vydání 15.337 zl., různé odbory zemské
a místní ústřednímu svazu poplatné odvedly 7431 zl. Dle ústředí
tohoto nesmí se souditi na celkové odborové sdružování v říši. Ustředí
má vyhraženo jen nejvyšší společné záležitosti, jest více formálním
úřadem, než dovršením organisací & nutným článkem jejich.
*

..
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Školství. Naznačili jsme v těchto listech, jak v učitelstvu se rodí
nové směry, se stanoviska našeho ne právě potěšitelné. Již před lety,
když české učitelstvo téměř všechno vrhlo se do proudů liberalistických,
prozí'aví přátelé rozumného a přirozeného rozvoje školství českého
varovali. \ež v učitelstvu nebylo porozumění. Ani ne tak z důvodů
zásadních, jako více z příčin finančních, pro zdánlivý prospěch,. z úzko—
prsého sobectví stavovského prohlášeno bylo za příkaz solidarity všem
příslušníkům stavu učitelského slovem i skutkem důrazně podporovati
směr liberaljstick) a exponovati se pro osobnosti, které tento proud
představovaly deo z učitelů slepě neposlechl, kdo se odvážil poch)bovat1
o tom,že jedině v tábore tak zvaných svobodomyslníků jsou skuteční
přátelé školství, že jenom libelalní kruhy prejí učitelstvu, bezohledně
byl prohlášen za škůdce svého stavu a potupně vyobcován, nectně
vyloučen ze spolkův učitelských. Ani 10 let neminulo a události do
kázaly, že nemeli správný úsudek ti, již v mělkém svobodárství hledali
a viděli spásu, nýbrž že byl zcela oprávněn názor oněch, kteií před
domnělými příznivci varovali a ladili k moudié opatrnosti. Dnes je
zcela jasno, že Mladočeši bud nechtějí anebo nemohou splniti daných
slibuv, &proto v učitelstvu nastal opět ve sm)šlení přev at dalekosáhlý.
Pryč od Mladočechů! hlásá dnes učitelsk) tisk, pokud tlumočí názory
mladších, a proud ten mohutní, strhuje opět téměř všechno učitelstvo
do nedávnna mladočeské. Pr)č od i\Iladočechů! se vsech stran se rozléhá
povel, ale kam zamířiti, nikdo jasně a určitě si netloufá říci proto, že
se i nejráznější z těch „nejmladších“ přece jenom ostýchají veřejně
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prohlásiti, že zříkají se dosavadních tradic národních (( přicházejí do
táboru mezinárodní socialni demok*acie. Dnes ještě mnozi zapírají, že
tam míří, ano rozhodně odmítají podezření, že by snad vedli učitelstvo
tímto smělem. Ale takove upejpáni na věci nezmění ani vlásku. Jisto
je,že učitelstvo z velké části již faktický, být i f01malne ještě trvalo
ve svazu dosa**adní strany svobodomyslne přísluší smýšlením a konáním
do táboru mezinárodní demokracie socialni. a není doba daleká, kdy
bude bezobalu prohlášeno dooma stavovské, že každý učitel musí pod—
porovati snahy této strany; učitelstvo veřejně přejde do táboru socialni
demokracie, jak již dávno učinilo v duchu svobodářskem odchované
mladší učitelstvo německé. Vždyť již i učitelské listy vážně rozebírají
t.\*to zásadní Tak
rozpory
(( dokazují,
je sklon
socialnitvrdí,
demokracii
odůvodněn.
na pr.
„\(írod a žeŠkola“
zcelak vážně
že prý
v učitelstvu proto jeví se nálada socialismu příznivá, poněvadž socialni
demokracie má školní otázku propracovanou a rozvinutou dle potřeb
současného života. Pinogíam socialistu v otázce školske prý nejlépe
odpovídá. tužbám učitelstva ——rozumí se onoho duchem svobod('(řským

odchovaného — neboť žádajíf úplné odloučení od c,írk\e zrušeni
školného, bezplatne udílení školních potřeb všem žákům, snížení počtu
žáků ve třídě na 3)O((li)). Socialni demokracie chce prý rozmnožit řadně
placene učitelstvo nezávislé, uvědomělé. Naproti tomu prý poselstvo
české usiluje o přivtělení a podřízení škol\* církvi; školní plat mají
od *(íděti právě ti nejchudobnější; chtějí rozmnožit počet žáků ve třídě
hlavne zredukovánim škol 2trídn_\"(]) na ltř'ídně; snížit chtějí úroveň vzdě—

l('(ní lidu na\*1hov('(nim polodenního \*\u(ov(n1 a z1u—ennnosmilete školní
povinnosti; zvětšují počet žáků na třídu. aby škol\* se nemusel\* roz
šiřovati ] usilují. aby učitelstvo l)\*lo závislo ua autoritách politický ch

((jinýc'h a svou n;)všímavostí dohánějí učitelstvo pod klobouk byrokr atismu
(( klerikalismu.

—-—
Tak se učitelstvu v listech domněle seriosních plane

frase z ledajaký cl) letáků socialistických.určených pro nemyslící davy
hlupců, předkládají zcela \(ižně jako pr*a\*d\nepocln bné, (( v učitelstvu
se tomu všemu věří. Take příspěvek k patholoaii naší doby. — Ukazuje
se tedy zcela zrejme, ze byl správný úsudek těch. kteří již před lety
prohlásili, že budou jenom dve stran\* možné v ucitelstvu . stoupenci
Krista (( přívrženci socialni demokracie protikřesťanskó (( protinárodní.
S tímto rozvojem souvisí také zajímavv úkaz, že v době. kdy
učitelstvo je slepým nástrojem byrokratickeho aparatu, ujala se ((
zahnízdila trase o svobodné škole moderní, ze se liché teto lži soudobe
zcela \*ažně věří, o ní jako vážně skutečné jedná, ba že tato fikce se hají
a brání proti \*\*b('(jen\'*mnepřátelům (( zapomína se zcela. že trase o
svobodne škole moderní je výsledek liberalisticke ch\*tristik\*, jíž
vypočítaví liberali chtěli do svých sítí lapít nem\*slíeí lidi.

Pamětní

spis německého učitelstva odevzdán byl minulý měsíc

ministru \*\*učo*('(ní zvláštní deputací. Žádá se V něm zařadění učitelst*(

do nejnižších tří skupin státních úředníků se všemi důsledky z toho
pl\noucími (( dokázáno, že nejmenší služně dosavadní nestačí nikde
na zivot takový, aby ucitel prost starostí o vezdejší chléb plně se mohl

věnovati svému povolání. Tak zejména v Tyrolích prý v létě se musí
učitelé živit jako paste ei dob\ tka na <alašieh alp>k\*eh anebo odcházejí
do Šv\ car nádeničiti k hospodárum. V Haliči dokonce zmíiají t\fem
7 hladu a v Horních Rakousích nejlepší v(itelé opouštějí školství a
obracejí >e k povolání jinému.
bpor mezi učitel>tvem liberali>tický1n (\ sedláky dolnorakou>k\'1ni
se velmi přiost1uje.l)ioti požadavku rolnictva. ab\* povinnost školní
tr* ala jenom 7 let. žádá u(1tel>t\o ono nejen Sletou návštěvu. ale chce
ab\ úle\\* úplně b\'l\ odstraněn\ a povinné běhy pokračovací ab_\
všude l)\vl\ zaveden\. Rozpor\ >tavov>ke v této zemi nabývají rázu
velmi nepěkného.
Rovněž ve Vídni rozpor mezi vládnoucí stranou antiselnitskou
a učitelstvem z táboru Schenererova i demokraty je povážliv_\".Staro>ta
Dr. LueO'er odpověděl na velkolepou manifestaci učitelst *a onoho
plohlášením že ve Vídni ani demokraté socialni ani vlastizrádní
Seheneieiovci nebudou ustanovováni neb povyšování v úiadě učitelském.
Velmi pozoruhodn\ návih učinila komis>e pro >p1ávu živnosten—
ského (( řemeslnickeho školství v Baden. Žádala pl o<t1ednictv11nzemské
>kolní rad\ místod1žitel<tví ab\ učnfun bezpodmínečně náv>těva hospod
byla zakazána. Což teprve u nás jen naléhavě treba podobného zákazu.
Pěkný doklad. jak cíikev je všude ochrankyni nz'(rodno.>ti. ozna
mujeme z pruské části diecese olomoucké. lxněžstvo v tak zvaných
..morav>k\ch“ o>adáeh duchovní >p(('(vu řídicí podalo vládě pluské
žádost. ali\ >e děti „morav>ké“ \e >kolách učil\' Čistí a psáti \* ma
teřské >vé iečí. Podobnou žádost ve pio>pěch polské ieči podalo kněž
stvo dieee>e Viatislavske.
Také z Opavy šíří se potěšitelná zpráva: že na tamnějšíln do>ud
úplně německém ústavě — kterýž odchovává české učitelstvo pro
slezské škol\'!!— budou zřízeny české poboěk\ kdežto v Těšíně zase
polské paralelky mají býti pio učitel>t\o polské.

bkolu

ho>po(l\n>kou

zřizují železářské ž(í\*0(l\'vítkovské

pro dívky z dělnických rodin tam zaměstnaných. Rádné veedení do
mácnosti (na b\vti hlavním predmetem. Takové dívčí skol\ nev\*hnutelně
potiebn\ jsou všude. kde plunrvsl uplně ab>01buje veškeré >íl\' nejen
otcu. ale i matek. takže výchov dítek, Z\lá>tě \*>ak dívek pio ži\ot
praktiek\ je zcela nedostatečnv (( pochybný.
\eméně pěknou 1n\>lenku v Praze uvedli ve skutek Ziídili tam
útulny pro mládež školu navstěvujíeí. jež v době volne je odkázána
sama na sebe. V takmé útulnČ je hrou anebo jinak zaměstnáno až
230 dívek pod dozorem obětavé a liduínilné paní. jež doblovolně pře
vzala čestný úkol matky. Že tak0\\mi útulk\ z\l('(>tě divk\' budou
chráněn\ před mravní nákazou. netreba dokazovati.

Ročník IV. (XVI.)
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První tři kapitoly Písma.
JAN OLIVA.

B) Výklad textu.
I. Kdo pozorněji přečte uvedené 23kapitoly. shledá brzy. že možno
v nich dle povahy jazykové zcela přesně rozeznávati několik skupin,
oddílů. Tak 1, 1—2, 3 celou svou stavbou slohovou (ovšem v originalu.
což se předpokládá i v dalších oddílech) tvoři pro sebe jeden takový
oddil, jednu samostatnou skupinu. Z kapitoly 2. zase zcela jasně od
ostatního se různí verše 10———14,
v nichž se udává poloha ráje. H. 103.
Tím kapitola druhá jeví se nám složenou ze 4 vrstev (verše 1—3
patři věcně ke kapitole I., verše 10—14 tvoří pro sebe skupinu a
následovně dle toho verše 4——10a 15-427) tvoří další dvě skupiny).
Kapitola IH. tvoří jeden celek.
Rozdělení zde podané je přijato všeobecně jak od nekatolických.
tak od katolických exegetů. Proto jmen neuvádim. ——Sporným je
toliko 4. verš II. kapitoly. KS. polovinu jeho první přidávají ke sku—

pině 1. 1—2, 3. Právě tak DB 2, 1035 de Gryse (H 01) a jiní.
Naproti tomu jiní považují polovinu tu jako nápis následujících veršů;
jmenuji z nich H ?),—10,117.V. Přidávám se k tomuto mínění. protože
je pro ně analogie ostatních podobných zpráv v Genesi. a to 5, 1;
6, 9; 10, 1; 11, 10. 27; 25, 12. 19; 36. 1; 37, 2 KL 0, 1785.
Z vedene' kontroverse, kam vlastně nápis verše 4. patří, usuzuji,
že se pociťuje nedostatek nějakého nápisu na počátku prvé kapitoly.
Bohužel, že chybí; co by tu práce bylo učencům uspořeno!
10 [\'J

II. Jde nyní 0 to. jak seřaditi k sobě naznačené skupiny. V Písmě
sv. jsou sice již seřaděny, ale netřeba dlouhého důkazu, aby se každý
přesvědčil, že seřadění to není podáno dle původního rozvoje, nýbrž
že bylo učiněno později. H 3. Písmo sv. zajisté dáno bylo hned od
prvopočátku lidem, musili tudiž lidé již býti. První kapitola však
začíná dějinami všehomíra a země, kdy lidí ještě nebylo, a proto
vzhledem k dějinám lidí nemůže se takto začínati vypisování událostí
týkajících se popředně lidí. Postavíme-li se pak na stanovisko dějin
všehomíra, zase tu vadí druhá kapitola, v níž vypisuje se vznik lidí,
ačkoli již v prvé kapitole o něm bylo zmíněno.
Z podaného krátkého rozboru vysvítá, že seřadění naznačenýeh
skupin možno provésti dvojím způsobem: pokud se týká dějin lidstva,
a pokud se týká dějin celého světa. V prvé podobě seřaděné tyto
skupiny ukazují nám člověka a jeho rozvoj na zemi, v druhé podobě
seřaděné ukazují nám vznik a rozvoj všeho viditelného ze země.
Teprve obojím způsobem provedené seřadění a řádně vyložené ukáže
nám v pravém světle ony 33kapitoly, způsob prvý doplněn bude lépe
druhým a naopak.

'a) Výklad dle dějin prvého člověka.
(z)

Seřadění naznačenýeh skupin dle dějin prvního člověka můžeme
si lehce naznačit-i, vmyslíme—li se v okamžik vzniku jeho života. Tu
musí vyeházeti všeehno naše uvažování od té chvíle, kdy si byl
vědom svého života, kdy přemýšlel, chtěl, eítil atd. To nás vede
k verši 1:5. kapitoly druhé.

Kdo verš ten dobře přečte, bud' si i oby—

čejný člověk, snadno pochopí, že tímto veršem počíná se vypravovati,
co prvý člověk sám viděl, slyšel atd., zkrátka počíná se vypravovati
jeho zkušenost.
Když Všemohouei prvého člověka do ráje postavil, zajisté jej
při tom poučil o tom, co tam má dělat (jak výslovně ve verši tom
udáno), ale také o tom, že mu to připravil z lásky, a aby tu lásku
Boží lépe poznal, vylíčil mu stav té země, na níž ráj stál, před vznikem
ráje. Toto dvojí poučení Boží (o stavu země před rájem a o vzniku
ráje) obsaženo je ve verších 4—10. Držím se v té věei náhledu Hh 46.
Jinak vykládá, dobu vzniků těehto veršů H 2-1——25).
Náhledů je tu
možno ovšem více. na př. i tento: uvedené verše mohou býti volný
výklad poučeni Bohem daného, tedy jakýsi druh tradice. Myslim však,
že výklad hořejší je pravděpodobný, alespoň každý, kdo dostává nový
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úřad. musí býti dostatečně o něm poučen, tím více Adam potřeboval
poučení takového jsa prvým člověkem na zemi.
Další seřadění je snadné; následují verše druhé kapitoly od
16 do 25. V nich vypisuje se rozvoj Adama za vedení Božího uprostřed
přírody a uzpůsobení jemu pomocnice.
Myslim, že je zcela přirozeno, když nyní poukáži k tomu, že
zajisté Adam o tom, co sám již věděl, poučoval svou pomocnicí.
Ukazují na to zcela jasně slova 3, 2. 3. Žena tu zcela jasně praví,
že oba znají přikázaní o stromu a že oba vzdělávají ráj. Obsahem
poučení Adamova, jak podotknuto, bylo to, co Adam sám zakusil
a o čem byl poučen od Boha.
Avšak poučení Boží týkalo se více méně jen ráje a prvých dvou
lidí. Bylo však třeba, aby byli poučeni i o celé zemi, o všem tom,
co všem jejich potomkům jak dle těla tak dle duše je na Výsost
důležité. A tu mám za to, že jim Všemohoucí toto poučení udělil
ve způsobě dochovaném nám v 1,1—2,3, které tudíž kladu jakožto
dovršení vychovatelského pusobeni Božího v prvé lidi. Poněvadž je to
náhled odchylný od dosavadních, uvádím jako důkaz na jeho postavení
na tomto místě toto: 1. Všeobecně se uznává, že 1,1—2,3 tvoří celek,
skupinu, pevně sestavenou. V ní děje se zmínka o požehnání Adamovi
a ženě jeho, a to slovy přímými, musili tudíž již oba býti na světě.
Tomuto předpokladu vyhovuji svým umístěním. Není tedy možno, jak
činí H 123,1) klást-i skupinu tu před stvoření ženy. H 98 sám praví:
„Der Text gibt uns ganz unzweideutig zu verstehen, dass Adam um
den Schópfungsbericht gewnsst hat. Er vernahm aus Gottes Munde
die \Vorte Gen. 1, 28—30, welche das Gen. 1, Erzahlte zur Voraus
setzung haben etc.“ -— 2. Svatý Jan apoštol píše (I., 2, 15—17): „Ne—
milujte světa, ani těch věcí, kteréž na světě jsou. Miluje-lit kdo svět,
není lásky Otcovy v něm. Nebo všecko, což jest na světě, jest žádost
těla a žádost očí a pýcha života, kteráž není z Otce, ale jest ze světa.
A svět pomíjí i žádost jeho: ale kdo činí vůli Boží, zůstává na věky“
Nedá se mysliti, aby velice zkušený apoštol mluvil tu jen tak bez
rozvahy. Naopak. Kdo pozorněji slova ta přečte, pozná v nich hluboký
názor na svět, pravdu všeobecnou. Avšak pravda všeobecná bude se
asi týkati i prvých lidí. Z toho soudím, že Bůh při svém poučování
prvých lidí měl na zřeteli, aby je obrnil proti těm třem nepřátelům
všeho lidstva, proti žádosti těla, žádosti očí a pýše života. A zajisté
v udaném pořádku při svém poučování pokračoval, vždyt je úplně
1) Ovšem neklade tam skupinu celou, jen to, co předchází stvoření Adamovo.
22*
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psychologický. A hle, pořádek ten zachován umístěním mým. Vizme!
Kapitola 2., verš 27). zcela jasně mluví o tom, že nebylo z dobrotivosti
Boží v prvých lidech žádosti těla. Abý v nich nebylo ani žádosti oči,
0 to se postaral dobrotivý Bůh tím, že jim pověděl pravý význam
všech věcí, které mohli viděti, jak to je naznačeno 1, 1—31. Následuje
tu tedy zcela přirozeně, beze všeho skoku, vypravování biblické dle
mého umístění za sebou. Proti pýše života namířeno jest to, co stojí
psáno 2, 8. To však dle dřívějších vývodů tvoří s 1, 1 31 a 2,1—2
jeden celek. Zase tedy beze všeho skoku dá se vypravování biblické
harmonický za sebou srovnati. _— Myslím, že jsem odůvodnil náhled
svůj o postavení vypravování biblického 1, 1—2, 3 v životě prvých
hdi. Dodatkcm jen připomínám. že třeba si tu uvědomiti ještě, jak se
mají k sobě toto poučení Bohem prvých lidí a poučení ženy Adamem,
o kterém jsem se zmínil výše. Následovala po sobě, anebo současně?
Myslím, a dále uvedu důkazy, že současně, ačkoli dopodrobna celý
způsob již naznačiti nemůžeme.
Nyní v životě prvých lidí následuje jakožto význačná událost to,
co podáno v kapitole ?>.

Myslím. že uvedené seřadění zpráv biblických ze života prvých
lidí, hledíme-li k uvědomění si těchto věcí lidmi, nejlépe odpovídá
skutečnosti. Chci tuto na potvrzení celkového svého pojetí uvésti ještě
toto: 1. Uvedené scřadění při bližším ohledání postupuje od konkretného
k abstraktnímu a tím Výhovuje všeobecně platnému zákonu lidského
myšlení a jednání. Dá se a priori soudit, že Bůh při vedení prvých
lidí zákonu tomu plnou měrou vyhověl. ——2. Uvádím jako analogii
zprávu Písma sv. na jiném místě. Je to kniha Sirachova (Ecclesiasticus)
kapitola 17. Nejlépe to vysvitne zc srovnání:

(2.......7

17,13

2. 13—17; 2, 4—10

17. 3.

Gen.

2, 19—20

.

2, 21—23

.

(1. lu-Sl
12. 13

.

Sir.

.

.

17, 4.

17, 5—6.

.
. . .

17, 7—3. \
17. 9—11J
!

Schema toto ukazuje, že seřadění mnou podané není zcela libo
volné, ale při nejmenším že má pro sebe analogii v samém Písniě sv.
Při tom nic nevadí, chce-li někdo 12. a 13. verš Siracha vztahovati
ještě na prvé lidi; třctí verš II. .kapitolý Genese i tento obsah docela
dobře může pojmouti.

5)

Nyní přistupují k podrobnému výkladu seřaděných skupin
biblických. Tu držím se pravidla samozřejmého: nesmí se do textu
nic vnášeti, aneb nějakou kroucenou exegesí z něho vyvozovati důsledky.
Text sám musí rozhodovati. měřítkem k jeho výkladu musí býti rozum
člověka zdravě myslícího a. potom poměry lidské všeobecně plat-né.
To; co za poměrů všeobecně platných vždycky se osvědčilo a osvědčuje,
může se zajisté bez váhání upotřebítí k výkladu o poměrech prvých
lidí, třebas text výslovně toho neudával. Tím ještě se do textu nevnáší
nic cizího, nýbrž jen vysvětluje, co text jako všeobecně platné před—
pokládal a proto vynechal.
2, 15. Zde počíná, jak již vzpomenuto, vypravování o tom, co
prvý člověk zažil. co v paměti jeho jako zažité na vždy utkvělo.
Je

tu tedy

začátek

života

lidského

na zemi vůbec,.l) ——a„Člověk

postaven byl do zah “ady Edenské'g těmi slovy naznačuje Písmo krátce,
ale dostatečně to, co nyní vědecky sluje „prostředí“. „1nílieu“. a tak
udává nám zeměpisné podmínky dalšího rozvoje lidského. Zvláště pak
můžeme usuzovatí ze zprávy biblické. jakého druhu pojmy nejdříve
vnímal prvý člověk; bylo to všechno to. co až posud v každé veliké
zahradě (parku) s_amí pocítití můžeme. Tím naznačeno, že poznávání
člověka týkalo se věci viditelných. přírody.
Avšak poznání naše věcí v přírodě, kdyby se omezovalo na
pouhé nazírání, bylo by neúplným, povrchním. To předešel Bůh,
když Adamovi přikázal. „aby zahradu Edenskou vzdělával“, v ní
pracoval a tak vědomostí své vždy novými zkušenostmi obohacoval.
Tim zároveň z práce Adamovy měly povstávatí věcí nové, v přírodě
posud nebývalé: ale látkou svou z přírody vzaté, měly vzníkati vý—
tvory dovedností lidské v oboru přírodním, tedy to. čemu nyní říkáme
technologie v nejširším smyslu. Tak nám slovíčko „vzdělával“ udává
prvý cíl Adamova přebývání v zahradě Edenské, vznik a rozvoj
kultury hmotné.
O krok dále vede nás výraz „ostříhal“ : bránil, chránil. hájil
a p. Proti komu měl člověk ráj bránití? Proti Bohu ne: proti člověku
1) Přesněji řečeno, jak i v oddílu 0) bude ukázáno, začátek vědomého života
člověka (Adama) počíná se. již veršem
&. této kapitoly, kdy dostal Adam od Boha

dar nadpřirozený pro duši, milost Boží, tak že v okamžiku svého vstoupení do ráje
měl tuto milost. Poněvadž však verš 8. věcně souvisí s tímto veršem 15. a milost
Boží se viditelně jaksi ukázala

v sou vislosti

dary mimopřirozenými, bude výklad o tom podán

při tomto verši 15.
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také ne, poněvadž jich posud nebylo aniž v budoucnosti proti nim íáj

třeba bylo hájiti, jelikož všichni

lidé v ráji

měli býti; ani proti

zvířatům nebylo třeba ráj hájiti, protože zvířata člověku úphiě byla
poddána. Proto nezbývá než říci se sv. Tomášem (Sum. theol. I. qu.
102. a B.): „Custodia etiam illa non esset contra invasorem; sed esset
ad hoc quod homo sibi paradisum custodiret. ne ipsmn peecando
amitteret.“ Tu se dá mysliti, že Bůh Adama poučil, co a kdo svádí,
přivádí člověka k hříchu, tak že bychom tu nepřímo měli naznačeno

zmínku o ďáblovi,
hlavním původci zlého, hříchu. Poněvadž však
všichni andělé nehřešili, mnozí zůstali dobrými. zajisté i o těchto
dobrých an d ěle ch poučil Bůh Adama, an by jinak známosti takové
neměl (viz Lenz 309), tím by však nebyl poznal jedno z nejlepších
děl Božích, následkem čehož by vědomosti jeho byly bývaly neúplné
a tím i příčiny ku chválení Boha menší. Jako analogii můžeme tu
uvésti slova Siracha (17, G): „dob ré i zlé věci ukázal jim.“ Z toho
soudím, že zde je nejvhodnější místo pro takové poučení, které bylo
Adamovi v jeho úřadu jakožto ochránce ráje potřebné.
Tím však pojem slova toho „ost'říhal“ není vyčerpán. Slovo to
předpokládá pojem vlastnictví, majetku v nejširším smyslu. Kde však
majetek, vlastnictví, tam vždy také pojem práva, zákona a p., at si
již pojem ten hned tu jest, nebo teprve časem se vyvine; základ pro
něj vždy tu jest, jest dán jednoduše věcí, majetkem. Tak nám slovo
„ostříhal“ otevírá perspektivu k druhému, obsáhlému cíli veškerého
života lidského, ku vzniku a rozvoji kultury právně-socialni, to jest
ku všemu tomu, co nyní nazýváme poměry společenskými, socialními,
čili krátce sociologii. ——Poměry společenské nutně vyžadují svobodu
vůle. Ai tato okolnost tu je dána. Neboť kdo něčeho ostříhá, činí tak
bud' že sám chce, nebo jiného v tom poslouchá, ale vždycky na něm
záleží, bude-li ostříhati tě oné věci čili nic. Tuto svobodu vůle lidské
mimo to ukazují další dva verše, 16., 17., to přikázaní, které Bůh
Adamovi dal. Toto přikázaní, srovnáno s veršem 15. právě vyloženým,
ukazuje nám při dobrém výkladu veliký obsah. Především vidíme
z něho počátek života mravního v lidstvu. Krutme si pojmy jako jsou
mravnost, ctnost a p., jakkoli, ze světa jich nesprovodíme. Žádnou
sebe obratnější disputací a sofistikou nedokážeme, že by společnost
lidská, poměry socialni, mohly obstáti bez mravnosti. Mravnost však
čili spořádaně poměry lidské společnosti nemohou obstáti bez dvou věcí:
pokory (poslušnosti) a umírněnosti v požívání. A každý jednotlivec bez
výminky musí je. zachovati, má—lispolečnost lidská prospívati. Věci ty

První tři kapitoly Písma.
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svou nejvnitřnější povahou jsou individualní. Xyni již vidime, jak
hluboký smysl má do sebe přikázani Boží dané Adamovi a v něm
ovšem všem jeho potomkům. Přikázaní to tvoří základ zdravé společ
nosti lidské, základ spořádaných poměrů socialnich. V něm zajisté
Bohem samým přikázána člověku pokora (poslušnost), co se týká jeho
duše, a umírněnost v požívání, co se týká těla. Jinak řečeno. člověk
měl si zvyknouti přeináhati sebe. zapírati sebe. měl se učiti odříkání.
Kdož nevidí. jak dalekosáhlý význam tím od Boha byl naznačen!
Všechny velike skutky kdykoliv od jednotlivců pro společnost vykonané
mají svůj nejhlubší základ vždy v odříkání, scbezapřeni, obětavosti
sebe samého. Z toho velice pěkně vysvítá, že toto přikázaní je podáno
v Pismě sv. zcela na svém pravem místě. Jako z jaderka měly z něho
pro celou společnost lidskou vyrůsti nejkrásnější ctnosti společenské.
——Tim podán posud jen počátek života mravního. Vizme celý rozsah
tohoto přikázaní. abychom poznali jeho další vliv na poměry společenské.

Především v něm naznačena autorita. a to autorita nejvyšší, z které
všechny ostatní plynou. autorita Boží. Bůh tu vystupuje jako nejvyšší
pán a žádá poslušnosti od celeho lidstva. Srovnejme nyní, co praví
Ottův slovník naučný II. 108-1: „Obyčejně se míní. že mezi autoritou
a osobní samostatností stává nutně spor. což jest omyl. Samostatná
mysl. rozum zralý a osvícený pochopuje autoritu. jeji nezbytnost ve
společnosti i psychologický podklad její v člověku. a že jednotlivý
věhlas neobejde se bez autority na žádném poli, ani na vědeckém.
Jako úcta z prsou lidských tak i autorita ze světa je nevyhladitelna;
bez ní by nebylo možným ani vychování, ani vedení plemene, aniž
rodina a státní život. Autorita a samostatnost nejsou pojmy sporné,
které se na vzájem uničují. nýbrž pojmy různě. na něčem třetím
sjednatelné... ne výlučně jedno nebo druhé (aut ——aut,), nýbrž sou
borně jedno i druhé (et ——et) a vždy dle pravé míry; člověk obojího
jest potřeben“; vzpomeňme, co výše pověděno o svobodě vůle u Adama.
a musíme se věru podiviti. jak zpráva biblická odpovídá až na písmenko
nejnovějšímu názoru vědeckému o potřebě autority a svobody vůle! _—
Autorita projevuje se hlavně zákonem (příkazem) Proto jsme ze zákona
daného Bohem přišli k výkladu autority. Autorita však může býti jedna,
ale zákony od ní vydané mohou býti mnohé. Třeba tedy nyní zkoumŠ-t'i
blíže povahu daného přikázaní, není-li tu snad více zákonů daných
autoritou Boží. Tu pak všeobecně se uznává daně přikázani za zákon
Boží a to kladný (lex positiva divina) KL 5, 54:4 Scheicher
27.
H 131. O vhodnosti a výbornosti tohoto zákona pro prvého člověka
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a pro všechny jeho potomky podává nám důkaz opět nejnovější věda.
Vřešťáll) str. 27. pozn. 1. praví: „Lex positiva divina occupatur
moralitate ut1*aque“, po česku: Zákon Bohem daný spojoval v sobě
úkony života lidského vnitřní i zevnějši, jinak řečeno, řídil, vedl
myšlenky, řeči i skutky člověka a tak doplnil vhodně zákon přirozený,
při stvoření člověku vštípený, neboť tento „lex naturalis respicit solam
intrinsecam moralitatem, quam vero non plenc exhaurit“ (ib.).

QW-W
DP.Ignác Hanuš &Dn Jan Helcelet.
Příspěvek životopisný. Podává VINC. VÁVRA.

XVI.
Hanuš psal Helceletovi na rok 1856. do „Koledy“ dva články
jazykozpytné, výsledek to dosavadních svých studií sanskritských, totiž
„Něco o příbuznosti a živobytí řečí indoeerpských“ a „Procházky po
oboře mluvozpytu a starožitností slovanskýchíí Těchto dvou článků
týká se dopis Hanušův, poslaný Helceletovi 1*.1855., krátce asi po
vydání „Babičky“ B. Němcové.
'
„Tak malo jsem věru málokterému z Tvých listů V\*1ozumeljako
předešlému a slovům jeho ,že poklidne objektivní stani nad národními
stranami bylo by článkům i ceny i lepoty přidalo až podnes naskrz
ne1*ozumí1n.l\ebot jest--li kd\*si, tak stojí nynější slovozpyt nade všemi
st1*,anami ukazuje, že to,co (liíve se zdalo b\fti jměním jednoho jen
nár,oda že to pospolitou je všech věcí. Pravíš ovšem rozumně, že bez
takovvch, jak tam se uvádějí, pospolitjch věcí málol(te1*,_\'*
b\,'f si
i sl(1ovnejs1 národ nemohl obstati: ale tušiti něco takoveho a fakticky
to dokázati, ba dokázati to ze slov, ktera byla dříve jako zašpiněnvm
z1cadle1n nyní pak slovozpytem skvělým sklem, to je zcela něco jiného.
\Ině se nyní zdá, že národ ve svých slovech jako nových očí našel,
kterymi on do sebe samého nahlížeti muže, až se v\*tříbí více ještě
takový eh skel, že lepe nahlédne a \íce tež spatrí v sobě než nyní.
Co se týče čtenárstva, tuším. že povinnost to knihy, jakou je
„Koleda“, podavati lidem ůkazy nového hledění na věci, a že po
i*ovnávaei mluvozp\t novou je věcí, to prece patrno. Co se jednomu
nc\f\t1valému nelíbí. líbiti se bude druhému, méně plaehému. A nerad
1) V přednáškách z moralky 1898.

“(I —-—4
o;:uš; SllllUH )) .)(1 )))>;>n);ao;.);;

)).\)uod )));0 )=

;9.\ )))) )))).3 ;))).u
.\;1));0.) )) o;\q A „);)0;0\;“
a;0\;“> ))) Goqa;
;)z oaun;= )) ):);SQLU
a)))\;= 0\;))IÍ \\;=U;));)
c; ad); 0G ;);90
)))/esf >a= 07 7uf

=;;);)))9;))\;

))=0f

))7 )))) IOT" 71).\oc;
>;z.)))) >);

=97

)) 01=;; 97. ))))
))11.).\z .))) ))).\)a)\;();)

););))) >;);;;)); .)OIJ

)));)););;)U 0 („g))q));d
oou )) ou 0 ;)))u

o;)\; )))uoq '>;)u))70)
))\;.=;z .-\(; ()) -;U),>)))zo.)

0).\ ;;)));); gumu-NO
\o7))r;o ;)))) ))0\;zno

;)))) .\\;)););.) 4.\;;q;;

;))))A 0711) ;));;;);;d
;)\; ;=J,)).)\; \;)u;);o

)))0) )));=1).\ (;))))ozs;

),= 0) mm, 0m)

=;;);.\“.= .\;;))) ;);IO\;=—;);)un;;
\ );)1 ; A )));0));)
q ;f)).\;)uzod >01=af
(I!IIJJUIUIÍ [HIRE] LID; ŠD “uopp;
))))o.\\ n;) )=));4).));.).= ;)))1) ))))))-\\ n;) ;)sqo1
(pop ==)); );J; );.);))1 );.„);));B' ))0.\ .);p '))0;);0);0=

um-“

n;) )));0))) .).=.););\ ;)));u

uuH ));)f;;d€)u .\ ';;poqodou

\;)))

))\;;))); <))()\;=

))));>1;;)od 7;; .);u7.)<;u ;g;
;10d 7;1()1) ;u;).\.\.)zo.) (S;nyl

o;;o) ;)))7))0;(I m))quul

02 ;) ))));)))))I))\; >;.);_[)));.);;)I

uf3u)_[ “Duna
))
));([ 01 ;;(I ;; of) >))

;)););) .\';;.\'.\ .);p ;));).;)l mm;-mm;;
(„ o;)us

>)).=
(9

c',

010) WII-HUN“— A> );)am;

\'))))\0:—; ))a))))\

.\\;.=))))1)))o\;

());3);) .)))0 )))) ))))Iqoo)

>._));.).;);“);))):)s
; ;))))1 .= )));u

;));q
0010
o>;._>)) )) ;))\;;.; ;)));

zwk;

;).;trwz A >>>;.).\0;a_')

>1=<;();

C0

0 |_\.
C

338

“Vixenxc \ZivnA:

uplně \ytlženj eh; tikají se Hanušov) cesty do Vídně.) Kdv to asi
bude. ne\im: neb jak dlouho \\ ehlove 1) v Piiaze >et1vaji setrvám i já
v príčině prázdné kapsy. Cestu pak do Vídněg) mi Sin_\'3) zaplati.
Heindl4) b_vl dlouhý čas ehurav, ba. je ještě chorý a pojede snad

někam do lázní.
Co ríkáš. ,Babičce“ ? Čístečuě se mi zda v_\"bor,nou ale genialni
není, hlavně iozmluvv jsou neinot01nč.5)
Laura musí pro svůj kašel n_\ni Gleiohenbergské vody užívati,
ještě delší Čas i lichen islandieum dle Tvého narizeni. Ixašle skutečně
i méně a dobře dosti při takových stalostech v\ pada
VladžaU) je skutečně piijat k vojsku, 7) ale za plat 1)O r_(nsk\'ch
ročně asi na 4: léta.

Co T_v míniš letos o plázdninách dělati? lospišila jsem konečně
zaplatil, ale u Tebe vě7ím ještě a nevidím ani, kdy od Tebe odpadnu.
Zde Ti posílám, jako na podinazání. abvs oba články přijmouti ráčil.
') 71.. ale ne 111\
eh, nýbrž pana Vávry, posluchače technikv pražské, 8)
pro ,Koledu“. /1vot0p1s můj Čelakovského bude tisknouti společnost
učena ale bvlo hroznvch rozbroju s Vocelem, jenz to sice chválil, ale
přeee ponouk a.l abv to netiskla společnost' Škoda,. že jsi neplijel trochu
do Prahv. rád b\ ch b\l b\'val. hdybvs to četl a sem tam snad opravil.
Ilanta se dal n_vni do Hattalj veiejně, a ten ho chce vvmvdlit
notně. Slnal bjs se, kd\b_vs viděl, jak pobožně poslouchám a píšu

sansklit Budu snad ještě Buddhú.

Já H.“

V listeeh llanušovýeh nastává. opět mezera až do konce r. 1860.,
čehož tím více je želeti, že z oné doby od r. 1756. do 1860. není listů
B. Němcové. Hanuš zajisté Helceletovi podával další důležité zprávy
o Xěmeovč.

Hanuš ze sanskritu přešel k studiu jazyka staroslovanského, jehož
výsledkem byly spisy: ,.Svatý Kyril nepsal k_\'rilsky než hlaholsk_\*“,
„Der bulgarisehe Míjneh Chrabr“; vedle toho redigoval Kobrem vy
dávané „Kritisohe Bláitte1*“.jež zanikly však již r. 1859. Stále bedlivě
a horlivě věnoval se bájeslovi slovanskému a starožitnéinu hvězdářství,
o němž dal Helceletovi poutavý článek do „Koledy“ na rok 1857.
s názvem: „Procházky po oboru starožitného hvězdářství a kalendářství“
Jak rozmanita byla činnost Hanušova, o tom svědčí též jeho stat
v „Koledě“ r. 1857.: „Stručný přehled národů Rakouského mocnářství“
1) Patrně v té rodině Hanuš soukromě vyučoval.
2) k ministerstvu vyučování, jak z útržku viděti.
1%švakrová IIanušova.
4) notář v Jičíně v Čechách.
5') S úsndkem Hannšovýni Heleelet naprosto >e nesrovnával.
6) Vladislav, nejstarší syn Ilanušův, jenž zemřel jako zahradník v Bulharsku.
7) t. do vojen>ké školy.

č) Vojtěch,. jenž byl také zakladatelem \'úrodní jednoty v Brně.

Dr. Ignác Hanuš a Dr. Jan IIOlCClCÍ.
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Roku 1858. Hanuš má v „Koledě“ obšírný článek ,.O vynalezení písma
vůbec a slovanského zvláště“, dále stat ,.Jak rozličným způsobem lidé
se dívají na svět a na působení vně1n“, kterou zakončuje charakteri
stickými zajisté slovy: „Jaký duch bude as pohybovati dějinstvem
budoucím? Odpověď na tu otázku jde nad síly lidské. Bud'si v bu—
doucnosti jak bud': my však věřme vřele v mocnost ducha, doufejmež
na vyšší moe., jež řídí osudy člověčenstvz. a přivádí ve skutek někdy
to, proti čemuž bojovalo se v dějínstvě všemožně; předně ale milujmež
se láskou neuhasitelnou pravého člověčenství. nebot .b u de co bude.

a bude. co Bůh dáí“

Z předešlého studia svého o příslovnictví podává ukázky přísloví
&pořekadel Bělorusů, I—Šulharůva Lužičanů. Vrcholem pak bájeslovného
jeho studia byl ..Bájeslovný kalendář slovanský“. jenž vyšel tiskem
roku 1860.; menší toho druhu práce jsou „Děva. zlatovlasá bohyně“
a „Tři zlaté vlasy Děda-Vševěda'ň
Toho roku odebral se I). J. Šafařík jako bil.)liothekář universitní
knihovny na odpočinek, a nástupcem jeho stal se Hanuš. Tím činnost
jeho dala se opět novým směrem.
Helcelet r. 18:37. vzdal se místa předsednického v Matici Moravské.
ale setrval v. ředitelstvě jejím. Předsedou Matice zvolen pak Dr. Josef
Chytil, zemský archivář. Poněvadž „Koleda“ neměla pro slabou organisaci
v příčině rozprodeje dosti odběratelův a že také Matice brala se poněkud
již jiným směrem než bývalá Xárodní jednota, vzdal se Heleelet r. 1858.
také rcdaktorství, a „Koleda“ ——
zašla. Články Hanušovy, Helceletovy
&.přátel jejich. uložené v „Koledčií mají cenu trvalou.
Němcová dokončivši .„Babičku'ů odebrala se potřetí do uherského
Slovenska a sbírala tam pilně pohádky. Do „Koledy“ r. 18:37. z nich
podala Helceletovi pohádku „O Vítarkoviž a „O Kovladu“. Zvláště
cenným příspěvkem jejim pro ,.Koledu“ byla ovšem jeji výtečná po—
vídka „V zámku a podzámčí“. Již od roku 1855. sbírala a překládala
Němcová pohádky i jiných národů slovanských, zvláště srbského. Z těch
podala do „Koledy“ roku 1858. pět srbských, a to: „Proč není u lidí
tlapa rovná“, „Kopání pokladu“, ..Cár Trojan má kozí ušiii „Řemeslo
má zlatě dno“ a „Úsud“ (nejzajimavější z nich). Od r. 18:38. Němcové
ubývalo sil, nicméně horlivě dosud pracovala, zvláště ve svých statích
o uherském Slovensku; jsou to zejména „Uherské město“ (Úarmaty .
„Kraje a lesy na Slovensku“ a „Obrazy ze života slovenského“.
Již roku 1858. nastal v Čechách zase čilejší ruch v literatuře.
Na kolbiště literarní vystoupili V. Hálek, J. Neruda. K. Světlá. Žofie

Podlipská; vůbec. pozorovati b_vlo nový život, nove proudy. Nešťastná
valka )*. 18:39. zlomila i pouta tuhého absolutismu, jež všecky národy
říše naší svírala, a zdálo se, že tež národu našemu nastává nový život..

XVII.
Tento list, psaný dne 2. února 1861, týká se téměř celý rukopisu
Kralovédvorského. Roku předešlého Julius Fejfalik vydal proti RK.
spis ..tber die Koeniginhofer Handschrift“, jenž po bojích Hankových
proti D. Kuhovi v „Tagesbote aus Bůhmen“ znova rozvášnil obě strany,
přívržence i odpůrce RK. Hanuš dilo Fejfalikovo bod za bodem podrobuje
poutavé () ostré kritice.

Tak tedv Tebe. n)il\'*lene Jeničku, pohnula ta marná \Ioranal)
k dopisu. kdežto já Tobe dlužen jsem byl ještě odpověd Čiň ale jen
tak i dále. maš k dopisování více chvíle než--li ja. bidak. Dnes na
.Očišfováni" jsem odpoledne prvuíkrate prost hodin, a to jen náhodou,
poněvadž Adelka. 9) ktere jsem měl (lati hodinu z Ixulturgeschichte,
dnes jde do nějakého bálu. \eb i v neděli dávám n\ ni dvě hodinv.
() naznaš. jak jsem zaměstnan. Skládan) Ti především díky za Tvou
přátelskou ochotnost a korligování a přál bvch si vůbec Ti to )ici
ústně, poněmdž kdežto nikdv. n\ ))) hlavně, praci nepostačí zůstati
duševně pohromadě. Vidím to hlavne na ruznosti (lomnční našeho
o RK.—“>)
Tebou hnul I 4) mne nacpak upevnil co možná. Těšil jsem

se \elice
dávásladkou.
do zničující
nebbylo.
i ja \iděls
bych )atd
jako
T\* slyše.
svrhl že
se F.
sebese lež
kdybyl\)*itil\\*.
ji vubec
z l\ritiek\' ch listů5; \iděls tau). jak nedu\c)1\e se mám k Čechůiii).
l\ Museum, k Hankovi... Podezřmii )))e bvlo velike. hlavne po odkrytí
padělanosti písně milostrie \(ielavovv. \le zaradoval jsem se nad po
\rehnosti spisu liejf. ať ))edíu) nad špatnosti jeho. jako jsem se

předešlého týdne hu)))oristiel\\* na to dí' al. jak tíž pani )))usejníci na—

touknutou mrtvolou Hankovou strašili \čiime v Praze a skutečně
iustlašili. neb i ten malv povvk b\*l () jest je)) demonstrad a ktomu
ješte hloupou. net) vaulivou to víš tak dobře Tv jako ja! Z lejfalika
měl jsem ale skutečně radost. neboť vidin) ted slabost odhalenou všech
duvodu proti ldx.

Při této věci jednalo by se predne

dokázat paleog )*()fickv

podvod. Viděl jsem sám, jak častokrát l ejí. koukal se a d)'\al i lupoi)
na Rk.. aby nějaký duvod padělanosti shledal na něm. ale mlčel
i tenkrát. jal\ b\l v Praze. () )))lčí i n\*ni. neb tv dlobnustkv. které
pouští na konci své knižl\\*. jsou jen s1))čšne.(\enašel ničeho, a sám
) \\e\ín),

ceho se t_vkz't.

dcera notáře Heindla 7. Jičín:).
Rukopise Králové—(lvorskén).

) Julius Fejfalik.
*(ID
"Ju
0_.

* Kobrovy

Kritisehe Blíitter

Dr. Ignác Hanuš () Dr. Jan Helcelct.
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\ěmec píof Hiil'lel,1) zběhlý \* )))kopisech. jako snad nižádnj jiný, a))
býval a1ch1\()1en1l)a1))be)sl\\))) v\ jadiil se i piede mnou že jestliže je
RK. padělaný. nestává více žádn \"ěh znaků diplonmtických l\te)\'*mi
by se, co je píavě iozeznávalo od padělaného. Kdo b\' b\'l uměl )) nás

r.1816.1817.padělati

tak mistině. kdežto později tak hloupě někdo

b\l padělal písen Václa\ 0\ u? 'lotš rozdíl. jako mezi nebem a zemí. \"se
je tu v pmádku. () hlavně svědčí malá a (hobná písmenka o původnosti.
neb (llobně psáti chová více obtížnosti do sebe, nežli h))(bě a plagiátu)—
nebyl by si ještě dělal nějakých nesnází nenutných. Mohl psátit tak
hiubě, jako je psán „Libušín súd“ , () bylo b\' b\' valo tež dobře Padělat
bídně. kd\'ž b\lo odkryto juž něco dob)eho to bylo snadne. ale p:)(dělat
prvníkiát () \ také hojnosti. to nejde. Prosím Tebe, kdo b\ se byl
odvážil tolik básní najednou padělati pii tě nesmírně obtížnosti. B\la
b\* stacila ) jedna jen neb d1uh(')b('-,)seňnikoliv ale soubor jich. () bvl b\
se jistě padělal epos cel_\'. aby se postavil pioti nenáviděneínu \ibelungen
lied, nikoliv ale st) i)es0)i\'isl\'ch () tak )(izn\"ch básní.
Za (l)*uh( ne\í ničeho namítati lcjf. pioti Elologickému tv01ení
slov a vět. Takový mudic a nepříznhcc Čech)). jako je \liklosich.

váhá vždy jen v úsudku svém o Rl\.. v jednom spisu citujej jej jako

autentick\. )* dluhem poc.h\buje. Takove pochybování je (li)l\ázen), že
f011n\*mluvnicke jsou dobie, neb bvlo- li b\' ))aopal\,vz1ostl() l;)\ po—

ch\bnost
v jistotu.
lcjf. jen
ale tlachá,
neví ničeho
pioti starcmu
jazyku
v ÍI(I\.
() to. co opět
na konci
jest dukaz
j))oti němu
(luka
že
poch\buje o tom, co vyřkl. Prosim Tebe, vem si vsechny po1nuck\ co
máme jich n\ní,ve1n si \secku svou zběhlost v básních slovutn\ ch
jiných náíodu. a posad se a napiš jen jednu
stmowskou písen ()
uvidíš, jak ()*(')zneš. Známost jednotlivý ch slm, jednotlivych imeni
nestačí napsati dobiě vět\, napsati básně tak )ozlič1)\")n duchem
() slohem
sk\oucí. Stloukla b\* se snad jedna .)('(se)). jako op(t je
Václavova ale více nic. Špatnost její a snad i \ \\chrad\l\e je (l))kazcn)
pfnodnosti Rk.. nebot l)\l- li b\ ten padělán. bylo by se padělalo dale
() padělalo (lob1e. ale po padělání jedne bídné básně nebasnilo se více.
než opsal se Jelen z Rl\.. ab\ jim se uk)\la slabost písně V(—'((cl)\
0\\.
Plagiatm této b\l tudíž sám 1)ICS\Č(lLCIIo puvodnosti Rh.. a jeho
plagiat je ted_\ i doklad p)o () nc p) oti Rl\.; a ploč se nepadělalo
dále, l\(l_\ž to tak dolne šlo? Poně* ()dž to nešlo! Hoz '()ž l\(lo bv se
byl odvážil napsat zkráceniny Cmi) místo Če._\tn)í) a p.? llagiato)
b\fl l)\ se. (ližel ob\ čejncho líneálu Oiannnatikalního () nebyl by dělal

tak odvážlivýchskoku.(le-liale ohled pala(001af1cl\

a lin 3 uisticl\\'

ěist, )))usí vse jine )))nlknouti. l\d\ž není p rotiv pat1n_\'ch, niakav_\'ch.
jakjchž není neb ploti\*\ lfiejfálíkovy jsou jen děl')n\' a tudíž od—
st aníteln\. Základ celeho eposu je makavy om\l ěi lepe l\lan.) )(ejdí
lejf. totiž vžd\ až k hnusnosti na. zásadě, že jsou básně RK. básně

národní
p) Osten ())od ))) což je nesmysl.jak jej mohl tv1diti jen
b.. .Hanka \l\slis T\*,žet01))u lcjí. \ěií, jenž dobíe ví. že větsí
1) Dr. Konstantin Hůfler, prof. univ. v Praze, známý odpůrce Palackého.
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\'IXCENC VÁVRA: Dr. Ignác Hanuš & Dr. Jan Hclcclct.

část jich je dluhu uměleckého? Fejf. se jen uchopil lozšířeněho po
Hankovi domnění, aby jim jako nikovětí mohl tepati Čechy píed
\ěmci — o to mu jediné šlo, & ti uvěií, poněvadž původnímu jazyku
RK. nerozumějí. Padne-li prostonárodnost piedpoložená, padá. celý spis
Fejf.. nebot dokazuje nemožnost nemožností &nic více, a to není těžká
věc. Diuhého plostředku se dále zmocnil tím,že nad míru hrubě &
bídně plekládá před \ěmci, aby v kotíbě jejich utvořil hrubý obraz
o RIŠ..._J11noše mi vzechu“ 1)1ek1ádá„den burschen haben sie mír
gen01nmen“! O Spiegelberg, ich kenne dii, neb Jsem kousek psychologa.
Měl-li b\ ch jen trochu kd\, nebo kdyib\ bylj) Kritische Bláitter ještě

na živě, povstala b\ klitika milá, kritika, ktelá b\ nešla jen do srdce
jeho, ale i v st1eva,ba ani chlupu b\ nezůstalo na něm celého. Věiím
n\ ni, co jsem posud nevě1i1,že jde Němcum jen o snižování Čechů
piostřcdky kte1\'n11kollvVím,že mnoho podivného je v RK.. ale to
tak býva \'e stalých spisech & musí býtt1 — takových podivnosti
byl by se opět plagiatm zdržoval,
ab\ píávě podezření nevzbudil.
Kdvž kradeš, nebudeš křičet & bouiit! Jsi- li ale poctivec, jdeš cestou

svou, jako m\ dva sonderlingi,
podivnosti

jichž pochopit nemuže svět pro

naše, & přece jsme skuteční, & nikoli padělaní.“

Ze života pro živm.
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Ze života pro život.
K poznámkámo učitelstvu

středních

škol minule uve

řejněným došly projevy souhlasu i odporu. Tento týkal se hlavně
otázky, mají-li se takové věci projednávati v časopisectvů. které
i studentům jest přístupno; jest prý se obávati, aby netrpěla tim
vážnost professorů mezi žactvem. Je to jako s tím pruským šnl
majstrem, který nesmekl čepičky ani když hodnostář jakýsi. dle
některých

sám král vstoupil mu do třídy. Kdyby ——vece na. omluvu ——

kluci spatřili. že je ještě větší pán nade mne, neobstál bych s nimi. Tak
prý ani tu není záhodno odstraňovati nimbus s osobností professorovy.
Je pravda, že by bylo lépe, kdyby nebylo třeba tak psáti veřejně.
Ale není-li jine pomoci, nutno upozorniti i širší vrstvy na to. jak se
s výkvětem jeho intelligence nakládá, aby se ho po případě zastalo,
jindy pak zase mu nezazli 'alo věci, za které nemůže. Veřejnost naše
stíhá často výtkami osoby a stavy. které za nic nemohou, kdežto na
pravou adressu si netroufá neb nedbá.
Mezi těmi, kteří s mými poznámkami souhlasili, praví někteří:
professoři jsou nedůstojnými poměry svými sami vinni; „mně se takoveho
něco dosud nestalo a.ani by nesmělo státi'i. píše ten a onen. Mnoho pravdy
vtom asi jest, že chování jednotliveův, a snad většiny jich tim vinno.
Ale právě o ten následek běží, že tím trpí celý stav, tedy o system
jakýsi, kteremu sice ten neb onen jednotlivec dovede se opříti. ale
sotva kdy beze škody! A škodu tu odnese nejen jednotlivec sám, nýbrž
jeho rodina a často jeho žáci.
Roztodivné jsou zajisté příčiny. proč se v našich školách decimovalo.
Jednoho inspektora neb ředitele poslalo zrovna ministerstvo, aby od
návalu do českých škol trochu pomohli, jiný se tak mstí na ——
učiteli,
dávaje jeho žákům bez příčiny propadnouti. I to se stává!
Nic plátno! Poměry takové by českou veřejností trpěny býti
neměly, pokud vliv jeji sahá. A sahal by dosti daleko, kdyby jen byla
vytrvalá a důsledná a uměla si zvoliti jak se patří zástupce.
Nápadno jest, že učitelé středních škol tak málo se objevují ve
sborech zákonodárných, o jiných veřejných ústavech, kde přece těž
nezištně intelligence potřebí, nemluvíc. Myslím, že to vše souvisí.
|!

co.
..

Akademické vzdělání učitelstva! Xikdo vlastně neví, co s tím, co
vlastně to má býti, jak se má zaříditi, ale křičí se dál. S podivem
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opravdu jest, že se na to akademické vzdělání vůbec trochu bedlivěji
nedohlédne, co vlastně ono jest a čím by býti mělo a mohlo.
Nemyslím soustavu a praxi universitního studia a života vůbec,
ač by ani zde neškodilo trochu provětrati. Známoť, že tam nepoměrný
počet mladíků zabředne a utone. Nevěra pak, jenž se i na našem
českém učení roztahuje, jest pečetí toho.
Zminím se pouze o negativní stránce akademického vzděláni,
pokud se týká působení učitelského. Kdežto s jedné strany domáhaji
se vzdělání pro školu obecnou nepotřebného, zanedbává se s druhé
strany v akademickém vzdělávání budoucích učitelů mládeže mezi
10—20. rokem stránka didaktická. a pedagogická. Všeučeliště ovšem
věnováno v theorii hlavně úkolům ryze vědeckým; ale kdo by se tomu
v p'axi nezasmál? Zvláště ten ubohý „kantor“ (bez urážky řečeno!),
který v nižších třídách má naloženo maximum hodin a s tím hodně
korrektur, ten zajisté spláče nad vědou, o níž kdysi blouznil! Ale
didaktická průprava k učitelskému úřadu jest rozhodně nedostatečná;
universita stará se sice s dostatek oto, čemu má posluchač kdysi učiti,
ale velice málo o to, jak má tomu učiti. Na toto mají snad stačiti
rozličné statuty a předpisy vládní, a hlavně asi „pokyny“ v konferencích.
Že to praktické a soustavné průpravy nenahradí. je samozřejmo. Je to
zase jen kus byrokratismu od zeleného stolu, nic víc a nic méně. Čím
jiní učitelé jsou trápeni až přes příliš, to se při' učitelích střední školy
a jiných jí obdobných zanedbz'ivá téměř docela. Nedostatek ten, jemuž
se od nedávna hledi pomoci zvláštním, ne velice šťastným prostředkem,
totiž obcováním při vyučování jiných professcrů, je tím citelnější, že
nejmladší učitelé a začátečníci bývají ustanovováni v nižších třídách.
kde zajisté nejde tak o vědu jako o methodu vyučovací. Tot rozhodně
mezera akademického studia.
v.

Politický ideal náš soustřeďuje se v autonomii. Slovo obsahuje
vlastně rozpor, nebot sám sobě zákonodárcem a. zákonem nikdo býti
nemůže, an zákon znamená jakousi autoritu a svrchovanost. Ale zvykli
jsme si na slovo to, a rozumime si, co jim chceme říci, ačkoli české
slovo „samospráva“ jest poněkud připadnější a srozumitelnější. Rozumíme
tím jakousi svéprávnost a samostatnost na př. obcí a okresů, posléze
pak také t. ř. státní právo zemí koruny svatováclavské; i Církev konečně
by měla v té věci leckteré zbožné přání, na př. aby se jí aspoň do
správy vrátily fondy, které jí byly ——doslovně ——ukradeny-, atd.

O pojmu a rozsahu možné a dožadovane autonomie neboli samo—
správy není tu proč se šířiti. .lenom několik poznámek o principu
samém a jeho provedení, ovšem u nás.
Xetěšme se. že se nám autonomie brzy dostane aspoň v rozsahu,
jenž by za řeč. stál. Ale přes to můžeme si pohovořiti, jak by asi
u nás dopadla. Vždyť ukázky z ní máme V obcích, v městech, v ústavech
a úřadech některých atd. Jsou to drobty jen. ale kdo v mále nalezen
věrným. zaslouží postaven býti nade mnohým. jak Písmo dí. A ukázky
ty nemluví v náš prospěch . .. Ani nahoře ani dole.
Začneme-li zdola: naše obce jsou vzorem nepořádku, tak že kdyby
dozorčí organy přísně vykonávaly povinnost, bylo by potřebí cele legie
komisařů, kteří by ..prozatimněi' správu obcí vedli. Volby jakehokoli
druhu (obecní, do sněmu) liší se od maďarských jenom tím, že obyčejně
není při nich vojska. Úplatnost a protekcionářství (nepotísmus má u nás
své jméno od „str_\"čka"!\. které se tu provádí, má ovšem ještě hrubou
formu; čím výše, tim jest uhlazenější a raftinovanější. a tím také ne—
bezpečnější. Protekce. jež ovšem bude prováděna co svět světem a lidé
lidmi budou, je z pravidla nespravedlivou. nebot velice zřídka pomáhá
hodne'mu aspoň vedle stejných, neřku—li hodnějšimu. jak by Vlastně

mělo býti, aby druhým nekřivdila. Protekce křiklavé nespravedlivě je
všude na světě dosť. U nás bývá však mrzuté. když odpůrci naši nebo
vláda nucena mezi námi rozvaděnýnii bratry rozhodovati a nespra—
vedlivosti příliš křiklavé odčiňovati. Povídají. že Rukopis Zelenohorsky
je nepravý, avšak ten verš. že nechvalno nám V Němcích dobývat-i si
práva, zdá se mi klassiekým. hodným. aby byl napsán v čelo historie české.
Jest přirozeno, že v užším kroužku protekcionářstvi také více
kvete neb jest aspoň nápadnější; kde je více místa, více se jich přiživí.
Ale také jisto jest, že nepotismem a protekcionářstvím nejenom nečestné,
nýbrž i navýsost škodlivé poměry povstávají. A čím menší společnost,
na sebe odkázaná, tím škodlivější. jelikož na každé posici ana každém
muži mnoho záleží. A že bychom si předáky a zástupce své ve všem
uměli vybírati, nelze právě říci, at' se podíváme do politiky neb do
vědy a umění atd.; a běda. kdyby i do církevních věcí našich měla
taková zásada se vetříti! Utlačovati neb odstrkovati nadané a přičinlivé
lidi k vůli protežovaným jest veliká křivda na národě spáchaná, které
později vyrovnati nikterak nelze. Nedivme se tedy, že ve mnohém
ostáváme pozadu neb aspoň nepokračujeme tak, jak bychom mohli
a měli. Mnoho našich nadaných a příčínlivých krajanův obohacuje
cizinu všemi směry práce, protože nenalezli doma půdy! Dosti jest, že
Hlídka.
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se strany úřední se odstrkuje každý přiliš ..pronmn;ovaný"
v národě
upřímný vlastenec jakožto pansláv. v Církvi upřímný katolík jakožto
nesmířlivý fanatik: když ještě pak vlastni strana stejně. jedná a pro—
střednost podporuje. tu ovšem těžko se sousedy závoditi.
Co řečeno o protežovanýeh osobách. týká se i věcí. Jak km'mutlivč
a zahanbujicí jest pro každého našince na př. to. že starobylé památky
pražské má nám zachrániti vláda: a proti komu...? Jak zahanbujici
jest pro nás před protivníky našimi na př. to. že hlavní překážkou
novostavby české školy misto dosavadni lidomorny jest - - její ředitel.
a to z důvodů zcela osobních! Ú kdybychom znali zákulisí všech našich
neúspěchů. kterak bychom se mnohdy podivili, jaká to žába na prameni
seděla, ——at“ užijeme prostého

pořekadla!

Postoupíme—lipak do nejvyšších vrstev naši organisace národní.
které by v autonomii ovšem musely zaujati vůdčí místo. nebylo by
právě velice snadnou věci nahledati dost potřebných Aristida a podobných
mužů se zastaralými názory 0 nezištnosti: poetivosti atd. Jest až stydno
člověku slyšeti o předacích národu věci, které pokoutnímu advokátu
neb lazebníkovi nejsou ke cti. Je to sice velkosvětskč neb velkoměstské.
nyní se na to tak přísně nehledí. Ale kdyby v tom aspoň bylo něco
kavalírského. co by velkosvět připomínalo. Nebylo by to ovšem proto lepší:
avšak některým lidem aspoň to by imponovalo. Takto se však prozrazuje;
že přece jenom jsme národem žebráků. A není toho třeba!
J_

Nepomůže zavirati očí před tím: že s osvětou a vzděláním našeho
lidu mravnost nepokračuje. Míním mravnost nejelementarnější: na př. co

se tý 'a 7. přikázaní

B ožího. Nepoctivostse vzmáhá měrou úžasnou.

Myslím: že se ve vychovatelství na tuto hlízu národní málo hledi. Jsme
antisemity, ale právě v této praktické věci požidovštělí. Lid; zvláště
kolem velkých panství. at světských at duchovních. velice málo rozeznavz'
mezi mým a tvym. V obchodování počíná. si náš rolník a živnostník
hůře nebo vlastně nešikovněji nežli žid: špatné zboží hledí draho odbýti7
maje za to. že bůhví jak dobrý obchod udělal. an druhého napálil.
Nepočitá, že to byl snad již také poslední obchod s oním zákazníkem.
Nesolidnost. nereelnost jest mezi našimi lidmi velmi rozšířena. Je sice
pravda, že proti nim panuje často jakási předpojatost a přísnost, již
se proti cizincům neozbrojujemc. U domácího člověka každe nedopatření
se velice přísně odsuzuje, kdežto ku kšeftařům cizím býváme shovíva—
vější. Ale přes to hořejší výtky ostávaji platny. Našinci umějí se snad

Ze života pro život.

_—

(.o 4.. '\I

víee dříti, ale neumějí dovedností závoditi s cizinci. neumějí těžíti
z mála mnoho v poctivosti a vytrvalosti. Proto náš národní majetek,
at soukromý af veřejný. tak málo roste.
Příkladý z lepších vrstev nejsou tuze vzorné. Peněžní ústavy
naše nedavno stižený defraudacemi: které by ani v Uhrách nebyly
k nectí. Kdyby pak všechno. co se s různými sbírkami. podpůrnými
družstvy a fondy děje; vyšlo na jevo: o kolik peněz naše školství
a umění bylo dohromadý okradeno. byla bý z toho slušná řada
panamiček. Jest podivno, jak obratně umějí se takoví a podobní
darmošlapovó všude vetříti za pokladníky neb vůbec za takové funkcio
náře. kteří mají co činiti s penězi: kde tedy kýne nějaký výděleček

na utratý národa. Ten lid, který krvavý groš na národní podniky
skládá, b_v nemálo užasl. kdyby mohl spatřiti. nač to vlastně sbírali!
A nejhorší jest, že lidé již usvědčení opět- a. opět k takovým funkcím
brání bývají pro domnělou agilnost. Ovšem! Ale i šetrnost veřejnosti
má meze: i nebýlo bý kolikrát. na škodu prozraditi veřejně osoby
takové i tý. kteří je podporují. Naše narodni oběti jsou již ohromné.
Tim trestuhodnější jest nesvědomitost, jak se s nimi nakládá.
J.
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Ve skutečnou přítomnost Krista Pána v nejsv. Svátosti oltářní
věří veškeré církve východní; tudíž těž Jakobite. Jasně to dokázal na
cucharistickém sjezdě v Jerusalemě maronitský arcibiskup v Bajrutě,

Mgr. Josef Debsř) a že mají též o ostatních
katolické,

svátostech

názory

zřejmo i z bohoslovných i z obřadných knih. Stůjž zde

obsah rituale a pontitíkale.7taksé

dtešmšató,

který upraven byl na

rozkaz patriarchy Michala (*;-kolem r. 1190.39;dle syrského jeho rukopisu
z Vatikanské knihovny (Codiees Syriaci CCCIV. zk.-17:48).
V I. díle:
1. Svěcení sv. křižma (miron)
2. Svěcení sv. oleje před křtem užívaného a svěcení oleje ne
mocných; které koná biskup s kněžími.
3. Svěcení oleje nemocných, ktereho možno užívati, kdykoliv třeba.
4. Svěcení chrámu.
Í). Rekonciliace oltáře a kostela znesvěceneho.
b'. Svěcení oltáře.

"I.—$). Xapomenutí svěcencům na kněžství nebo jáhenství před
jejich ručiteli, a to před i po svěcení.
10. Zpěvy při jednotlivých svěceních.
11. Zpěvy při svěcení psaltisty, lektora. a podjáhna.
12. Čtení při nižších svěceních.
13. Svěcení psaltisty (mzamronó)
14. Svěcení lektora (korůjó)
15. Svěcení podjáhna (pelgůt mšamšonó. Toto patří ještě k nižším
svěcením a koná se před zábradlím oddělujícím lod od oltáře.)
16. Svěcení jáhna (mšamšonó)
17. Svěcení kněze lkašíšů nebo kohnO).
18. Volba arcijáhna.
1) Jest velká obtíž s ruznými tečkami a čárkami nad a pod jednotlivými písmeny,
jimiž se přepisují semitské. jazyky; při největší pozornosti vynechá se nebo přestaví
některá značka & zaviní tak nepravý smysl. Laskavý čtenář ví, že má býti v syrském
textě předešlého čísla str. 27:1. imůh-rok (nikoli l)l]ůll-l'0_]ó),a_t-hů nůh-rů ša-rů-jó (nikoli
det-lift null-rů šarírů). Na str. 274. sgůdw místo sgůdw & ntad-hheh, nikoli níad-blgek.

2) Srv. Jůsef ])ebs, Iuiutbaton fi itábati wngůdi ;.fasatli-l-ínnlíallísi... Bajrůt 1893.
O')Viz Assemaní, l. e. p. 154—156.
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1%).Volba chorepiskopa

3%9

nebo opata.

20. Svěcení jáhenky, jak bývalo.
21. Stručné poučení Jakuba Edessenského o jáhenkách.
22. Přijímání bludařů nestorianskýeh čili chalcedonských. julian—
ských a ostatních.
2.9. Svěcení patriarchy (_
patrijarků), metropolity a biskupa.
2-1. Výňatek z listu Jakuba Edessenského k Janu Stylitovi o zavření
kostela při svěceních.
Řád nastolení biskupa, metropolity nebo patriarchy.
26. Dionys. metropolita Amidský, zvaný též Jakub Bar-Slíbí, velebí
Michala Velkého tpatriarehul.
27. Výklad tajemství obsažených ve svěceních.

II.díl zahrnuje:
]. Obřadv sv. křtu.

2. Jiné kratší modlitby sv. křtu, vypracované od patriarchy b'evera.
3. Nejkratší v nebezpečí smrti.
4. Oblékání a postřižiny mnichů.
?). Výklad oněch
z 'aného Bar—Kifó.

obřadův ——od Mojžíše,

biskupa

armenskadío,

(í. Postřižiny mnišek.
Výklad obřadů při svěcení vody v noci Zjevení Páně.
8. Opravené obřady svěcení vody na Zjevení Páně dle Jakuba
Edessenského a kláštera Bar Sawmova.
9. Žehnání oliv.

.lO. Průvod ku přístavu v noci na poslední úterek tpřed Velikonocí).
11. Obřady při mytí nohou v Tajemný Čtvrtek.
12. Památka na ukřižování či klanění se sv. kříži na Velký pátek

ot). hod. (3. po pol)
I.“-š.Řád rekonciliace a rozhíešení v sobotu /vě.<t(_»vání(Bílá sobota).

l-l. Rád pozdraveni v neděli i\edělí po matutinu.
15. Jak se kleká v neděli sv. Ducha.
16. Přijímání odpadlíka a bludaře.
17. Jak se přijímají veřejní hříšníci.
18. Řád zpovědní, či jak se rozhřešují hřešící přistupující ku

pokání
19. Rozhřešení různých hříehův a modlitby při různých svízelích
a nemocech: 1.——2.
člověka trápeného od zlých duchů. 3.e1“1ergumena,
4. křiv0přísežníka. 5. kde sebe neb jiného proklnul. (3. kde slovo Boží
nebo klatbu poruší, 7. při křivé přísaze, lžích a podvodech, 8. za 'ty,
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kdo přestupují klatbu od kněze pronešenou, (.). za ty. kdo přestupují
přísahu, 10. jiná za toho, kdo sebe sám aneb jiného proklnul, 11. šestnáct
modliteb za smilniky, cizoložníky a vrahy, 12. čtyři modlitby za ty, kdo
se kají z kteréhokoliv hříchu nebo bludu, 133.za ty, kdo jedí nebo
pijí něco nečistého, 14. za kteroukoliv potřebu, lí). kterou říká, kněz
za sebe pro nějaké pokušení, 16. za rozhněvane, chtějící se smířiti,
]7. za. smír nepřátel. 18. za ty, kdo oblékají nový šat. 12). Modlitba
při sňatku. 20. Žehnání semen. 21. Žehnání kteréhokoliv člověka.
22. Želmání domu. 23. Žchnání hochů, které obětují rodiče. 2-1.Modlitba
za cestovatele. 25). Za toho, kdo jest v nebezpečí smrti. 26. Želmání
vody, v níž se někdo utOpil. 27. Modlitba na konci všech proseb od
pustkových. 28. Žehnání znečištěného vína. 29. Žehnání znečištěného
oleje. 30. Obřady při odívání mnichů dle řádu koptického. 331.Žclmání
oltářních nádob. 32. Žehnání oleje zdraví. 33. Žehnání vody léčivé.
3—1.Žehnání sv. obraqu)
V uvedeném obsahu obřadních knih jakobitských shledá fáme
množství modliteb uží *aných při svátosti pokání, jejíž hlavní část tvoří

zpověd' soukromá

čili ušní. Tato byla u všech církví východních

od pradávna. Jakobité jí jistě, při své urputně setrvalosti při odkazu
otcův, odjinud nepřijali. Dionys Bar Slíbí vypisuje její obřady v Teksó

dcal ajlón dtojbín wohofkín men l_ítohajhůn ——
Nařízení
Otěch, kdož se probírají a kají ?.hříchů svých.“l)
Nebudenezajímavýmzvěděti,jak Jakobitě zpovídají. Kněz
nesmí nic prozraditi, ani kajicníkcm opovrhovati, ani odměny bráti. Sedí
blizko vchodu do kostela, kajicník poklekne na pravé koleno s rukama
na prsou zkříženyma a dívaje se na zem, vyznává se upřímně. Pokud
se zpovídá, nemá. naň kněz pohlížeti. Když se byl vyznal, dává mu
naučení. Potom zanotí nad kajicníkem na obou kolenou klečícím:
„Sláva Bohu“ atd. Kajicník odpoví: „Amcn“. ..Odvraf se, Hospodine,
pro milosrdenství svě od zlých skutků našich“ atd. a říká jednotlivě
verše žalmu: „Smiluj se nade mnou, Bože“. a po každém odpovídá
kajicník: ..Zhřešil jseurproti tobě. jenž se nad hříšníky smilováváš.“
Po dalších modlitbách se čte z listu sv. Pavla k Efesským (4, 17 n.):
„Bratři, toto pravím vám a osvědčují v Pánu, abyste již nechodili
jako pohané chodí v marnosti smyslu sveho“ atd. Hallelůjá.
Když bylo dočteno, řiká kajicník: „O dej mi slyšeti radostnou
útěchu a. neodjímej

ode mne svatého Ducha svě—ho!“(Žalm 51, IUa, Bůh.)

1) chu'o, Scriptorum \'eierum Nov. (folku-tin, V. p. 18—20.
?) ;lssemuni, 1. 0. p. 171—174.
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Potom čte kněz evangelium: _..Co se vám zdá? Má-li kdo sto
ovec—..." a říká modlitbu za kajieníka, vloživ ruku na jeho hlavu,

jakož i krátké modlitbý za jednotlivé hříchy.
Na to dýchne na jeho tvář třikrát pravě: „Ať zmizí tento hřích
z duše i těla tveho ve jménu Otce. Amen. Budiž posvěcen a od něho
očištěn ve jménu Sýna. Amen. Budiž ti odpuštěn (tethasse) a prominut.
ve jménu Ducha svatého. Amen.“
Na to zpívají zkroušeným nápěvem hýmnu sv. Jakuba: „Pojdg
ubožáku, a přines slzy kajíene" atd. A Otčenášem končí veškeré
tyto obřady.
Obsah pontítikale jakobitskeho. které je totožno s maronitským,

jasně ukazujerůzné stupně při svátosti svěcení kněžstva.
Bylo již dříVe řečeno. že podjálienství patří k nižším svěcením
a. uděluje se obýčejně po liturgii v lodi před kněžištěm. Tam též se
konávalo "svěceníjáhenký.
Já h enk a. čistí za nepřítmnnosti knězový a jálmovy oltář: rozžíhá
lampý. přisluhuje při křtu žen dospělejšíeh: znamenajíc je na rozkaz
kněze sv. olejem a může podávati dětem do pátého roku a mniškám
nejsv. Svátost. nalézá-li se tato ve svatostánku, který bý 'á ve zdi
mimo oltář. kdežto s oltáře jí bráti nesmí. U jáhenký bylo předepsáno
stáří 40 let a zakázány jí vdavký, kdežto jáhen se smí oženití. Při
svěcení se ji vložila na ramena široká, našemu palliu podobná štola,
ůrůrů. odznak duchovní moci a částka národního kroje syrského. Dost-i

dlouho zůstaly jáhenký v církvi jakobitské, konečně však splynula.
jejich hodnost s důstojnosti abatyše ženských klášterůJ)

(_)teem všech

klášteru

s_vrskýeh se jmenuje sv. Abůný)

jehož žáci rozmnožení uěenníký sv. lIilaríona za krátko oživili veškeré
opuštěné koněíný od Sinaje až po Ural. K poustevníkům a mnichům

známým z ostatních k'ajin druží se v Sýrii ještě stylitě,

estůnoró,

estůnoj O, a za zd ění. Na vysoké skále, na umělém pilíři; na věži žili
mnozí zbožní a učení stýlité syrští až do 15. století?) kdežto mniši
zazděni udrželi se opodál slavnějších klášterův až dosud.
Mnichem se nemůže státi nikdo, pokud si neodbyl zkušebního
roku a neslihil.
stanový řádově.

že chce zaehovávati

Život klášterní

('—oelil)at.poslušnost

a všeckyr

býl velmi přísný. Měli mnoho modlení a práce

*) Srv. Asus-raumní,lšilíl. ()ríent.

II. Díssel'latíe de Monophýsitřs, X.

2) Sato/není Historia ecclesiastica, lili. \'I. cap. 33.
3) Asser/tuni, Bibliotheea Ol'lt'llttlll> Il. p. 462.
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jak duševní tak tělesně, odivali se v hrubý, černý šat vlněný. oholenou
hlavu přikrývali černou kapucí, spávali na holč půdě a zachovávali
přísné posty. Masa nejedli a nejedí nikdy.

Ve čtyřicetidenní

půst. který počínájiž v pondělípo naší

neděli Quinquagesima. nesmějí Jakobite a Maronité poživatí před třetí
hodinou odpolední nic, a. potom jsou zakázána veškerá jídla. v nichž
jest máslo, mleko, sýr. vejce, ryby. Víno, ba tež olej.
V soboty a neděle tohoto „velkeho postu“, ve které dny se slouží
liturgie. jest dovoleno jísti, vyjma pokrmy uvedené, již v poledne. Ve
středy a pátky celého roku a v ostatní posty se ji již v poledne a jest
dovoleno víno i ryby. Velký půst se končí sv. přijímáním, a proto
kdo nemůže přijímati v neděli velkonočni. nesmí postu přerušitil)
Kromě velkého postu (sajmo rabbů) mají Jakobite jak Nestoriani

ještě apoštolský

p ust ((lašlihó). který počíná v neděli svatodušní

a končí ve vlastní Syrii a u Maronitů 28. června. kdežto u .lakobitu
mesopotamských trvá podobně jako u Kestorianů po ?)0 dní. Podobně

i ninivský

půst trvá u Jakobitův iMaronitův až do soboty. kdežto

ostatní posty jsou jako u Nestorianů. Jedinou zvláštnost mají Maronitě,
že totiž nezachovávají. žádného postu, ba i maso jedí ve středy a pátky
od Velkonoc do Nanebevstoupení Páně.
Veškeré uvedene posty jsou závazný pro všechny. kdož překročili
20. rok svého věku. a obzvláště přísně jsou zachovány v klášteříeh.
A přece byla celá Syrie kláštery poseta, a v nich se pěstovaly vědy,
umění, v nich se uchovaly památky bohaté literatury národní.
Trpěly sice mnoho jak od řeckých tak od muslimských fanatiku,
často se v pevném klášteře místo vypuzených mnichuv usadily mocné
rodiny. ale v příhodně chvíli podařilo se neunavným biskupům, jimž
jsou veškeré kláštery podřízeny. vetřelce vypudití a život klášterní
obnoviti. Tak učinil ve 12. století šlechetný biskup Mardinský. Mar
Jůhanon (? 1165), v proslavených končinách tur abdínských. Opravoval
kláštery. shledá ral. sbíral a kupoval rozebrané rukopisy. zakládal
knihovny. vybízel mnichy ku práci; za krátko zářila z nich opět
křesťanská osvěta syrskář)
V klášterních školách se připravovali též jinoši ku stavu du
chovnímu. Na kněžích světských se mnoho nežádalo, nebylot' ani na.
stáří příliš dbáno. Nalézáme často lO—IŽIeté jáhny a 201eté biskupy,
1) Srv. Nolnoeanon Bar Hebreílv. Maio, ]. e. X. str. 2.3 n.

“3) l'hdono \v'elat 'emurjo awkit l_u'udotoddajrojó dalunar
v Assemuní. Bibl. ()rientalis II. 217—231).

gif,-) dinar .lůhanon
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dle vlivu rodiny, z níž pocházeli. — .lálmové a kněží si mohou vzíti
pannu, nikoli však vdovu za manželku. ale podruhé se již oženiti
nesmějí. Jsou povinni říkati sedmkrát za den hodinky z knihy a na
cestě z paměti kratší modlitby (bet gazO).

Ženatý kněz světský nemůže býti zvolen za biskupa.
neboť
jest ve všech církvích východních prastarým požadavkem. aby byl
biskup svoboden. By *ají tudíž vybíráni od zástupců věřících a kněžstva
obyčejně mniši. patriarcha pak je potvrzuje i světí s přísluhou dvou
nebo tří biskupů.
b'věcenec-napíše před liturgii vyznání víry. které předčítá na levé
straně oltáře po evangeliu. které čte patriarcha z knihy položené na
jeho hlavě. Vkládají mn ruce na hlavu. a patriarcha jej žehná křížem
na čele řka: „V církvi svaté Boží se posvěcuje N za biskupa církve
svaté X“. Oblékají inu biskupské odznaky. čt.—rnou.kapucí podobnou

čapku kúklůno:

lepě. vyšívaný šat m asn a fm. řásný plášt tajné

a kolem krku mu omotají známý odznak kněžské moci. široké. na
prsa spadající arm—a. Když byl oblečen. čte na truně evangelium
a l'iatriarcha s biskupy mu podává hadovitou hul biskupskon.1'=
Postavení biskupa bylo a jest velmi těžké. neboť podléhali často
násilnému vlivu mocných rodfí jakobitský'ch i muslimských. a jsouce
po většině odkázáni na desátky. byli tím závislejši.
Biskupové východní. sídlící po pravém břehu středního a dolního
Eufratu a na jakobitských ostrůvcích v Mesojwtamii. Persii a částečně
v Arménii: nebyli přímo podřízeni patriarchm'i. nýbrž jakobitskéniu
nástupci dřívějšího katolického zástupce patriarchy antíochenskeho
v těchto dalekých krajích.
Známo: že tam měli převážnou většinu Nestoríani. kteří prohlásili
katholika ze Seleueie-Ktesifontu samostatným. ale zůstaly přece ojedinělé
osady pravověrné. zvláště v území podřízeném křesťanským králfnn
arabským z Híry. Tyto osady se svými biskupy uzná *aly v biskupovi
tagrítském zástupce patriarchy antiochcnského a svého primasa,
maf r ja n a, jímž byl ještě r. (529. pravověrný Mar Marůto s dvanácti
díecesemifř) Později se přidaly i tyto díecese k .l'akobitůin. ale primas—
mafrjan zůstal. Když byl r. 1089. Tagrít rozbořen. usadil se při kostele
Mar Zajnó v Mosulu a od r. 1157). sídlí v klášteře Mar i\lattaj.3)
Mat" i) a n měl původně ve svém území moc skoro neomezenou.
1) Assenu/ní. Bibliothcca (“)ríentalís Il. Dis.—'ertatíode Monophysitis IX.
9) Assemani, Bibl. 1. c. VIII.
3) Asscmuní. Bibliotheca ()riemalis p. 448 a 362.
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Casem ji ovšem pozbyl. ale má veliký vliv na volbu patriarchy, neboť
bez něho není možna ani volba ani ordinace tohotoý)
Až do r. 123-1.bylo u Jakobítů zvykem nevolítí žádného biskupa

za patriarchu.

Býval to obyčejně zbožný a učený klášterník ať

bratr, at kněz, kterému se pak udělila pořadem veškerá svěcení, nebot
ordinatio per saltum jest na Východě neznáma. Od uvedené doby bývá
zvolen obyčejně mafrjan.
Má býti zvolen za souhlasu všech biskupů, kteří se shromáždí
na synodě. Předsedá biskup edesský, jenž také má právo sloužiti

liturgii. při níž je zvolenccza patriarchu

posvěcen.

Tento napíše a po evangeliu jako biskup přečte své vyznání
víry, kde přijímá tři všeobecné sněmy církevní. sv. Otec a učitele
a zavrhuje sněm Chalcedonský s listem papeže Lva. Toto vyznání
odevzdá předsedovi synody, který je v archívě uschová. Při vzývání
Ducha sv. vkládá mu na hlavu ruce maí'rjan zároveň s ostatními
biskupy. Když byl posvěcen, podávají mu berlu (muronító), kterou
drží všichni biskupové zároveň jednou rukou, druhou pak zvedají
pravici zvoleného, až uchopí nad rukama všech vrchol berle. Tím se
mu podřídili, má plnou pravomoc (méstamlf—j.Ted' posadí patriarchu
na trůn. obličejem k západu. a všichni biskupové po třikrát ho zvednou
a po třikrát provolá předseda: Šowé wzodC—k„jest hoden a spravedliv“,
po něm to opakují biskupové, a s východním nadšením pronáší shro
mážděný lid.
Od r. 878. počali si patriarchové zaměňovati jména, a od r. 1293.
zavládl zvyk, že každý patriarcha přijímá jméno sv. Ignáce.

Moe patriarchova

byla velmi značná. Bylťnejen ná

boženskou, ale jsa od sultana potvrzen, též světskou hlavou své církve
či národnosti. kteréž pojmy se na Východě kryjí. Jemu výhradně
přísluší světiti biskupy a svaté křížmo, on jest nejvyšším zákonodárcem
a soudcem. Byl však značně omezen synodou, a neměl-li vlády na své
straně. mohl býti i sesazen a zavřen. což se mu jistě stalo, dopustil—li
se bludu nebo hrubého poklesku proti církevnímu řádu.“l)

Pokud byla Syrie v rukou řeckých, skrý 'ali se patriarchové po
ruzných klášteřích, nebo se utíkali ku svým velikým příznivcům,
knížatům rassanovským. Když pak se stali Muhammedani pány v Syrii,
vrátili se do Antiochie. ale brzy byli pletichamí řeckých císařů vypuzeni
iusadilí se v Amídě a od r. 1166. v klášteře Zzťt'aránu blíže Mardínu.
1) Srv. ('o píše Bar Hebreus. .lssemaní, Bibl. Orient. 4'21.
2) Srv. Assemaní, Šibl. Orient. Il. Dissertatio de Monophysitís \'lI. (nikoliv VIII.).
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Veliký patriarcha Ignác XI. (Jan bar Silo. 148—1)opravil klášter. založil
velke, zahrady, a od te doby je tam sídlo patriarchy jakobitského,
ač je vlastně biskupem v diecesi diarbekirské, kde má svého zástupce.
Jsa hlavou všech J akobitů v Sýrii, Mesopotamii, Kurdistánu i v Indii,

od nichž dostává podporu na živobytí, nazývá se úředně: Ignác,

patriarcha města Božího, i\ntiochie1)a celého Východu:
Patrijarkó damdínat alóhó Antijůkija. \vadkuleh madhó.
Na konec nebude nezajímavo zvěděti, jaký byl koncem středověku

poměr Jakobitů k ostatním církvím východním.
Z počátku jsme slyšeli, že byli nakloněni pouze svým severním
sousedům. Armenům, kdežto ostatních nenáviděli. Ale čas, společná
utrpení, společná liturgie a konečně společný obcovací jazyk arabský
mnohý odpor vyhladil; nastal přátelský stýk Jakobitu s Maronitý,
o čemž později více, a ponenáhlu se rovnalý tež cesty spojující je
s Franky, Vleky i Nestorianý.
Přední učenci nahlíželi. že jest jádro všech církvi úplně stejně,
že pouze zevně. mezi různými názory jsou rozdíly, že rozumným, pře—
svědčivým jednáním bude sjednocení nejen možné, ale i snadne. Tyto
zásady hlásal ve svých dílech učený Bar Hebreus a nalézal ohlasu
u veškerých křesťanů východních. čehož nám jasný důkaz podává
Išar Hebreův bratr Bar .žawmó ve zprávě o jeho smrti a pohřbu.
toku 1286. navštěvoval zbožný, bedlivý a učený Mafrjan Bar
Ilebreus ostrůvky jakobitskč, roztroušené po Persii. kdež byl v městě
)larága
sobotu dne 27. července zachvácen prudkou zimnici, která
za dva dny měla zničiti jeho činný a blahodárný život.
V pondělí odpoledne loučil se s učenníký svými řka: „Milujte se
a neodlučujte se od sebe, neboť kdekoliv se shromáždíte v lásce. těž
já budu mezi vámi.“
Uni pak chudáci roztrhli svuj oděv. posýpali prachem své hlavy,
nařikajice až do třetí hodin_v noční, kdežto on neustále hovořil s tváří
r(_)zjasnělou a spanilou, a zhasnul jako svíce, ba jako svítilna slavná
a zářící. jako veliký sloup nepatrného a ubohěho národa ja“kůbského.
Odešel k Pánu v noci na úterek 2-30.července 1286.
Poněvadž byl Mar Jaballohó. velebný katůlík nestorianský, tehda
v temž městě Marága, zakázal jíti na trh neb otevříti obchod, a dav
udeřiti na zvon. kázal, aby se veškerý lid shromáždil v obydlí mat'rjanově.
kamž poslal sve biskupy a mnoho velkých svěc.
1) (*'ísařJustinián prý změnil jméno Antiochie v (930720115.Srv. lee,
A History
of the Holý l'laslm'u (“hurch. The Patriarehate of Amioeh, ed. \Villiams, 1873. >Il'. 165.
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a řecká, %našich pak (jakobitskych)

pouze čtyři kněží se slavnosti súčastnili. Když
shrmnaždilo, modlili se od rána do $). hodiny.
() běda dni ztráty a ránu nemilosrdnému!
a noci smrti nešťastné; která sklíčila bratra tohoto
přidružen. zanechal nás ubohé bolu: žalu, pláči,

se bylo na 200 mužů

Běda dni zlověstneínu
světce, jenž; k andělům
nářku a lkání.

Když Nestoriani.Řekové a Armcni sve hodinky jak
se sluší vykonali a v pohřebních obřadech pokračovali;
pochovali jeho tělo při malém oltáři: při němž se modlíval, na němž
obětovával, kdykoliv zavítal do Marágy.

Kdo by nezaplakal nad proslaveným národem Jakobitů: vida je
zbaveny tohoto vynikajícího muže, věhlasného učenec! Vždyť není ted'
mezi nimi jedinkj"7 jenž by poučil příslušníky jiné církve o některé
otázce církevní nebo světské, byt byla nesnadna nebo zřejmá. Není
jedinkého, jenž by psal listy tak promyšlené, jasné a bohatě, jako
tento muž vyzdobeny od Boha znalostí veškerých věd domácích a
cizích, jenž od 20. roku nikdy neustal studovati a spisovatiÁ)
1) \'iz Zprávu Bar Sau'movu, Assmnani, Bilnl. Urient. lI. p. 266—267.
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() slavnostní hostině, konané dne 18. června. 1898 na ŽOfíně na
oslavu stých narozenin Palackého, když slovanští hoste pronášeli
slavnostní řeči, soused můj Pražan netajil se svým potěšením, že řečníku
Slovinci rozuměl všemu. Nebylo to ovšem nic namáhaveho ani nesnad—
ného, protože Slovinec mluvil jadrně a plynně — po česku. Mluví-li
však Slovinec nebo jiný Slovan svým jazykem, nelze rodilemu Cechu
bez předchozích studii jaz_vkovýeh rozuměti mu náležitě. Než přes to
má asi Blahoslav pravdu. pokládaje ve. své Gramatiee řeči slovanské
za dialekty a ne za samostatné jaZý'ý. Neni zajisté mezi řečmi slo

vanskými takového rozdílu. jako mezi jazyky germánskými a roman
skými, spíše mají se k sobě navzájem asi tak. jako nářečí německá
mezi sebou. Kdýbý se tak sešli krajané Friee Reutra. Elsasaně, Bavoři
a třebas i krajané našeho Kravařska a mluvili každý svým nářečím,
myslím, že bý si právě tak rozuměli, jako Cech s Polákem. Rusem a
Jihoslovanem.
Lidová řeč všech kmenů slovanských je si dosti blízká; pohádkám
a písním lidovým Čech porozumí bez velkého namáhání, a slovenský
obchodník nevidí v ruštině než „zkaženou slovenštinu“, již se brzy a.
snadno naučí. Ale slovanské jazyky literarní se od sebe značně odchý
lily hlavně tím, že dalý v sebe působíti vlivům eizím. a to každý jinak
a jinou měrou. Chceme-li je poznati, nezbývá než učiti se jim jako
jiným jazykům eizím. ač se to díti bude s prací a námahou nepoměrně
menší. A malá tato práce vyplatí se nám všem bohatě. Jde tu nejen
o poznání bohatých literatur. zvláště polské a ruské. nýbrž i 0 za—
chování slovanského rázu našeho vlastního jazyka.
Literarni vzz'ijemnost slovanskou pěstovatí můžeme. způsobem

kolikerým.
1. Nejdůležitějším místem, kde by se literarní vzájemnost ta pěsto—
vati mohla a měla, je škola. Sám úřední ..Entwurt' der Organisation der
Gymnasien und Realschulen in Osterreich“ z r. 18-19.poukazuje k tomu
takto na str. 1:30.: „Ob es fitr eine umfassende Kenntnis der bohmischen

Sprache und Literatur, soweit dieselbe durch den Gymnasial-Unterricht
gegeben werden kann, passend ist, einiges aus der altslavischen Sprache
hinzuzunehmen, oder lieber einige mnstergiltige Proben der verwandten
polnischen Sprache, muss erst Versuch und Erfahrung lehren.“ Pokus
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takový se posud nestal a tedy nenabylo se také žádné zkušenosti; ale
měl by se konečně přece jen státi, ne však se staroslovanštínou.
Stará slovanština pro bohatost a starožitnost svých tvarů je jazyk
dosti nesnadný, a mládež naše, namáhavši se s mluvnici jazyka mrtvého.
jaký by z toho měla užitek? Praktický žádný, nebot' literaturou, jež
by mladou mysl jímala, povznášela a šlechtila, jazyk ten vykázati se
nemůže. Začíti by se mělo polštinou. a to v V. třídě tak, aby se aspoň
některá díla klasická, jež se jmenují z polštiny při jednotlivých druzích
básnických, na př. \'ěslav, Pan Tadeáš, četla v originalu. Přechod od
češtiny k polštině nebyl by mnohem nesnadnější než-li jest od
Xenofonta k Homeru v téže třídě. Za přípravu stačilo by probrati
asi v 14 dnech prvních 40 stránek z prakticke knížečky Vymazalovy
„Polsky snadno a rychle“ a přečísti napřed některou pohádku polskou.
třeba dle sbírky Erbenovy.
Aby žáci co nejpohodlněji a co nejrychleji ——ovšem i soukromě
— čísti mohli, měla by se jim upraviti vydání polských spisů s vý
kladem a diH'ereneialními slovníčky. na způsob „Velhagen & Klasíngs

Sammlung franz. und engl. Schulausgabenii, ovšem také tak lacino!
Později, snad až vetřídě nejvyšší, mohla by se jím dáti do rukou
chrestomathie z ostatních jazyků slovanských, hlavně z ruštiny. I tu by
se předeslal stručný přehled hláskoví a tvarosloví. Vzhledem k ruštině
mohly by se do chrestomathie pojmouti napřed některé kousky
z ruského překladu „Babičky“, z „Labyrinthu“ a z Nového Zákona,
několik pohádek a pak teprve výňatky z ruských spisovatelů.
Rozumí se samo sebou, že by pak i kandidatům češtiny na
universitě pilně bylo pěstovati řeči a literatury slovanské, aspoň tou
měrou, jak se děje na universitách ruských. Z toho pak zase vy—
plývá, že by obor tak rozsáhlý stačiti musil sám za předmět zkušební
a nemohl se spřáhati s němčinou nebo jiným jazykem moderním.
2. Jakou takou známost jiných jazyků slovanských mohly by
také šířiti naše rodiny a časopisy. Tak na př. adresy podané slovan
skými vyslanci o slavnosti Palackého a slavnostní řeči na Žofíně měly
se v našich novinách uveřejniti v původním znění buď s překlady
nebo s výklady slov neznámých. Listy belletristickě mohly by občas
přinášeti ukázky nových, pozoruhodných plodů literarních jihoslovan
ských v původním znění s výklady atd. Či nemohl by se na to založiti
nějaký zvláštní měsíčník na způsob německých „Interpreteurů“ a p.?
3. Z map a zeměpísů slovanských měly by se vymýtiti nestvůry
německé & nahradíti původními jmény slovanskými. Čistí na ruských

mapách a v ruských knihách i novinách: Brjun. Olmjuc. Pilzen:
Oděrberg, Avstěrlitz. Kremnic, Troppau atd. atd. je pravou ostudou
slovanskou.
—l.Potřebujíce nových slov a výrazů. netvořme jich hned zby
tečně a špatně ze svého. nýbrž poohledněme se napřed po jazycích
slovanských. přebírejme z nich potřebná a důležitá slova. obnovujme

jimi svůj slovník. přibližujícc sei tak svým bratrům slovanským.
Z polštiny převzali jsme už kolik slov. jež se všecka ujala a
vůbec rozšířila. na př.: jakost. ruch. selanka. výraz (slovo). záměr,
zásada. pomník. slovník. nudný. skromný (dříve bylo jen skrovný).
vzájemný. baviti sc, zabava (dříve výra'ižcti se. vyraženín vymáhati
(požadovatil a j. Vymazal str. El.)
Mc'ně jsme jich vzali z ruštiny. na př.: korma. kormidlo. kormi—

delník: mluno elektřina; dle molnija: blesk, mražené. příbor, příroda.
vkus. včrojatný. Z těch zevšeobecněla pouze: příroda. vkus. příbor.
Kormidla a kormidelníka sice jsme si ponechali. ač i tu mudrováno,
že by se vlastně po česku říkati mělo ..krmidlo“ 13). ale kormu jsme
nahradili ..zádí'í. snad proto, že z ní přece jaksi vycítíti německý
„Hintertheilií O mluně učili jsme se už před 50 lety ve škole národní
z II. čítanky, poznali jsme také ,.mlunně mraky" a ,.mlunidlo (mluno—
stroj)“. Pěkná tato slova již vůbec ujatá musila časem uhnouti nc—
pěkně elektřině atd. Za krásně a jedině správně mražené zavedli jsme
si německou šeredu. zmrzlinu.

?). Nesmírně bychom naší vzájemnosti literarní posloužili a čtení
vědeckých spisův usnadnili. kdybychom se dohodli o společnou termino
logii a frascologií vědeckou. Tuto vděčnou a předůležitou úlohu měly
by na se vzíti naše akademie.
V Rakousku měli by všichni Slované společně překládatí říšské
zákony: úřední nařízení, vyhlášky a p. a dohodovati se o stejný překlad
nových slov a terminův odtud plynoucích. Abych se jen o maličkostí
zmínil, slovinská dopisnica a naše zalepka mohly a měly se přijmonti vůbec.
6. Překládajíce z cizích jazyků. přihlížejme k vykonaným už
překladům jinoslovanským, zvláště polským & ruským. a spravujme
se jimi. Tím si nejen usnadníme český překlad, nýbrž učiníme jej
i správnějším a slovanštějšíni a budeme i takto slovanské jazyky
k sobě více sbližovati.

7. Avšak i překlady ze slovanských jazyků jazyk náš by se
platně obohacoval a zdokonaloval. Ale překladatel ať pozna napřed
důkladně skladbu a fraseologii svého jazyka, aby se nedal masti

360

F. ]ŠAlt'rnš :

__— ——

_

-

-- _

novějšími germanismy v češtině jakkoli rozšířenými, aby správných
vazeb všeslovanských, a tedy i českých, co nejvíce šetřil: přirozeného,
v pravdě slovanského pořádku slov ve větách zbytečně neměnil,
a pokud možná. jenom mntatis mutandis překládal do slova. .Íen
z takového překladu vycítíme a oceníme original. Že se u nás vždy
tak nepřekládá. ukážu aspoň několika příklady z prvních 2-30stránek

Tolstého .,Dětstva
Čeština má právě tak záporný genitiv jako ruština. Proč tedy
český překlad každý záporný genitiv mění v akkusativ'? Ja raspor—
jaženij svoich ně pereměnu ('str. IS.) — rozhodnutí svá nezměním
(str. lži.). — Klassov ně budet (l$l) ——nebudeme míti školu (]3: : školy
nebude). ——Prikazal .lakobu ně kormif sobak (20) ——aby nakrmili
psy [;]—l).-— Ach ně govori etogo l27) -— aeh nemluv to (20) —
Sobak ně izvoltě razdaviů (31) ——nepošlapte psy f23). ——V náhradu

za to akkusativ
nimi soglasije

chybně přeložen genitivem: Kak vozstanoviť meždu

rpžřš)—-——
jak bych mohl mezi nimi zjednat-i souhlasu

(16)

— Take genitiv přirovnávací, ve starší řeči zcela obyčejný, zná posud
náš jazyk spisovný. Proč se tedy neponechá. nýbrž opisuje: Voloda
starše meňa. a ja menše všech ((Š) '— Vláda je starší než já; a já
jsem nejmladší ze všech (;3).
Solnyško veselo světilo v okna (7) — sluneěko vesele svítilo
do oken

(?): proč ne: v okna ?). ——Německaja

brošura ob unavoži—

vanii ogorodov pod kapustu (8) — vyhnojování zahrad ke kapustě
(ó, naši sedláci hnojí také pod zemáky, pod žito atd.).
Zagovoril
on potom drožašěim ot slez golosom (25) — promluvil pak hlasem
7;slzách se třesoucím_(18). — Vyjechav za vorota, papa velěl ochotnikom
(32773)
——když jsme

vyjeli

ze vrat., poručil otec myslivcům

slovl). — ] ješče so šěetkoj v rukě

drže ještě kartáček v rukou
změny ?). ——Uděržaťsja

ot

javilsja

“(L)-l;pořádek

na jego zov (8) ——

objevil se na jeho zavolání (ó, nač ty
směcha

(6) —-—aby udržel

smích

(sl). ——

Ja vysunul nos iz—po d odělaja (ó) ——
vystrčil jsem nos pod pokryvkou
(3 složeninu zpod zná čeština též).
Kogda došlo dělo do čistopisanija (21) ——když přišlo na
kras0pisy (1—1).--—Izrědka chožival
k babuškě (2:3) — zřídka kdy
zašel k babičce (18, : Chodíval, docházel). ——
Za kotorym ili končajetsja
svět, ili načinajutsja něobitajemyja strany 33) — za nimiž bud' svět
končí aneb počínají neobydlené kraje (:?—1;
naše začínati se, koněiti se
jsou právě tak slovesa zvratná jako ruská). — Poslal nas učit sja (20) —
abychom se šli učit (M; proč ne stručně jako v ruštině: poslal nás učit se?).

Několik slov o litvrarní vzájemnosti slovanské.
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Oblekl frak, jenž krčil & sbíral se mu na prsou (8) — v ruském
je tu: na plčcaeh (12) — Čtoby zuščiščať svoi slabyje glaza. ot

jarkago světla (?))

aby chránil svůj slabý zrak

proti

ostrému

svět-lu (G). _— Vsč na odin pokroj (28) — jeden je jako druhý ('20;
proč ne též obrazně: všeci na jedno brdo ?) ——Čelovčk s ryževatoju

borodkoj (24) — s ryšavou bradou (N; bradka má. zde svůj význam!)
— Užasno b yť v jego položenii (10) ——jest to hrozné vm ysliti se
v jeho

postavení

(G). — Voloda

pokrasněl

(19) ——Vláda

se třásl

(13; : zapýřil se, zapálil se. zčervenal). — Ja rěšitelno ničego ně
mog dělaf (20) — nebyl jsem s to něco udělati (1-1). — On
veličestvenno spustilsja V svoje kreslo (23) — usedl majestátně do
svého křesla (Mig „spustil se“ je tu význzunnol) — Potom zadal nam
urok (23) pak nám uložil úlohu (153. — On zadaval novyje uroky
(23) — dával nové úkoly (H; do nedávna se V našich školách také
vůbec „zadávalo“). ——No Karl Ivanovič i ně dumal o tom (23) _—
Karlu IV. ani nenapadlo (17 ——ani na to nepomyslil). — Maman s utm

byla razstrojena (27) — Mama od rána nebyla při dobré mysli (19 :
byla rozladěna). — Uslyšav,

čto reč idet o něm (27) ——slyše, že se

o něm mluví (19 : že je řeč o něm). — Matuška něchotčla sporit
(28) — nechtěla odporovati (20 : příti se, vzpírati se). ——Volodina
lošad' chromala (29) ——Vláďův koník kulhal (21; proč ne.: ohromal?).
(P. a.)
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Ceské proudy hudebni.
Píše

Psohlavci.

Opeia Ifmla

LEOŠ JAXÁC'ICK.

Koaařovzce. Dle Jil—(klima lom—anuslow napsal

Kaiel Šípek.— Po asi, Vzkiíšeuí Lazar.

v., bus/(;, Missa iuhilaei

solemnis Franc. Joseph I. \akl. F1. A. [ lhánek v Praze. Cena part. a hl. (i k 10 h.

Serem stínů předsudků. přes kluzké (( hluché frase klestí si svůj
chodniček m\ šlenk\ skladatele. Zplotivilo l)\ se mu do duše. kdyby
každá jeho in\ šlenka nezanechala \lastni své stopv. Druzí j1 Jen
rozšlapuji V šiiokou cestu. po které mnohd\ plna lesku a třpytivé

nádher\ prosta dovednost jede s triumfem!
Skladatel Psohlaveů'“
dovede s lehkosti si zahrát hned na
počátku s národní písničkou. Zelení h(ijovó. bejval\ ste moje."Dovede
výtečně napodobit lidové časování popě\ ku dudaekého:
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Tu do délky předvětí tři takty k třem taktum se vážou; dale časováním
dvou taktů k dvěma taktům.
ir
&jednotlivých taktu k sobě.
__gř
[_„_Q__ ]
drobí

se myšlenka

na sou—

zvuku III. stupně, až zase
V široké

lahodě

vyzní

———\:—j

po—

čátek, ovšem V této plnosti až na konci opery. když Již zlopověstný

Laminger k tomu mluvi:
)Ies dames,
jste V kraji dudáků —
píšťalu, skřípky, \'zdutý (uč-eh.
za to můj rob (lá slední dec-h.

Ale nanejvýš obdivuhodná je dovednost skladatelova; s kterou
odpozoroval logiku
halmoniekVeh osnov. Velká. sečtelost ehvalně
znameho kapelmka otevrela mu zdroJe cele hudební literatury světové.
Jsme—li Již na hladině určitě tonin\ a pohlédneme—lizpět najdeme
zajisté na dobie odhadnuté době takový souzvuk. takovou Vlnku,
s Jejíhož vrcholku jistě svezli jsme se V tišinu oné určitě tonin\.
Na př. na Jasné C tvrdé tonině V\znívají slova Kozinova:
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kratičké osnovy. leží logiky cela váha, kterou

ne jinam než v C tv1dé dopadáme!

| __.-

1A , '+; J 4 , 119
... __4__++
——
___—„... 0—4
_;r

-- _!

[

'a,

___—„7532

)l

T"

(_ 6— r

'

'

-—a- » 50 __ -

,-——o_——"F—'
-Í :: z? r,

“__—:::“v:.. 0—
52,1:

A.o-

'

_'53_Íff_t

o-

_-— __

———
——-———
"Oi

///

;..8132',

„. (alf-.*a

///

_1
——-—--—»,__.
0——-1
iam-u 11- . „_.

! - 951

———';+ 50 ji?—“Aj

/'

/ť

i \

* _

*“ -

__

5,321; “ “ 255; : ;—;'d—;33“; ;?
o*:/;;T'J'o'
“r
"
.o
/
ďa"

a

ŽŠ- -- ČŠ.

lí"if—;
_ _ě! ""
_..—__'.
;):-_ *g __“!QSošo-o-—-o-Í-„
l:;
:?
___ *- a53—29 —5?

''

»

_?

_ _:c

_j _ a,- ——
__

'-Í"
9—

2.4.__

"*—

\\

14: 1'_:
_I ““'_Í_"U'__
- j-e—f—
:: . r“
_

9

4)

?“

Podobu) eh příkladu rozvážného časování. piavdiveho v_veiťovaní
lázu spojů souzvukovveh a seřadovaní jich se zřetelem na tento jejich

raz. t. 1; podobnvehpříkladů logického mjšlení

haimoniekého,

jež za jistý eh okolností jsou oním t. zv. eflektním" zakončovaním. jak
se obycejně plaví je tu řada velká. le pojímá. což přiíozeno. každý
snadné lehce. lim přičitám úspěch open. Al)_\ zřejmo l)\l.o jak se
kiyje příklad s příkladem svou osnmou. uvíidím ješte tato místa.
Kozina: Jak bj žití eí1,50Lizen\"mi. jimi v\řčen b\'.'“l
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Píseumictví a umění:

V polovici formy zase se dostupuje vrcholku souzvukem II. stupně;
odtud svaží se osnova vlastní tíhou k souzvuku I. stupně v () tonině
tvrdé. Skladatel jest- v té věci jako pevná povaha, o které možno před
povědět, jak v kritickém okamžiku bude jednat-. Na př. Brychta zpívá:
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Dle.tohotosouzvuku

n—f—f—J po pravdě bude, když

VyZIlÍ však:
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/ “
napovíme toninu E) ve
50—*_*—3 které skladatel zakončí.

'
[

.

prov-dem nám

At s námi

zatočí toninami

Fis, [Z.—',
A, a, C, A, přece, jakmile

vyzni ve vyznačném okamžlku
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Vime JIŽ předem. že v tě a v té době zakončí toninou Fis. A tak je
tomu skutečně v něžnem nápěvu Hančí. tak lkavém; tak smutném!
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Lahoda a formova V\spčlost nápěvů vábí v celé opele. Tak zpěv

Kozinův na počátku piveho jednani: ..Vžd\t i ve mně tužba pomsty

zrála“ vvrustá ve shodě (\ dramatičností ve velkou délku ionda. Podobně
i v_vtčenýzpěv Hanči: „Lip má. kdo se stlaní těch ruznic rominuje
se ve dvojzpčvu s Kozinou na tutéž obsažnou délku ronda. Ba úvod

k této formě
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Jak složitá forma a přece není na ujmu výrazu: nevtírá se
sama sebou. Nadšený je zpěv Kozinův při slovech:
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Všechen tento půvab nápčvnv není však Oll“iI1€lDÍll].XCbVlOb\
nám na čest. spíše na potupu. kdvž bv p(íce našich skladatelů b\l\
jen pěnivvm i kd3ž všemi barvami lnajieím šumem cizích proudů.
Stopv vlivů domácich lze postřehnouti v přípěvu stale Kozinovó:
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Písemnictví () umění:
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V .Hubičce': Smetanově na slova Tomšt' „Tu víru měj“ daleko
více <e prohlubuje tutuž myšlenku.
Vtipné je časování zpěvu Hunčinu na slova. .Líp i(). blt se. -—"“'
Kd\*7 b\ ohon) nápěv ten vtěsnali \ p1()\idolnou délku 10)mv zněl bv takto:
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Je to ohlas písně ..Zasvit mi t\. _slunko zlaté“ (slo fu Villaniho7
nápč\ A. Jelenuv). Hančí 7pívá \šuk takto: '
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Pivotnou tíhou \\ niknou n\ní slova .nežli litovat“ proti zředěnému
obsahu počátku () konce. Zujimmý pohléd do p (toovny skladatelovy.
K ioalnolnu podkladu nápěvu (limnutických pliklonuje se toliko
zpěv stuié Ixozinmě: 77Těm dnes se stala čest“ () D01l\: 77Muži!
Jiskro! llehořiť“
Sborové části opery J'<ou Juko peiličk\ ve<kořápco; možno je
snadno \\'loupnout () j<ou i pak pěkné
Celá open) l))(ije živvmi () )))07no llCl i novými bu) (uni orchestru.
Pii pcdstm ení lid pláče.. kd\'ž se l\()7in(1 s )odinou loučí. Je to
společnou

7ásluhou

libietist_\ (( .<l\l(i(l(1tol(:.
co

:

ro—

..
_..
co

Tano mi na 111\
sli Gallusovo
„Ecce (luon)odo )))01itur ——“
PliklOlllljl míru časovou k pnníniu odstavci () uvažuji hutnost
tonovou Jednotlívvch dílku. taktů. Stejn\'1n klussickvn) klidem. kteiý
dopiává času. ab\ pS\ oholooický účin každého tonu )ozložil se V celé
šíice po duši, plyne skladba. Dianiatickvn) V\"razoni stlačena vlna
nápěvná až na nerednodu<<i nárys citlivý \šak (\ lahodný. obzvláště

pli konci skladb\. v mždém ohledn.

A 7dali Jsou celé osnov\' spoju lmunonick< oh lo<)i(*l\\'spomdané)
Z(1ji<t(').\(1 p). těchto několil\ taktu ze zakomení:
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Celá \čta vyvinuje se v délce čt\1 taktů zhuštěním tonového
obsahu na dvojitou milu, na t. zv. delku pi ed větí. V E.; tvrdé
toninč se zakončuje; tr eba, ab\ v\ zněl na \ \'značné době často vytknutj *
již souzwk Il. stupně, který ps\ ehologiek\ umožnuje účinné zakončení
v I:. tvrde toninč.
S jakou milou opatlností, hned na počátku skladby, dotkne se
skladatel v téže \'\' 7načne době zase souzvuků II. stupne n(ísledné
tonin\'. ab\ v ní (\ Iícs- tvrdé toninč) zakončiti mohl eel\' tento oddíl:
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Logické m\ šlení hudební, 0\ šem skladatelem jen vyeítčnč.
\ jaký účin logické osliOV\ při slovech „Responade mihi“ a zá

věrečného „Miseiere" Vittel iova .,POpule meus“! A velebný
1 alestrin íi\ hymnus „Vexilla regis '; b' jak\ m 1x135\1Cl\\1]]
klidem
spočine se na konci pnčho odstavce v
souzvukem II. stupně v sestem taktč!

toninč looiek\* plivodčne

Ani stale skladby církevní neblaní modeinimu m\*

šílení hudebnímu:

možno a tř(el)1je studovat. obzvláště

1310

jejich dramatický \'\'*klad textu: ten jest historiek\' ((
muže býti historick\ \ ein vm
/de bylo třeba v našem století 1(\f01íii\ eíikevní hudb\. A takový
měl b\"ti programní i \'udeů českých iefomiatm u církevní hudby.
Nemuseli ehoditi do Němec pro suchý varhanní sloh, vždyť umřel
v Praze J. Gallus (1591).

\ýznam Perosiho

plo (\írkenií hudbu bude snad ted jasný.

\evšíiná si hluché. povrchní re akce F1.\\ ittova smčr,u
a\ šak mocen všech \'\'1azů modeiní hudby, učí se drama
tickému výkladu textu na starobylé literatuře církevní
h 11d ])\\ Proto ta nevraživost v \čmeíeh.

J.loe1ste1a
Op. 36 .,Šlissa Iubilaei solemnis“ je čistá prace
slohu \\ ittova, jehož dva příznaky.t\ 1dost (\ kon \'ul\1\'n1 výb uchy
v haimonisaci, budou ted siozumiteln\.
Co piobíha v čase, podléha neupiosnč účinu jeho článkování. Jak
možno tudíž opomíjeti nejjednodusší vztahy dob, piůzračnčt tak zvané
článkování peiiodické, 1 v církevních skladbách?
'loto opomíjení osudným se stalo obmlastě ploto. že skladatele

tohosmčiunavyklí si lpčti na okamžiku, který pravě tonem

probiha. Ujde skladatelůmzz1n\'sli toho smeru ona zář. která line se
z předchozího
na to. co právě zni.

03 Ch
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Či b_\ se prepadlo beze stopy, co před několika vteřinami nás
dojalo až k zatajení dechu, až k slzám; co vehnalo nám k1*\e ve tvář,
že nabehla a oči Zlosíla?
Tím. že skladatel nesrovnává delší dob\' probíhající a. co v nich
zni přihodí se mu zhusta, že na př. oblat harmonický, kter_\' ted zní,

jest (! sobě lahodný, správnj, logický: ale totéž lahodné,

logické

ve vztahu ku předcházejícímu. kteremuž vztahu se už neubránímc

f\si0100ick\*. muže b_\'ti nejvetší
skladbách směru \\ ittova.
A na pi.

„K\rie"

tvrdostí!

A tak je tomu ve

Foer*st10vv mše zarazí nás z téhož duvodu

sou7vukv (n--cz(>e) v 10. taktě od počátku a (m-/_Jas) v 14. taktč od konce.
P1*o..>*t\".klidn_\'
spoj souzvukový nevzbouří m\>l:, .žabkou“ kd\ž

házíme po hladine. neromlníme je7ero.
Potřebnv r071ueh hudební. k nemuž nutkají mnohdy nanejvýš
pohnuté texty c*í1kevní. má v\'rusti 7 celvch táhlveh osnov: a tu třeba
věru dobře uvažovati čas. Bouřesse seje. praví přísloví. Pioto. lpímc-li
toliko na kratičké dobe, nevzmužcme se leda křikla\\'m souzvukem
k většímu vzruchu. Příkladů takovvch l\on\ ul>1vnleh výbuchu jest
hojnO>t ob7vláště \* ..Te Deum“ \\1ttov
Ce>ké nadání hiidební mírní podobné kriklavosti a možno piavem
říci. že >mč1*\\1ttuv vyspěl pcl\n_\m květem p1!ve v Čechách —

zásluhou .l. Foerstrovou.

O theorii spánku & hypnosy.
7. knihy:

Uliypmnisme franc.. par le R. P. Coeonnier, (.lominicain, profes.—eur
(le dogme a Puniversité de Fribourg (Suisse) 1897.
podává .losEF FILII'I.

l.

Přek *apujieim je skrovný pokrok. který učinila věda od Aristotela
\* priíčině znalosti povah\ spánku. Zde resumé náhledu velikého Hlmofa.
I\d\ž sm\'slové člověka \*\l\onavaj1 svou činnost. pravíme, že bdí,
když jejich činnost je přerušena. plavime. že spí. Spánek je ted\ afiekt
citlivosti: není to ted_\,*stav, kterv náleží pouze tělu, je to vlastnost
bytosti složene.1) Avšak bvtost složená a eitlivo>t sama jsou věci velice
komplexní; kde je sídlo spánku? Poněvadž spánek zadížuje činnost
smyslu nejen jednotli\ eho, ale vsech najednou, musí míti určitě sídlo
své. v té mohutností. která je pramenem nebo schránkou citlivosti.
Nuže tato mohutnost je ..sensorium eommune“: proto jest pochopitelne.
1) llEPI l'HNUI'. 7

() tlu-orii

spánku

() l)_\').))1o.—_\'.
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jestli ona spoutána () uvedena v nečinnost. že tím se zastavuje i všechna.
činnost v každém našem s11)\(\l)).
Je třeba tedy v ní hled m )))()v(*sídle spánku: ,) () spánek podle
toho bude se moci deíinovati: i))))))obili\()v(')ní nebo spíše
)))(')v))íei
mi to odpustí a nebudou se m_\'liti )))(ilo užívanýu) v_\'znamem který
právě d(i\(')))) \l()\ )) — žal)()\ení \ensona kommuního — „lo-“) „cd) a')
mad—f)
(7,010) 7.7
JIŽ/I!

:; .pč; “:o !“) BÚ)/ucil.: Šv(*./sp
(aiv".“-))in))nohilitas (\'en.\us

et quasi vineulum. 3)
_/puso_l)itije mohou příčim )))zne: únava. nemoc. \t(')ř :()le vlastní.
()l)_\ee)n() p) )e)n() spanku jsou v\'*p()1'_\.jež lodí prijatč= pok)'_\í'ma žaludkem

() játlami 7p)()e()van(*: v_\pa)\ t\ \toupaji k mozku. 7hu.\fují se tam.
Vlaeejí se zpět () vzbuzujíee ohst)ukei v žilách. zahánějí teplotu ()
)ozkl(')dají životní pod.\t_()t))*)nutnou k činnosti ())eanieke.

sují sensmium eommune. *)

(ímž i))))))()l)ili—

Cíl \p('))_)l\upřímdou )))eem' jest: olnoditi \ílv ()1<=a))i\)))u() l)(lční
učiniti (i))1)(=j\í))): ..nehot hdční ))())) p1()\tředke)i). ale cílem. \ehoť
vskutku co _je\t obdařeno (ítěním () )))\.\lení)n (-i .\(=_h()pno.\tí(ítiti ()
)))) sliti. je to nejlepsi. () eo j_e.\t nejlepsi. je e)lem: p: Air-ty. yžp 7137).
(o čč é/o: 633311619).) Tak .\m\".\lel () soudil \1'1\tot( l(=\ o povaze
spanku () o jeho )))íeináeh.
Ze cíl. l\te)_\"m)) )))ipi\uje. je t\'ž. jejž diktuje )))i)oženo\t. tomu
moderní f\'\iolo_(__=ov(*
nehudou odpoiovati. 7' \ebude v.\()k t\"ž. pokud se
t_\k(')jeho )))íein_v pmduktivní. 0v\( ))) )))ipou.\ti se jeste vliv pot)a\_\
na spanek ()le \_\\včtluje (\e 7.p))\ol)e))).jenž. jak \e zda. je\t ne

\1()vnatelnýn) \ v\"l\l()den) Alistote=_\'lov
\n). /d(') \e vskutku. že \íi\totele\
svou theoiii

musí býti ))o(1t()n )))e7i t_v t_\'\iolo<=_v.kteii jako

l)ou(:l)())d.

Ptlugel', Heizen. Selgejev atd. v\kl(')d(ijí ))))vod \panku ))eh\l)no.\tí
() konO'eseí mozkovou: než tento v\'l\l()d pozl)_\l j)ž \ve platnosti))
Vzpominame .\i na za_jí)))()v_\"
pokus Du1han)uv.kte1_"\ tiepanoval lehku
p\a () na mí\to ()d\t1'()))ční vlelmí k0\ti dal hodinovĚ= \klo. () pozoloval
tak p)í)no mozek () \iděl. jak hledne () \\eda \e. l\d_\l\oliv pes )).\í))()l.
nabýval v\ak 7a.\e svého objem)) i zabarvení. jakmile \e pes p)ol)udil.
Tento pokus veli(e pozolne ()pako ali Claude. Beinai'd. Ta)š()))o\ atd.
() vždV\ týmž \\sledkem. Odtud se 7dálo. že. p)i(in() \))()))k))je spíše
anemie než kou0e\ee ") A tím l)_\' \:e take vv.\větlil \p)(')\ ne fakt. že
požití určitého množství poklmu ))()dp01))je s_p(
(')nek. Když )))íme V\"zkmnv
fysiologu skutečne dok(')7al_\. že každé )))ijetí potlavy zpusobuje ))(i\()l
1)
2)
3)
*)
)
)
7)
b)

Sv. Tomáš, ('ounnentar. (le Somuo et \'igiliu lee) ř).
IIEPI l'II.\()l', *
Sv. 'l“o)))(')š,('()nnnentai'. de Somno et \igilia le(t. '2.
V. -\ll)e)'t Veliký, (Ie Somno et \igília lil). I. nam. !. (a)). VII.
llÍÉPI l'llXOl', )
Ihid.
\. \[a)i)_\, l.)) Sommeil et les l'eves )). G, 4“ edit.
\I. Du\()l ('()urs (le physiologie, p. 115).
q) )T_\to d\ě theorie, anemie mozku () kongesee mozku, nejsou ))e(\)'o\'))())el))€=:krev
může být) nestejně rozdělena: nal))'ou)(ulč))(') v středisku )nozkovéu) způ—()])uje konan—:(),
zředčnú na periferii přivádí ()))emíi. Sehneíder, Hypnotismus. 1). 112.
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k1\e do sliznice žaludeční. mj slilo se. že se může ztoho konkludovati
zá1o\en na anemii mozku, a že tedy pot1*a\(( \zbuzuje spánek nebo
alespoň k nčmu naklonuje. Co se t\'*(e t\71zení vztahujícího se hlavně
k tomu, co jsem si dovolil pojmenovati „zabavení sens01ia kommnního“,
tedy je to these dům\ slná, a můžeme říci, na rozumu se 7((kl(d((j1c1
ale nijak nedokázaná.
Je p(*((\da, že naši moderní učenci nemohou jí pokud vím, ničím
lepším nahraditi. Poslední, trochu neúplné dílo o spánku napsala žena. 1)
ležto tato okolnost (( autola snad b,\ sváděla k nespravedlnosti, musím
doznati, že práce je vážná. bohatá na pozolování, dobře p1**0\
edena ((
(( všímající si \*žd\ \* liteiatuřc všeho, co se (\ če piedmětu. Ale zá\ oj,
ktei' \*zastírá nám povahu spánku, nebyl odhalei) úplně. M. de Manacéine
v_vv1ací snadno (( dobrými duvody většinu thGOIÍÍ o spánku. jež před
sebou měla: the01ie lokalisující theorie chemicke, theorie () čivech eévo

hybných, potom hledí dokázati že spánek ve sve podstatě jest „()d

počinkem

vě d ()mí ,!) ((le( kd\ bychom to cele přijalijako dokážané,

že člověk ve spánku nemá vědomí (( dokonalé vládjn nad sebou,
nenahlížím, (( spisovatelka take nepřesvčdčuje tak, jak bv l)) lo potrebí,
((b_\ i její definice bvla bezvadná i recipiocita pravdivá. Aristoteles
1íkal: „Spánek jest p(erušení činnosti smvslove, ale každé přerušení
činnosti smýslové není spánek, neboť. taková neeitelnost se pozoruje
také \* delii*iu, \* mdlobě, v záv1ati. “) Já bvch rekl o tom: spánek se
cha *akte1isuje ztratou nebo odpočinkem vědomí, ale každá ztráta. nebo
odpočinek vědomí není spánek; ani tato definice nevystihuje jeho vlastní
(( specifickou povahu.

lravdou

je, že dosud ještě žádný nebvl s to, aby nám podal

pojem p(imčlenv (( p(es1)\'*o spánku. Štěstí, že my jsme lepe poučení
o existenci p(einnol)\'*ch zjevu, vlastností či podmínek, jimiž ,jest pro
vázen. (( z nichž někteie pio (ešení naseho ploblemu mají zvláštní
důležitost.

liedevším musíme p11pomenout1 že jestliže spánek omezuje naši
činnost, nepotlačnje jí napiosto. „P(i spánku“, praví sv. 'lomaš, naše
smvslv zustavaji nečinnv, ale práce (( našich oleanu nutrilitivních jest
tíni ilitensi\ nější, est tainen ln((0*islab01 virtutum naturalium: et sunt
virtutes naturales, quae operantur dioestionesm)
bvlo by tedy správnvm tv1zení. že spánek spouta smyslv zevnější
až k úplné nečinnosti?
\\ikoliv, (( Aristoteles nám první praví, že „někdy spící slyší
hřmot. ——ku příkladu: kokrhání kohouta, štěkot psů ——vidí světlo,
okoušejí nápoje, cítí dotek, ale slabě, (( jako, 7 dálkv, as(lsv:*.(1):név*coc

7.7.2cíw 7:60souls/. “) Ano přihá7í se. že sl\ sí otázkv, jež se jim kladou
1) Marie de Manaeéine,
Le Sommeil, tier.— ale notre
1')>'_\'(:l1()lnf_,fi0:
traduit (lu russe par Ernest .Íaubert.
2) (>. es, eo.

3) lllŠPl l'HXOl', '(.
4) ('()n)mem. (le Somno et \'iuilia

.=)(mm

(*quzx.

-;

lOt'Í. 4.

vie:

ph_\'.—'iologie,hygiěne,

U lhcorii

a že na ně odpovídají.

(o):

715..

spánku

CD)

(1 h_\'pno.\_v.

2: 7.7.2z:,zpívcvtz:
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šp(.ot('):)svc>.“1) Toto

pozolování jest dnes stejně plavdive. jako 7a času Alistotclovyeh.
(( fysiologie je svým zpusobem potvrzuje ' dale pokusy Clauda beinaida;
i\Iossa a Taišanova nam ukazují. že mozek člověka spícího se za—
barvuje a vzrůstá. při každém podráždění vzbuzcnčm v ()lganech
periteliek\'eh: což předpokládá že sm\'sl\* zevnější zachovávají si

dosti Činnosti kc sbíianí dojmu smyslových. s\ěteln\'ch. hmatový eh
(\ k přenášení jich do vnitřních ústiojí mozkov_\eh. Á\ sak vzhledem
k teto činnosti sm\ slů u osob spících jest duležito poukazati na f,al\t
že jejich dojmy jsou. jak se říka. .v_\'b1an('>"'.to jest (letciminovány
ajisté kategmie předmětů s vyloučenim všech ostatních.)
..list_\' kněz ve spaní pioěítaval si své řeči. oplavoval je. nebo
k nim poznámk\ činil. \iděl potřebné přcdmety, neviděl však při—
tomnýoh osob. Podložil—li se mu kus čisteho papn u téhož 1",ozmě1u
na jakém před tím psal. neměl () tom ani potuchy. a oplavoval

(( poznámk\ dělal na tomto novem listu jako to dělal na (huhéms' 3)
Tot'tpřipad „vidění \*\b1a1)(>l)o“.ch\T analogický povstá\á často
i při dojmech sluchových. / každodenní zkusenosti víme. že ošetřovatelka
nemocnveh sl\ší ve spaní odbíti hodinu. ulčenou k podání nápoje
nemocnému, ale zůstfná neoitelna vůči ehození i křiku na ulici. —
matka probouzí se při nej-menším pohybu svého dítěte. kdežto hřmot

jakýkoliv ze spánku jí nev\ tr.)hne4
/b\teěno b\ b\lo při tom déle se zdržovati. takt\ jsou dosti
četné (\ vsem známé. Zjev „dojmu “hraného" \elmi zajímavého a
_důležitehov somnambuliqnn 5) lzc konstato ati i ve spánku ob_wcjncm;
(jest napiosto dokázáno. že jiste osob\' spící netoliko vidí (( \l\sí
ale vidí a sl\ si pouze mčitě \ěei (( určite osob\. [)
Zbý\\(i mi pouze říci že lovněž ima>>inacc pamět sm\slová,
(h(iždiv0\t nezůsta a_jí nečinn\'mi za spanku: našc sn\. mul\ noční
(hiuzy, () niehž si \\p1a\ ujeme v jist\ eh případech n('s o tom dosti
poučují. \ne v.\ak musim upozm mt1 jest intensita. l\tc1('(casto ozna(u_je
\p1(1ho cinnost sm\ slu \iiitřilích..Nejs()11—li dojm\' ve dne povstavší
\\'nnnc(ně hluboké a silné. jsou vyhlazenv silnějšími. kte1('> bdění
ziodilo: ale plavě naopak jest. tomu \c spanku: tu vskutku nejmenší
p0(h(ižd(ni 7dají sc b\"ti vehni silnými. Tak zkusenost n(í.\ poueuje,
že k(l\ž hluk sotva \lvšitelný začína dOIážeti k uchu spícího. bude
1n\.\liti na blesk (\ hromobití; malý v\tok hlenu bude se mu zdati
jako mleko nebo nějaký chtitný likéí': vyvinutí tepla na te či oné
c1\t1 těla jeho utvoří mu před\t(ivu. že beží přes řeřavé uhlí a že hoří
'lak mlu\il Alistoltc \.7) U nasiel) ne_j.\la\nějsich i\si()lo_2u jsem četl:
1) ll)i(l.

9. Grassel, Lí'qnns (le Clinique mě,-(licalc, p. 51.
'3) „ml.
4) „\I. (lc Manací—ine, Lr Sonnncil p. 36.
"') (řrassvt

l()(_'. ('Ítzlt.

") A. Maury.

I.(> Sommeil

et les 1'(3\'('>\'p. 20.3 ct \ltii'.
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(( umění:

Dojmy způsobené (ve \pánku) nej\ou tak pře\n('>(( nejsou v poměru
k inten\itč dráždidla. Silné podr('(ždční nezbudi zaji\to'>žádný účinek.

kdežto naopak podláždení slabé plobudí\ j1\t\

eh \_m_\*\leehh(ozne

ol.)1((7._\_.
(( následkem kontinguity \tře(li\ek (( \zájemné i11'adiaee zrodí
se celá řada předstm více menč ne.\>o((vi\l\":>'(l(dáme (\víčku k víčkám
osoby spící (( ta (mi o požálu 1)(>hl)l\"\l\ání. lnomu.l)ouři; otvíráme

(( jeho nozdeí láhev \onavkv. (( p(i \vém píolmzení v_\p1avuje. že
\e mu zdálo () \mítelne mdlohe. otlávení. \mldute vuni (( nebo opačně
() vuni p(íjemne. kadidlo. vonavec (( () \eenáeh Olienta11)íeh.1) Tento
('(ka7 7veličování zvláště lád \e dostavuje. kdvž \pící člověk '()vládán
jest nějakou vášní. ku př házní neho lá\l\ou. „\ejjemnčjší tal) po—
dol)n0\ti". p1a\í Aristotele\. _činí v l)á7.li\ci illusi. že \tojí tválí \ tvá)
nepříteli. a v zamilovaném. že vidí milovaný předmět. Hněv (( ostatní
\ášne (0\ než více menc klamou. dle jejich vet.\i nebo menší inten\it_\ iť)
Ale p1(>pín('(ní činno\ti

\m_\\lov('> plomazuje

\e 7p(_1\ol)em zvlášte ple—

kvapujíeím v rapidností. (\ jakou \e l'ozvinuji scén) před ima<>inaeí
snílka. B_vlo dokázáno. že ((\i ve dvou minutách muže viděti uplne
jasne a do nejmemíeh podlohností ud('(lo.\ti kteie v_\žado\((l_\ neho v_v
žado\al_\ hv nekolik hodin ke svému uskutečnění. 3) Jest t(>d\ naplosto
dokázáno.

že \m_\'\l_\_' vnitřní

jako

\m_\'\l_\' 7.(_>vn(>.j\í
mohou l)_\"ti\ či11110\ti

i 7(( spánku \ 1nt(n\1tou píekvapupcí

(_1.(].)

Tři chorvatské osady na Moravě.
Popimie. lan llmhc >(1\

("asop. Matice \leravskéc

('. 1882. ——»Bozgleclzv (\I.. _\IALEC.

Podolm0\t l(1'v('(t\kelio kroje \c \lovákv zavedla p. \pi\. na řeč

o Slováeích Dolnolakouskýeh blíže Břeclavy_ jimiž na str. 18. hlavu
(\1l((m(>covlastnč j\ou_: Slo áci či H(váti? \ od\tavci p1_'vemstíanv 18.
píše. že jsou to Slo ((ei. .Tato podobnost.. . sváděla i \vádí někteié
spisovatele (ov\em nemecke) že nazývají také lid na panství Lednickém
v Rakousích (( Valcie (\ v Hlohovci (Bischofw art) Ch01v('(t\. ačkoliv
jsou v plavdč Slováci“. ——a tři řádkv níže: „ktelížto Slováci jen
m_\lnč pokládají \e za Chmváty, časem po\lov(,n(ile " „Tomu názom

opírá \e také A. \

Šembeia, jelikož prý jména (odínná ples některé

(31101
vatske v_vminkvj\ou na\l\rze slovenská. Při mnohých pak jménech
prý slovenský jich původ je na jevč i tím. že (odové ti teprve plod
nemnoh_vmi letv z uhel ského Slovenska do Rakous se p(istěl)ovali__
jako Beikovičové. Vinkovičove';Šimkovičowí (( I\0p01i_c.0\e_v Cahnovč.
——\ od\tavei dluhem v\\'ak zdá \e p. (\pi\.. že _..ono mínění není mylné.
1) \lathim
l)((\ (,(l ('()ul'\
3) 7.39). ě/ur./'Í(ov, ;.

(10 1)](_\'.\iolo_(_:i(>,
p. 120.

3) Tainc, De l'lntelligenee,

l. note lII.

lři (-*(l(()1\
il k(,——.().\()(l_\na. _. Moravě.
- _
. __

_

l

\v

__

'\l 0.2

Domnívám \e. že ()\((d (:ho1v('(t\k_\'cl).kterézliakous do \loravy ple—
cházejí byl někd_\_hojnější počet nežli n\'ní (( že vnik((l\ až k ldeclavě
nebo Podivínu. \Íínění to možná předně opíiati o rodová _)mena (( za
druhé o tradici.“

Ani na duv _)dvelevažný

na řeč nezap(i)n)ín('(.(( píše

tři řádky dole_)i: „Taková slovenčina. jakou \'e pod Břeclavou mluví
mohla vzniknout)

(howátština.
dyvičiea;

_)en \)níšenín) dvou Jazd—((( /(= ten dluh_\' _)((ž\k l)\*l((.

viděti z v_\
\10\*n()\ti (( ze slov _)ako: venae, mladenac,

iníinitiv:

(pusť) atd."

otevřiei. )()žn('((i, ))l'vť.01')uš(210l;
))))pelativ:

„I(()nečně“. nu dukaz \\é

domněnk\'

drzi. pu\ci

ne_)p('(dně_)ší,pta \e:

.,i kd\b\ vše předchozí mohlo se \*\\včtliti jinak_ jak se \*\'\větlí ukaž.
že. (odinná jména (?l)0(v('(t\k('(
(()ž\\ííila se tak hojně (( tak (l ((leko “*“
Co tedy _)\()u. )). \pi\. )))ímo nepověděl;

kloní \e. k názoru. že jsou to

))osl()vá(tělí Hivati, \naží .\e to oduvodniti. ale. (lůk(1z_\' .\v('=,u_emá _)ak\i
za dosti _)iste. )))e\vcde)ve — (( ()\ta\ ((je věc na \))())(1. Ctoueí _)e\t
neuspokojen;

k(l\'l)\'

n(=))('(t1al „\(nn (-'_=l((l(.
nevěděl

l)\'

na čem )(=.\t _)ako

nevěděl p. \pi\.. (( kd\l)\ \polehal na duvod )). \pi\. z )eči uvedený:
..infinitiv: otev1iei. )()žn('_(('i.
)))()pu\e((e impeiativ: drzi. pu\ci pusť) atd. “'

zapadl l)_\' do t)))v če1ně_)\í než v )ake tapal tu san) )). \pi\..

le\t tu skutečně tak velika )iotiž o světlo.) \emožno tu \kutečně
proné\ti \lova _)i\t('))))avdy. konstatovati _)i (( v.\e\t(unně ()duvodniti?
Jak by b\lo, kd_\žtě _)i prone\l již \(())1 Šemhei a? Ticha _=)(njeho se
ne\))ou.\tět.i.

.\1eiopí1((.

\e \Íemhera

nuz01u.

že ().\(((l_\ t\* l)_\'*(_v(l\*
\en

(( ven hrvatske. dovozuje. že i mnoha rodinná jména na ič _)sou
slovenská. ale tím nepopíni všeho lirvátskéln) živlu v nich naobrat,
pravě () tčch osadách. () než nam tu )de: ...'Hl(')ho\ec._Poštomou ((
Ch01V('(tsk0(1\ ()vou \ es" Šembe)((( byl v _)((.\n\'ch.piávě () to domněnce,
kterou p. \))i\. netroutale )))()na.\í: „že ('h01\*((t\k('= ()\'ad\' \*nik((l\' až
k Breclavě"S.e1nl)(=1a již jako o \taié plavdč )))(=\\edčen l)\l. \apsalť:

.K ((\azení \e Cliolvatuv

lllol)ov(i (( snad ( \ovc' V\i na Valticku

dal ne_)spí.\e ))ričinu mor roku 1582.. po němž i Krištot z rleutlenhachu,
generál V Chorvatsku (( Slavomku (( držitel pan\tví Drnoliol\k("=.l)o,
do blízkých ))u\t_\'ch dědin \ového Pr',e)ova Doblěho Íl?ol(=(( lf'relavic
(hrelešdmtu) Clioivaty povolal" 1) — (( dále na \(1'. (()8. .,Toliko
Chorváti Hlohovečtí ()d (\ouknienovců svých ()(ltiženi (( \e hl()V('*(k\
smíšení, ))1'0(.lloužen\'m časem mnohé slovo el)())v('(t\ké p()t)((tiv\e \lo
venské místo něho p(ijali. tak že \(3 mluva jejich takměř \)1)ě\ici
z chorvatštiny (( (\lovenčin_\ podoba.“ Šemheia uvadí e\ad\ v Dolních
Rakousích. v nichž Hrvati usazeni _).\ou. výslovně )menuje: Hlohovec
(( Novou Ves, mluví () Poštorné. Rampmku. Calinově. Pernitálu, že
tam nosí t\'ž kroj _)ako morav\tí Hrvati. zvl('(\t'.připomíná. že. v Ranš—
purku ži_)íSlováci (( mezi nimi )ednotliví rodové l))vatští __ slovem:
ukazu_,)c _)ak živel l)rvat\k_v )))ostupu)(=.oosadami rakonšk_\'mi až ku
Bieclavě (Chorv. Nová Ves je malé pul hodiny ()d Bř(=cl((V\*,)(( co
Šembela na _)isto postavil, místy číslicemi dokázal, to )). \pi\. teprve
zda, \e bj ti, o tom tepive domněnky pronáší! Ze Šembely mohl (( měl
1) ČasoPis českého Musea r. 18—15.Semhera,

»O Slovanech v D. I—Iakousíel) str. 166.
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Písomnit-tví (( umění:

p. spis. poznati nejen pravdu, že Hrvati dotýkali se z Rakous samé
Břeclavy.

——z něho mohl poznnati i řeč Hlohovčanův

a. učiniti z ní

úsudek, jak pohlížcti jest na Hlohověcan\ okem histo1i(—k_\"1n,ajak
V přítoiniiosti' \ebot' kd\b\* jen zběžně si b\l přečetl příklad mluvy

hlohoveekc, jak Šembera ,ji podává na str. 141.: ,Lučení.
.,\loravski
sedlal\u“. .Loza a suncc“ a b\l jen poněkud znalý hrvatst1n\ neb\l by
mohl ostati v pochybnostech o Hlohovčauech (( také ne ani o Slovanech
ostatních pod Břeclavou.
\ež nečinme p. spis. kiivdy; on má se za znalec hrvatštiny,
ano, p1('(\ě na znalosti té staví svou domněnku svmhu řečenou & ne—

váhá lozl)orem inluvv v plvk_\ ojasniti její složení. „Pohledncme na
řeč těchto Slováků! Takova slovenčina, jakou se pod Břeclavou mluví.
mohla vzniknouti jen smíšenim dvou ijazy'ku. Ze ten druh_\' jazyk
byla 01101
vatstma vidcti 7 v_\'slovnosti a ze slov. jako: venac, mladenac,
d fvl(1ca infinitiv: ote\ři(—i,rožnúci, plopuščaei; impelativ: dizi. pusci
(pusť)atd “*Kdo se odvažuje na třídcní dvou příbuznš ch jazyků psáti
o výslovnosti v ieči a soud plonášeti o plveích jejich,1nusi znatelen)
býti živých těch ja7.\ků dobr\'1n. ať již nedin) (lůl\la(ln_\"1n.Kd\b\' jím
nebyl (( piece znalost tu si osoboval. stavěl b_\ se u vědění svem
nemoudíe V\soko a snadno by se na něm mohlo osvcdčiti přísloví:
.,Kdo vysoko letá, nízko sada."' Jest znatclem takovým p. spisovatel )
alespon (_lobrš
m.) Mluví o v\"slovnosti! /n(1 ji.) Zná- li. p10( ji ničím
neoznačíl \\ tří slov skutečně hrvatskveh: .,venac. mladenae, d\ vičica“ .)
Ploč neoznačil délku slabik, ploč ne přízvhkl) Ploc jedno slovo napsal
špatně: „venac misto vjcnacl) Ploč neoznačíl přízvuku zvlaste při
posledním, ct\1sl(b1(nen) slovč.d\v1('1ca , pr1Z\uk to tak duležitý a
ustalený? Vyslovuje se: „\'jcnae,1i11ádenac.divičica , ——
jak\' to veliký
lOZdÍl vc plízvuku)

——p. spis. ani z daleka

se o něm nezniiňuje'

Jazykový živel hrv(itskv ve slovenčině podbieclavské ukázati mají
p. spis. nejen tato tři slova, ale 1 následující .,infiniti\*\ : otevřici,1ožnúci,
piopuščaei; imperativ\: dizi pusci (pust) atidfi Citujc p. spis. slova ta
ze Sušilových písní,1) kde nalczáme infinitivy: otevřici, ložnúci;i1nper.
pusci v písni z Cáhnova \ 24. na st1.79(): Iialka s rozmalýnem:
Dzi mu (šuhaju) dcerko olevřiei
ja pujdu světlo rožnúci,
pusci si ho do síně
daj mu slovo uprimne,

„propuščaei" v písni 18.11
na str. 794: .,Ml\n('u a 7eman“ „bočal zeman
vodu propuščaciln impelativu citovaiieho „dizi“ a jmena „d\'vičica“
jsem nenašel; třeba jsem se prehledl; hledal jsem však dvakráte! ——
Nuže, co jsou to za slova.) Maji ukazovati živel hrvatský \e slovenčině
podbieclavské, zatim: 1. dvě z nich ani hrvatska nejsou a 2. všechna
znějí nehrvatsk\ tvalemvi v\'slovností! 1. \ehnátská jsou: „ote\71ici“.
„rožnúci“; žádný Hrvát CakavaeŽ) ve své mateřštině ne1ekne.o,tev1ici“,
1) Moravské Národní písně. 1859.
2) Hrváti dolnorakouští jsou jako moravští: Cakavci.

n\brž jedině .(otpi1t ——opak: ..zžij)1'it“.zaklópit“: „ani nisam mogla
od tune zaprít vrat f.(Hlídk(1'í 1878, č. 12..st1'. 897). žádný nikdy
neřekne „rožnúeí“ ((le vždv jen buď .všížg'nut“ nebo. podpálit " ——
2. \ee(\k((\'\l\\ jest tu infinith na (. kteiv u všech sloves tu uveden_\'01)
nikdy nevychází na ('. n_\'b1ž vŽd_\ na souhlásku (supinuni) tedv:
..vštžgnutíí .,p()dj)álit“. „propúščat". ..pu.\tit“ — nečal\(1\'(\k_\"J'estt(1ké

iinpe'ativ: .(clízi“. j..)u\ci

jenž zní Jedine: .dí'ž“ &„pustý Nedokazují

tedv tuto \lova p1o\'tou])ení \10\enčin_v hrvátštinou. ale dokazují ne
znalost čukuvštinv u j)..\:p1s.(l(1kdalekí je\t čakavštiin (\\rehu uvedený

velš Su.\ilův. poznatí77píel\la.du dodovhého:
půj llJll kčír otprit.
ju íu svitlo

\'Éiž_,<_fnm

pu'\t si gn \'(i \ježu

duj mu (i(- i\kunu.

l). .\pi.\. postavil tedy (\voji domněnku po \t1'(i11ce_ja7._vko\'énu písku!

Srbský ear Lazar V národních písních srbských.
Podává

B. POPELKA. ((X d.)

V písni piávé jmenovane

zajímavv i\ou tři inoinentv. & to:

1. zpusob jukvín luálovna Jevro\inm )mnnželka \ ukaánova) v:)przuuje
(.,smoma ) na \něm \\11(1sveho Malku 4.,k1'(\levíčeMalka ) (i jak za
nevě1n0.\t stihl tre\t Boží celou rodinu \'ukašínovu, 2. výpočet pánů,
kteri se na sněm sjeli. (\ I). průběh volby.
Píseň samal) zní:
Sprema majka kraljevičn Marku
U Resuvn na zbor invdj go.\podu.

Na pohodu stara progovura:
»O moj Marko, moj jediní sine,
Moja dikn„ moje pouzdunjn,
] obruno, što je \'išc nemu,

Neka bih te neželjela, \inv.
No to volim i ožalit tužnn,
Nego za te ružnu čuti glasu.
Mojom hranou) zaklínjen) tv, Marko
I inojijem njegovnnjem. sine,
]lodi pravo, tako bio Zill'aVO,
Ne šali se. \rcem neišteti,
Drž' (\feBož'je istine i pravde,
Ne gub duše, sreče neubijuj,
Muka nije probitačna tudju.
Ugledaj se na nesretna babu,

7

Sílu nlutka kraleviče Marku
do llesavy na \'nčm mezi pány.
Než odcházel, stará promlouvula:
*) muj Marko, muj jediný s_vnu.
moje chloubo, mé uspolehnutí,
i obruno, jaké více není,
kéž b_vch tebe neplakala, synu!
Než rmlš bych tě oplakala smutná
nežli zlý o tobě bla\ slyšela.
Svojí krmi2) zaklínám tě, Marko,
i svou líh-kou, můj jediný synu:
('hodiž přímo, tak ti \lužiž zdraví,
nožertuj iní, srdce v škodu nevoď,
drž se Boží pravdy. drž se práva,
nehub duše, štěstí neubíjej,
eizí muka (\tai'ost () cizí) nebývá prospěšna,
příklad .\i ven) z nešťastného otce,

1) (lampnue 11ur „xorohajn 33.Bpeuerm RHC311.:11311D3.
na Cpnchn
37 HOBome Gaav [H\Ž

2) Mateřským mlékem.

JOKCHMaHosnha

Oroqannřťa.

.\'a striěeve, na rodbinu tvoju,
Kako ih je (řospod pokarao
Iiad nevjere, za mučnu nepravdu!
Tebe Vole mali i volil-(i,
A boje se silne go.—:poštine

Zhog junaštva i pogodno čudi,
Te menu Ie ponuditi. sine,
Da se ]vl'illllŠ srpski! pl'ijestola,

Silna carst 'a krune Neníaujic'a.
No Ii velju,
prímaj se, Marko,
Ne ujimaj tudje. muke na se,
Tudja muka gotovo rasulo,
Svoja muka kude neubara.
Nel-ta traže zemaljska gospoda,
Nel—:*ubere

krnni

i dl'žavi

Duličuoga plavog gospodaia
Xije lasno dana—:kmetovati,

Na kog spada po pravicí vlada.
Van Božije tu presude nije,
Kol'ko ljudi, toliko i č—udi,
A po Čllíll svako l'azgovul'a.

Ištuď 'neko slavu i zahvalu,
Neko vajdu u drugom računu.
Zato

ničí—,;rne lačaj

se, sine,

Nu za uarod, jadnu sirotinju,
Poln'ini se, po nju razgovaraj.
("cdo Marko, brani glavom dragom
Krasnu pravdu, istinu Božiju,
Prav pogiui bnlje no kl'iv živiie:
Sluša Marko Jevrosimu majku,
Šijelu joj poljuhio ruku,
I ovako reč-e svojej majei:

»Ilvala, majko, na tom razgovoru,
l'vijek .:am i sám kail bio,
Štojl urrodno Bogu i svijctu:
Krivcí neču, ma lne stalo glave,
A tako me očima vidjela.<<

Tako roce na pohodu Marko,
] što roce juuak. nc poreče.

Z literatury

ze su'ýeuv i z vlastní rodiny tvé,
kterak Hospodin Bůh je potrestal
za nevěrnust, za těžké příkoří.
Tebe mají rádi malí i velicí,
ale lmjí se tě hujní páni
pro junáetví tve i jemnou mysl,
mohou li nabídnuuti, synu,
bys se chytil srbského prcstolu,
carstva Nemaničovy koruny.
Leč pravím ti. neehytej se, Marko,
neber na se eizí nauku, synu,
vizí muka (starost 0 cizí) jistotná je zkáza,
vlastní muka domu nehořívá.
Nechat vyhledává

zem.—ké pan.—tvo.

nechť vybere koruně i říši
vhodného, praveho hos]>0(láře.
Není snadno dnes rozhodovati,
komu po právu přísluší vláda,
vedle, Boží zde úrady není,1)
kolik lidí, tolik je i myslí,
a podle své mysli každy" mluví,
někdo hledá slávy a vděčnosti,
někdo prospěchu z cizího počtu.
Ničeho se nechápej, můj synu,
leč :) národ, bídneho sirotka,
starej se a pro národ promlouvej.
Dítě Marko, haj vždy hlavou milou

práva krásného, haj pravdy Boží;
lépe zhynout

nežli žííi s křivd0u.<—

Vyslcch Marko .Icvmsimu matku,
běloučkou jí on políbil ruku,
takto jal se k matce promlouvati:
»Díky, matko, za tuto promluvu,
vždy jsem i sám k tomu hotov býval,
co je Bohu ])í'íjemno i světu,
křivdě nechci, byť mě stálo hlavu,
takého mě nechť okem uvidíš.<<'1)
Tak pověděl odcházeje Marko,
a co řekl junák, neodřekl.

srbské &,eharvatské.

„Matica Hrvatska“ vydala pro své členv letos &)knih. z nichž
některé zasluhují zvláštní pozornosti. Jsou to tvto knihy: 1.11016,
Slike iz ohóega zemljopisa (Rusija) Peta knjiga. (Obrazy z obecného
zeměpisu, Rusko). Pátá. kniha. 399 str. —-—2.1206ar, Povjjest najno

vijetra vremena od g.181?) do g 1878. (Dějiny nejnovější doby od
.1815. dor 1878). 527 str. ——
3. Lobmm/m, Covjek i njegovo zdravlje.
1) T. j. jine úrady nežli Boží tu není čili stane se, co Bůh bude chtíti.
2) Vlastníma očima uvidíš, že jakým jsem, i takovým hudu.

Z literatury srbské (\ charvatské.
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(Člověk a jeho zdraví). 190 str. ——4. \emaó. Izabrana djela.U1edio
i uvod napisao \lilivoj Šrepel. (V\ brané spisy. Upravil a úvod napsal
Mil. Šrepel).)404 st.1 ——ó. Szncnkzeaz'caPripovíesti. Preveo Ivan Gostiša.
(Povídky. Přeložil Ivan Gostiša). 243 str. ——6. Army/řezné, Izabrane
pjesme. (Vybrané básně). 244 str. —
7. E. Žomzc' Zmaj od Bosne.

Pripoviest.D1ugo

izdanje. (D1ak Bosenský. Povídka). Druhé vydání.

106 str. — 8. b(Valar/Mini.Zeleno busenje. Prípoviest.( (Zelený tiávník.
Povídka). 244 str. — 0. Leskomr, Sjene ljubavi. Pripoviest. (Stíny
lásk\. Povídka). 124 sti. Za čtení stojí
aě všeck\ ostatní — zvláště

knihy uvedené číslici 1. a 2. —\limo to \Iatiea v\ dala a svým členům
za sníženou cenu prodává: lei—cafonIzabiani spisi. Dio prvi (Kiropedija)
Pleveo i uvodom popratio Stj. Levc. (V\bianě spÍS\). Díl první. (Kyro—
paedie). Přeložil a úvodem d0pr0\ odil. . 251) str. Pro člen\ za 1 zl.
——Srcpcl Rimska književnost i latinski jezik. (liímská liteiatula a
latinský jazyk). 14? str. Pro členy 60 kr. ——Prvních devět knih
dostane člen za ioční příspěvek 3 zl. Zakládající členové platí 10 zl.

Slovinské
katol. studéntstvo ve Vídni vydalo 1. sešit V. ročníku
svého věstníku ,701'1" Z obsahu (40 su.) vytýkáme zvláště pěkné
článk\ „\Iaterijalistiška vzooja (V\chování) od J. A. a Fosforičovu
kauserii. Teorija suhih vaj ' (Theorie suchých vět\í). „Zoraí stojí ročně
1 zl.. pio studenty (50kr. \ašince upozorňujeme na časopis ten. ab\ —
třeba hned nerozuměli s10\nsk\' — nepatlným příspěvkem 1 zl. ročně
slovinskou katolickou mládež vídeňskou \ díle záslužném podp01ovali.
Peníze přijímá Bogumil Remec. Videu. XVIII.. Theíesieugasse 38.

Ze si bské litelatulv uvádíme tyto novinkv: ]lpoior \ cpncnou
rlpeiao1\ ('lIelodot v Síbském překladč) vvdáno od St. H. Popoviče
v Ixiagujevci.
Hpmiopcua 06.1m1ja (Přímořské t\'p\). \ové výpra—
věnk\' S. \Iatav 1—1lja.
Vvdala Síbská tiskálna Biatří \l. Popov1čů v \ovém
Sadě (v Banatě). Cena 00 kr. \lata\ulj slavil letos 25.1oěnici svého

spisovatelství. Srbská kritika spis\ jeho chválí. V. Přímořských t\pech“
je vyloženo ( obrazů. — Pěkná vzdělávací povídka je ( cocxa \'qure (Hua
(Vesnická učitelka) od Svetolika P. Rankoviče. ploíessora na plavo—
slavném bohosloveckém ústavu v Bělehradě. Za povídku tu dostal autor
od Srbské Matice odměnu 100 zl. Rankovič je mladý ještě člověk,
narodil se r. 1863. v Kragujevské Jaseniei a Srbové si od něho ještě
mnoho slibují. — Hpouacr lamiqapa 3. j_vH(11826 (Záhuba Janičáru
3. června 1826) napsal Ceda \Ijjatovíc. vvdalo knihkupectví Svet.
Djordjeviče v Bělehradě. Str. 67 cena 3:3 kr. Spisek zbudován jest
na historických pramenech a tak je psán. že se čte jako povídka.
P,. P.

Hlídka

!Q 01

Nová dna.
Dr. Ix. Áruq/z-Tonnmg. De _glatia Chlisti

et de libeio albitiio.

Klistiania 1898
8. Strb." .Cena 240111.
Prohrána tu stručně nauka Tomáše Aqu. a srovnána s názory
protestantskymi, ktelě brzy od dob Lutheiovj ch nápadně se zase
skláněJi ke katolickým. Hlas přir*od\ tu zvítězil, nebot nazývati nauku

o svobodnévůli a zásluze

dobrých

skutků

pelagiaiiským arci

kaciistven), Jak Luther činil, Je přece trochu silný nesmvsl. Spisovatel
uvedeného dila Je plotestant a háJi katol. církev proti protestantskýqn
nepravdám v této věci. Pojednání Jeho picdloženo a uvechněno ve ——
vědecké akademii kristianiJské.
Vy nikaJíci praávnik professor D:. L. Umim/zem, \* Basileji v_vdal

spisek Das Gew 1ssen (st1.'.)O) v němžto liči vznik tohoto duležitého
činitele mravnosti, zodpovědnost a poměr k rozumu. Rozb01\* Jeho
blíží se značně
ač s Jiného konce ——k názorům mravouky naši.
Rozp'ava Je důležitá pro nauku o trestním právě.

Dr. J.! Lazarus: Ethik des Judenthulns.

I. Frankfurta. \I. 1898.

Slavnv se Steinthalem vůlkeisz cholog. _Jemuž ze všech \*_\znáni
nejvíce zamlouvá se židovské, podává tu ve volných ruozpavách hlavni
zásadv židovské mravoukv, hlavně dle 8. Z. Proti ustaviěněmu hanobení
zákonodáiství starobiblického pusobi dílo toto, důkladné a znalecké.
velmi p11zn1vc, ač ovšem vzhledem ku křesťanství není plosto vsech
nedorozumění.
Dr. Beda. „ld/720071
: hos scholasticac
apud Bcnmlictinos in 8. Anselmi
de l'rbe Collegio actae. I. Plaefationes ad ,ntis scholasticac inter occidentales
fata. Brno 1896. Cena 2 zl.

B_\'*
val_\' professor benediktinského
l_\*.eeana Aventinu podává tu
Jakýsi uvod ke sv\'*1npřednáškam „ do filosofie vůbec, JednaJe o dějinách

filosofie, zvláště scholastiky. Již zevrubně ocenuJe a obhaJuJe. ZaJímati
snad bůdou principv, na kte1_\ch dle p. spisovatele scholastika spočívá:
I. Principium organicuin: Fides quaerit intellectum. H. P. iuridicum:
Philosophia est ancilla fidei. III. P. criticum: Nemo sit nimis suspiciosus.
IV. P. s_\stematiculn: Probate omnia, meliom tenete. V. P. inethodicuin:
Sua cuique disciplinac methodus apte applicetur. VI. P. didacticum:
Sapere ad sobrietatem.
Stručnv. ale obsažný spis poučuje o hlavních otázkách schola
stik\\* se týkaJícíeh velmi zdařile. P. spisovatel vládne velikou znalosti
filosofické literatulv, starsi i nové, bvstrvm ůsudkeni a Jad1n_\'*mpo
dániin invslcnek. Obiana Jeho Jest vážná a smířlivá
&; i kd\ž nedostatky
někter \'*chscholastikuv omlouvá, není slepý k pokroku modernímu. Kdyby
se sns vice rozšířil, prispěl l)_\'zaJiste k odstranění mnohého předsudku.

Nova díla.

.P. Kapterev:Novaja russ\aja
ideji, napravlenija

3?9

pedagogika, jeja glavnějšija

i dějateli. Petrohrad1899.

\Iezi knihami věno „mými otázkám vzdělání. za poslední dobu
pozornosti největší Zasluhuje kniha známého paedaooga Kaptereva. Je
to hist01icko-k1itická studie duležitějších paedagogických směrův a
idei ode dne jich vzniku až do našich dnů. Poukázav, že před osvo—
bozením selského lidu v Rusku nebylo škol, pacdagocruv ani paedagovikv,
autor vysvětluje význam doby osvobození na školu a vzdělání lidu.

V ,\Iors kém Sborniku“1806 paedaoooické idealy, postavené Girooovem,
Bémem, Davydovem, měl\* chalakter všelidský, poněkud knihbový a
nejasný, a bvly V\pujčeny hlavně O(l l\ěmcu Jako ieakce proti vše
lidským idealum. přmešenjm z cizin\ vznikl v Rusku národní směr
v paedagmice, jehož zástupci byli Ušinskij a V. Stojunin. Ušinskému
nepodařilo se načrtnout jasně tvářnost čistě ruské škol\. ale on rozvil
důkladně jeden tah národní školy. vvznam mateřského jamka pro
vzdělání lidu. V. Stojunin uznal zál\la(l\ V\ chování a vzdělání za vše
lidské, jimž národnost dodává doplňujících tahu. Hlavními úkolv ruské
škol\ národní Stojunin uznal: rozvoj citu zákonnosti v Rusích a vážení
si osobnosti, probuzení lásk\ k vědám, přiučení k locickému m\ šlení.
přiučení k práci. T\ to úkol\ odvozuje z nedostatků, vlastních lidem
ruským. Probírajc další autor\, — Ixorfa Račinského ——Ixapterev dí,
že otázka o národním vzdělávacím ídealu je dosud málo propracována.
Na to dotýká se Ixapterev učení o „svobodném vzdělávžmí“ jehož

zástupci jsou: hr. Leo Tolstoj ve své „Jasné Poljaně',Sl\v01cov

i

Gisarev. Theorie ta hájila dětí proti úkladům dospělých na neporušenost
jejich tělesné i duševní osobnosti. Zvláštní hlava \ěnována otázce o
poměru mezi státem a obecenstvem v zařízení národního vzdělání, a
autor naříká na v\lučně státní charakter iuského vzdělání a nepatiné
účastenství obecenst*a ve('\*\ učování. Ixapterev ohni\ č.7
zastává se myšlenky
o těsném svazku mezi rozumovým a mravním rozvojem.

V. Ic. Sem-075:Učeničeskije
Moskva 1898

gody

Gogolja.

Životopisný nástin.

Senrok je nejlepší znalec Gooola. V přítomné knize mluví nejen
o školních letech velikého romanopisc,e nýbrž i o jeho předcích,
rodlčích, o jeho prvních litorarních p acích, o národních jeho sympathíích.

Ix jubileu Čelakovského v\ dano několik rozpravcčasopiseck\'ch,
ale nic závažnějšího. Ze známé fabrikvnna životopisné slátanim vvdána
také knížka Fr. L. Čelakovský (\Iodré Ixniho\n\* Dra Václa**aHezníčka
č. 46. St1.16—.L).Dovidáme se tam m.j.,

že Celakm _l\\f*již roku 1822.

„náhle stanul na výši literarní vyspělosti.“ O slohu Rezníčkově napsal

.,Casí nedávno při sporus p. prof. Vincencem Vávrou o knihu ,Božena
Němcová“:. ,B\*t i v knize Vavroově b\l v\ hledal drobnohledem nějaké
topografické chybičky, pravda je že kniha Vávrova zustane pěknou,
milou a mládeži vhodnou. \ěco podobného (ll. Řezníček b\ nesvedl.
kdyby ho ozlatil. Pan (lr.1(ezníček sebevědomě praví. že celá česká
oss
ut
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veřejnost smí žádati na něm, aby jako krajan Němcové znal místa
života jejího, aby znal spisy její a literaturu o ní a Bůh ví, co všecko.

Požadavek české veřejnosti k dru Rezníčkovi je mnohem
menší, aby si totiž koupil nejlacinější českou mluvnici;
ab\Tnepsal bot
šátkuí.£ Mutatis

a la ,zavázala to do xtruhly

V\Tt
taženého

mutandis lze opakovati i jindy 1 tentokrát.

Jan. Šqfivínek: Za českou osvětou. Xakl. J. Otto v Praze. Str. 267.
Cena 1 zl. 20 kr.

Vydáno na pamět óOletého panování J. V. Františka Josefa I.,
císařerakouského V prvních dvou „knihách“ podává spisovatel obrázky
z dějin školství středního z doby stale a naší a tietí knihu věnuje
letopisům školským z Čech. \lmavy a Slezska. Kniha vyzdobena jest

na
místech
celkem
2-1illustracemiqumnasií
realek,to hlavně
pakpříhodných
mužů 0 školy
střední
zasloužil\'
ch a p. Spis tento, apivní
pokus
soustavného v\ psání dějin českého školství středního vůbec druží se
čestně k dřívějším spisum Šafránkovým v oboru školském vvdaným.
(O obecném a měšťanském školství, v\' voj soustavy obecného školství
od r. 1769—1895 a j.) Bez dlouhé, lichotive a mnohoslibně predmluvy
a „slova spisovatelova“ postupuje spisek tento tak krásně objektivně,
že čtenáře nejen svou věcnosti upokojuje, ale skutečně nadchne.
každému jest v něm měřeno měíou spravedlivou a uznanv zásluhy
těch. kteří je skutečně měli. Zvláště povšimnouti b\' si mohl leckdo
zmínk\ o bouřích husitských pro vývoj školství středního a na obíat
zásluh řádu, zvláště jesuitského o školství střední ve století 16. a 17.
Statistika o školství středním v letech 18-19—1898 nejen velmi piípadně
připojena. ale velezajímavou a významnou jest pro každého, kdo chce
proniknouti aspon poněkud cestou školství středního. \cméně důležitou
jest i ..mat1ika“t škol středních v zemích korunv české. Dílo cele
\'cnkoncem přesně objel\ti\ ně psano zaslouží bedlivě pozornosti zvláště
dnes, kd\' bojujeme za školy v\\soké na Moravě.
K.
P. Viktor Cad/režií, T. .Í.: Socialismus. Které jsou jeho základy a lze-li je
provésti. Autorisovaný překlad sedmého vydání z r. 1898. „Vzdělávací
knihovny katolické“ \:vazck 11. V Praze 1899. Cena 121.50 kr.

Boj proti socialni demokiacii není pouhym bojem agitačním, není
zrozen jen řevnivostí, jež tak často je matkou politickj ch půtek. Je to

bo \ zásadní.

Chceme zrovna tak zlepšitiponiěr\*\společenské,pomoci

stavům trpícím jako socialni demokracie dělnictvu. ale nemůžeme
s nimi souhlasiti v methodě. v celem s\sten1u nauky. Pioč'? Protože

je falešná, plotože je to blud

kter\ k cíli jmenovaněmu nevede,

kte1\'*nnaopak dosažení toho cile činí nemozm m
To dokazuje Cathrein
tak jasně, že myslícímu člověku, přečte-li
jeho knihu (je to vlastně část jeho \Ioralphilosophie, jejíž III. v\dání
právě V\šlo), nezůstane o plavdivostin našeho tv1zení ni nejmenší
pochybnost.

Nová díla.
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Díl I. (1—54) obsahuje pojem a dějiny socialismu. Krátce, ale velmi jasně
podány vědecké základy marxismu: filosofský : materialisticképojímání dějin
(z Hegela a Feuerbachal) a ekonomický
: učení o hodnotě a nadhodnotě (18—32).
Díl II. (55—104) podrobuje tyto základy marxismu zdrcující kritice.

Chybno je materialistické

pojímání

dějin. Bludem jest materiali—

stický monismus; nepravdou stálý vývoj; nezávisí vývoj ten jen od hospodářských
poměrů, nýbrž daleko větší význam měly vždy ideje náboženské
a mravní;
o třídních protivách & třídném
boji jako jediné ženoucí síle historie dějiny nevědí.

Chybnou je nauka o hodnotě a nadhodnotě. Práce není jedinýmzdrojem
v tom smyslu, jak
vojsku dělnickém

hodnoty; soustřeďování závodův a kapitalu a proletarisování
mu chce Marx, neexistuje. Ani nauka o krisích a reservním
není Správna.

Díl III. (105—146) rozebírá ostatní základy soustavy Marxovy. RovnOprávnost
všech lidí je frase, železný zákon mzdy: je ekonomicky neodůvodněn. Autor uka—
zuje dále poměr marxismu k náboženství
a zkoumá kořen socialismu: liberalismus.

Díl IV. ukazujenemožnost praktického provedení marxismu. Organi
sace

výroby,

jak ji míní stoupěnci Marxovi, je nemožna. Ohtížno stanovení

potřeb! Nemožnorozdělení pracovních sil!
Anarchie nebo otroctví!
V dalším pojednává Cathrein o výnosnosti

kroku,

o principu

rozdělení výrobku;

Ílozdělení práce v povolání!
práce

v tomto systemu, 0 po—

uvažujevztah socialismudem. k rodině

a výchovu a vyvrací námitku činěnou z obdoby společného majetku, jak se jeví jinde.

Podávám obsah důkladněji, abych naznačil aspoň bohatost knihy.
Dílo Cathreinovo je opravdu klassické. Není posud lepšího (spolu
objektivně psaného) vyvrácení vědeckého i praktického marxismu
než spis tento. Věcně i formalně. Chválím zvlášť anatomicky piesné
rozčlenění základních zásad, logickou správnost a úplnost důkazů,
zrovna p0pularní jasnost mlu
Vzdělávací knihovna učinila tedy piekladem Cathreinova Socia—
lismu šťastný krok. Proč se jen překladatel nepodepsal? Či není

preklad píací? Zajisté jest; překlad dobrého

díla

— práce zá—

služná, dobrý preklad — práce obtíž ná. A tento je dobrý.

Jen tu a tam — výjimkou — zachován příliš sloh německý, nám těžkopádný.
Vzhledem k správnosti řeči bylo by si přáti, aby při superlativech nestvůrné »ti, tyx
(na př. 117, 130, 165) a německý podmět »on, oni, ony<< byl vynechán.

Budiž kniha tato čítankou

našich spolků dělnických, dostaň se

——toho by chom si zvláště přáli — do rukou četných — myslících —
socialnich demokratů.
DR. Jan Sam,.tx.

Jíří Karásek: Hořící duše. Tragedie. Knihovna „Moderní Revue“ v Praze.
Str 92. Cena 50 kr.

Vzala si muže, totiž prý jeho tělo jen, duchem náležejíc jeho
bratru. Tento nyní pozván zachrániti klesající statek jejich, a v „hořící
duši“ Jiřiny rozpoutá se znova vášeň k němu; Jiřina jest (podle fraseologie
autorovy) „hysterická. Bodnuté pohlaví.“ Ona sama a autor dělá z ní

(
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víc než je. Úvahy, poch\b\*, vzpomínky,. rozmluvy její nesou se jako
štafl'áž místo toho, čeho tu není: ducha. Vilnost,p1aob\(ejna
sprostá,
je začátek a konec., nic víc; ostatní jenom navěšeno.
,
O díle, jež na jevišti propadlo a značně přepracováno v\šlo do
světa ve 300 výtisků. (lohotoven\'*ch 17.1'1nora 1899, jak svědomitě
udáno.ioZp1edla se ostrá polemika mezi b\'\*al_\'mi přáteli — modelnisty,
kteří \*_\"tk\*
ignorance, impotence, mělkosti atd. jak se všechny ty krásné
tituly jmenují, jimiž každého nemodernistu stíhali, oblacejí ted ploti
sobě navzájem. Veselá to vojna, ze ktere jinak literatuia nemá nic
leě to, že ti pánové aspon sami si ieknou plavdu, již od jin\ch ne
přijali, totiž že umění českému právě oni nejméně schOpni jsou na
nohy pomoci. Vítězoslavně v\táhli, schlípeně se vracejí, jeden jako
dluhý, celá ta lozmilá moderna. Škoda těch talentuv a té práce.
Sendo Heller: Firma Stocký & spol. Nakl. J. R. Vilímek v Praze. Str. 218.
Děj díla Hellerova, románem nazvaného. hraje za chabrusu.

1\ehodami klesající firma a chef její Stocký nechce piodati statku
německým voličum a uvede tím nejen hmotnou existenci. nýbrž i v\'-*
hodn,\' sňatek s dcelou boháče \Vertheime* a v nebezpečí. Elegantní
pobuda Choborskv dovede se mezi tím vlouditi do rodiny boháčo0\*\*&

spekuluje na zasnoubení a odloudění dcery jeho. V rozhodné chvíli
prozradí Stocký boháči úmysl (hob01ského i uskuteční tím rodinný a
obchodní svazek Stockého s \\ ertheimerem.
Osnova díla jest velice jednoduchá a v hlavním bodě pravdě
nepodobná; tak starý peněžník neprijímá cizí papír\*, tentokrát padě
laně, lecjakého zcela neznámeho elegána, byt s jistotou sebe větší
vystupoval. Již atké nedorozumění mezi Stockým a Hcrmínou musí
spisovatel velice tutlati, aby se neprozradilo a celý děj se nerozsypal.
Panská herna v Praze a život na Příkopech líčen plasticky, nevím
však. zdali plavdivě, jest—
-li totiž Prahai v tomto lumpaěení tak velko
městská, jak ji Heller líčí. Jinak jest obsah knihy nezávadnj, ba jist_\'m
směrem, v postavách Stockého i Hermíny idealni.
A. Skramom': Konstancie Ringová. Pi'el. H. Kosterka. Nakl. J. R. Vilímek.
8112406. Cena 1 21.90 kr.

\Iladá, krásná provdala se šťastně, totiž do blahobytu, nic víc.
Byla příliš svou, nepřilnuli k sobě. Byla mu věrnou, ale dlouhá nechuť,
jeho nevěrnost a svádění piece ji přemohlo; vdala se podruhé, opět
zakusila jeho nevěrnost, z níž hledala útočiště u jiného, opět záletného.
Spisovatelka nemilosrdně trhá předsudky o mužské \olnosti a
maličkostech; ale ač budí soustrast s uštvanou bytostí. nestraní jí. Jsou
'to společenské poměr\*, kterymi ovšem jsou vinni mužové i žen\, nebot'
i_t\*to se s nimi smířují; Konstancie Ringová jest protestem.
;
Jedna otázka člověku zvlášť napadá při té celé pornografii, kterou
nám ted tak hojně piedkládají z Italie (,dAnnunzio), z Francie 1 z přísného
,a cudného prý severu: je divné, že náš demokratický a pracovní národ
nalézá tolik zalíbení v té lenošicí a proto stále smilnící společnosti.

Nová díla.
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G. Pleissowí nedávno vvdala dvě sbírkv: Povídky (\*,lšnihov11ě
našeho lidu“.,BIDO, st,. 182,cena 45 kr .) ,i Mládí a jiné novelly (J. Otto,
str. 55,0)cena 1 zl. 801\r) Jsou to stali a dobří známí, z české vlasti, ze
SIO\*enska.z Korutan. ze života piostého 1měst\kého 1uměleckého. Jedna
.,Povídek“ je trochu protiobrázkem k Raisovn Pantatu Bezouškovi.
.Jsou celkem pěkné, ale některá stránka již nudí a unavu)e.
[ff/žena »S'voboduwí: Zanlotaná

vlákna.

Str. 308. Cena (30 kr.

„Nakl. F. Šimáček v Praze, 1899.
_

Dvě ehovankv setkají se později jako paní, jedna klidná, vv
lovnaná, druhá bujná a v_vstíední. J ako kd\, si. chce ona tuto naponiínati,
naplavovati, ale marně; vlezl do toho uniělec, malíí. rodinný rozvrat
skončí se smutně. Zamotaná vlákna.
Hlavní děj hraje se v alpských lázních. Pravděpodobnost všech
podrobností není právě největší, na pi pobjt Ilelenv, vdaná za venkov
ského statkáře. Idenlní Steinicová kde se vzala tu \e vzala.
Knihy paní S\ obodmě nebvvají povrchní ani banalní. I zde snaží
se proniknouti l\ jádru, jež by dojalo. Ale je toho piíliš mnoho. \e
pravdivě osvětlení, nepíiměíené st1n0\„m. \Ialiehernosti se nehmázně
zveliěují, a. to falšuje náladu a. přecpavá obsah.

Na str. 189. hájí Helena ruskou, „barbarskou“ literaturu proti
\chillerské.'
'
„\ezasluhujeme krásnou lite*aturu [ětiz klásně lite1*_atur\*].kdvž
ošklivě a nízce žijeme. Ano, volají pouid po krasne lži ti, l\te1i žijou
mnoho ošklivě plavdv, ale v tom vězí vztah realně a smutně práce
k nám, že volá.: /1_)teušlechtile, a i umění bude pak laskavým zrcadlem
naší duševní kláS\*.''
Svěží praménky.
1;a\*\k,í knihovna

Povídky pro 1111,i(lež.N,)))\,)l41.13. Shan,/'.
(3. 21—22

1'. IX.

Shan

Pnní mo

127. Cena 28 kí.N,íkl,1(leí11

»“aška & Frfrala ve Vel. Meziříčí.

Takměí všechnv spisy pro mládež psány jsou tendenčně. \e—
podivíme se tedy, že i knížeěka tato hovíc tomuto směru z velké části
je tendenční. Láska k vlasti a člověčenstvu (viz povídka: Den alchj
ínist\ ) jest vedoucím motivem. Škoda, že něktelě z nich, ne)uc1nne_)\1ch
jako „Pro Matici“ neb ,Z láskv k rodnému jaz_vku“1nístj mají láZ
skoro polemický, až šovinistieký a proto se méně doporučují. Jinak
svižný sloh a plynné, živě vypravování se zamlouvá..
V proudech života. Sbírka povídek pro mládež. Napsal Karel J. Zcíkoucký.
První mor. knihovna ě. 23—24. Stran 103. Cena 28 kr. Nákladem
Saška a F i'g'ala ve Vel. Meziříčí.

Sbírka obrazeěků ze života dítek za cílem ušlechtilým lehounkou
formou psaná. Pobaví a zajisté i poučí mladistvé ětenaře. MíStj by
trochu autokritiky nebylo na škodu. Není vždy to nejlepší, co ve spěchu
z péra vvskoěí. Obrázk\ šablonovitě nás nijak neuspokojují. S takoví mi
„illustracemi“ by se již mělo přestat.

384

Směs.

Dr. Fr. Doubrava: Čítanka dospívajícího jinocha. 2. vyd. v Praze 1899.
Str. 266. Cena 50 kr.

Obsah prakticky sestavené knížky je velmi, snad až příliš pestrý.
Kromě poučných statí o rodinných povinnostech, práci a vzdělání,
o nejdůležitějších dobách dějin našich, konečně pak o slušnosti, jsou
tu zároveň i modlitby a náboženská naučení. Vybíráno celkem vhodně
& prospěšné; sloh je srozumitelný, co do správnosti bude jej však tu
a tam poopraviti. O podrobnostech netřeba snad se zmiňovati; mohou
tu úsudky býti různé. Zvláště kapitola o slušnosti může ještě býti
doplněna a pOOpravena. Tak na př. (str. 257.): „nůž jest toliko ku
krájení, nikoliv k jedení“ (!!). Tamtéž: „nedotýkejme se pokrmů prsty
svými“; ale jsou přece časté výjimky, při nichž hůře poradití, co si
má mladík počíti se zamaštěnými prsty! Předpis, že se nemá chléb
krájeti, nýbrž lámati, není vždy praktický. Jinak zaslouží spisek býti
co nejlépe doporučen.
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Písma

od Jana Olivy. (Hlídka, IV. [XV.],

str. 241). Pan pisatel mně ve zlé nepoloží následující poznámku k prvému
odstavci svého článku. Praví dle v. Hummelauera „Noclnnals der biblische
Schópfungsbericht“ 1898, str. 77. a násl.: (P. Lagrange) rozeznává v oněch
kapitolách události a jich písemné podání. Události jsou skutečné, historické,
po případě Bohem zjevené, podání čili forma, písemné proslovení je čistě
lidské, do kterého snadno mohly se vlouditi leckteré omyly, forma mohla
se časem měniti & p. Bližší, obšírnější rozčlenění a ocenění celého tohoto
názoru podáno bude níže.
Byl jsem po 16 měsíců žákem P. Lagrangea, poslouchal jeho názory,
čítal a čítám jeho články, nejednou jsem se s ním přel, ale názorů, jaké
se mu uvedenými slovy přičítají, jsem nikdy neslyšel. Tak P. Lagrangc
o prvých třech kapitolách Písma sv. nikdy nesoudil & dosud nesoudí.
U něho není zmínky o historičnosti oněch _kapitol a trpce si stěžuje na
v. Hummelauera v kritice spisku: „Nochmals der biblische Schópfungsbericht“,
kdež praví: „Il est douloureux de constater qu'un exégěte de la valeur du
P. Hummelauer s'est mépris sur ce systéme au point de lui faire dire que
le récit de la création, indemnc d'erreurs dans ses origines, n'en est pas
exempt dans le texte biblique. C'est précisément le contraire qui semble

résulter des explicationsdu P. Lagrange. Faut-il donc répéter

encore

qu'autre chose est cnseigner l'erreur, autre chose employer
une forme allégorique qui n'exprime pas des objcts réels?

(73
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-— Un récit- populaire a été corrige, amélioré sous llinfluence

—dela Révélatioml)

Protisknutá místa ukazují zároveň pravý názor P. Lagrangeův, o němž
se možno více dočísti v „Revue Biblique“, V., str. 381 a n., 1. c. VI., str. 341
(srovnej též 1. c. V., str. 199, 485).
Dr.. Amis Musa.

Fylogenese, ontogenese a. — bláznovství. V „Životě“, vydávaném
„Rozhledy“ píše Jos. Černý: „Aesclnlos (!) a SOphokles (rozumí se ve věcně
správných překladech), některé dialogy platonské, Hesiod, O\id, Horác,
Sallust, Caesar, Tacitus, Plutarch atd. hodí se vesměs pro tuto dobu
před pubertou mnohem lépe než pro dobu, kdy nyní se čtou a již jsou
vzdálenější... Demokritická atomistika jen tak mimochodem. Se zřetelem
k Aristotelovi. .. mohla by se též cvičiti systematická vloha tohoto stáří.“
Člověk by myslil, že má před sebou nějakou persifláži vyučování antického.
spis. však míní zcela dOOpravdy s Haeckelem: Vývoj jedince (ontogenese)
rekapituluje vývoj člověčenstva (fylogenesi) a jako lidé kdysi lezli po čtvřech
a požírali žaludy, pak se po něčem civilisovali, tak také jednotlivec par force
proběhne těmito oddílv života. Doba asi od desíti let až do pnbe1t\ je dle
p. J. Černého obdobná klassickému staim ěku, a proto má mládež toho věku
čísti ony klassiky. Mimochodem iečeno, zavrhuje p. Čerm také vyučování
náboženství v prvních letech obecné škol\, mluví o „církevní potměšilostiťň
která prý vykřičela, tato léta krásna mladistvé síly [od desíti let k pubertěl
jako cosi zcela nevázaného“ [co je to, plosím \"s?] a pod. Dle vseho p. Černý
k této periodě ještě ani nedospěl, neboť kdyby byl aspon někteié z oněch
filosofův antických s prospěchem četl, nemohl by takových nesmyslů napsati
Na učitelském sjezdě v Praze „jako zlatá sprcha dopadla mezi
shromážděné vážná, oprade'á 2) slo 'a 1). prof. Masaryka. To mluvil muž,
jenž cítí bolest hlodající ten důležitý úd tělesa národního, jenž přemýšlel

o nápravě, jenž zná

příčiny choroby a jenž jest

přítelem

trpícímu.

Co slovo, to perla pro posluchače, jichž uši zvyklé byly dosud poum
mámivým slovům falesmch proroků, falešných přátel.“ Hrůza! A to vše
napsal V. B. v „Čase“ (č. IS.).

Zádruhový kommunismus slovanský odmítá a pOpírá lan Pez'sl'er

v zajímavémčlánku: „\'ýchodiskr \Ieitzenova líčení asrrrarních
dějin germanských a slovanských“ (Český Časopis Historický.
ročník IV. 1898, stran 26—59). Praví, že \'ypiičel jen z Rukopisu Zeleno
horského a proto prý requies=at in pace! Dle něho společenská minulost
národu českého utvořila se u nás tak, jako jinde všude tam, kde obyvatelstvo
bylo z kočovnictví do zemědělství na přechodu. l u nás bylo tedy hospo
dářství ždárové, které takto se popisuje: Les nebo křoví se vyklučí, klestí,
větve neb i kmeny se rozloží, když vyschly. zapálí, popel rovnoměrně rozdělí,
půda rukou lidskou skope, jednou nebo dvakráte žitem nel) ovsem oseje a
pak na tak dlouho ladem za pastvu slouží, až křoví nebo les vzroste, že.
pastvu znemožní. Chov dobytka převládal nad zemědělstvím; pastýři tvořili
šlechtu
pastýřskou a jest pravděpodobno, ježto jednotlivý člen této šlechty
1) Revue Biblique, VII. str. 479.
3) To třeba konstatovati?

župan slul, že žup ou původně rozuměna byla tato šlechta pastýřs 'á jednoho
revíru pastevného, jakožto celek, a v druhé řadě pastevný revír sám — aneb
naopak! Zchudl-li župan, ztrativ dobytek, pak nezbytím sáhl k motyce nebo
rádlu, přestal býti nejen podílníkem na revíru pastevném, tudíž na župě,
nýbrž i vystoupil ze svazku pokrevenského; přestal býti šlechticem a stal
se pOplatným nikoli županu jednotlivci, nýbrž župě celé -— stal se chlapem,
který směl síti jen tam, kde mu župa dovolila. Postupným chudnutím jedno
tlivých županů neb i celých skupin přibývalo stále sedláků poplatných a
stejně menšil se počet županův a tak rostl číselný nepoměr mezi županstvem
a sedláctvem (chlapstvem). Pohlavár žnpanů, řídící pravidelný, nerušený
průběh žd'áru, slul snad vla d ykz; bděl ovšem v první řadě nad zájmy
županstva a nad zájmy chlapstva jen potud, pokud bylo i županstvu na
prospěch. Ale i ehlapstvo mělo zájmy své a tu, pokud zájmy chlapstva zájmů
županských se netýkaly, stálo chlapstvo župní jako celek s určitou autonomií:
společně bylo žd'ářeno ohněm, jitřeno motykou, obůřeno plotem. To vše řídil
přední z chlapstva ——zvaný asi kmet, — který župě odpovídal za obec
chlapskou._ Chlapský žd'ár slul asi země a k tomu pojmu druží se pak
pojem zem an, t. j. ——původně .— každý příslušník obce chlapské. Měli
bychom tedy dvě vrstvy: šlechtu pastýřskou, župany, a nesvobodné zemědělce,
chlapy, kteří sami sebe nazývali zemany, a tyto dvě vrstvy nebyly nad sebou,
nýbrž
aspoň původně ——podle sebe, territorialně a v souvislosti od sebe
odděleny. Zemanů množením přirozeným a přírůstkem zchudlých županů
přibývalo však tak, že žd'áření propadal rok za rokem větší kus divočiny;
čas, po který ponecháván žd'ár ladem, tedy: turnus hospodářský, stále se
krátil; došlo k devastaci lesů, kterým nepopřáno dorůsti. Blížila se nezbytnost
sítí v údolích a týž žd'ár osévati po více než po jeden rok. Ale tím ohrožo
'ány byly zájmy šlechty pastýřské, kteréž se zabírala píce z údolí a tučná
past 'a na žd'áru hned po první sklízni. Konflikt mezi nezbytnostmi životními
u pastýřské šlechty i u chlapů stále se přiostřO'al, až okamžitá krajní nouze

přivolalanásilí. I stala se kdesi v severozápadě

Cech událost

přepamátná, že v starosti o chléb zemané-chlapi svým žu
panům se vzepřeli, zvítězivše je vybladili nebo vypudili a
selský

stá t zřídili.

Důkazem toho nezvratnýmje selský původ dynastie

Přemyslovců: po vítězné revoluci zemědělců proti šlechtě pastýřské dosedl
jeden ze sedláků na trůn český. Vlna vzpoury selské valila se ze župy do
župy, tu vše 'srážejíc, tam sama jsouc odrážena, tak že státcěky selské byly
mezi županskými promíšeny. Mezi státeěky obou kategorií byl stálý rozstrkz.
proti novotvaru selskému povstávaly zajisté celé koalice států županských.
Ale též naopak v mnohých krajinách župané mohli jen tím uhájiti panství
svého, že se poddali osobě knížete selského, ěímž nastala unie pravzláštní:
Jeden a týž kníže vládl pak v jedné krajině po demokraticku selskému lidu
svobodnému, zemanstvu, v druhé pak krajině po aristokraticku šlechtě pastýř
ské, která i na dále panovala nevolnému chlapstvu: kníže selský stal se
zároveň knížetem županským. Následkem takové ligatury bylo sesílení moci
knížecí, a to v rodě již jen jednom, kdežto totiž dříve důstojenství knížecí
nebylo dědično, stalo se ted dědičným. Kníže mohl však i použiti s_edláků
proti županům a županů proti sedlákům, a bylo oběma nevolno. Zupané

U)

krajišt' županskýcl) jako
krve, které třísní první
oné župy pro nějaké to
na špalek neb podlehli
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vrstva
národa vytopeni byli v proudech vlastní
listy psané české historie. Jeden po druhém z té
crimen uražení chlapského veličenstva položili hlavu
vrahům úkladným, :) kníže selský stal se dědicem

jich práv a zvůle. Avšak ani u chlapů všeobecná volnost, jež zasvitla po
zániku županstva vítěznou revolucí chlapů, neměla trvání; nastala bouřlivá,
neúměrná okkupace půdy, pánů prosté, :) zezpod lidu svobodného vznikal
ponenáhlu nesvobodny podrost, který snad b)l jestě upoutanější, nežli bylo
chlapstvo v službá(h županskýf.(h \ během času kníže selský nedOpřálchlapiun
toho, čeho dosáhli pro sebe a soudruhy v zápase vítězném vlastní jeho chlapští
předkové; naopak, on jim ještě přitížil do nesnesitelna, oloupiv je o největší

část půdy rodné. Měli totiž chlapi právo soustavného

ždá řen í, jímž

knížecí vlastnictví omezeno bylo na půdu nežd'ářenou nebo zvolně žd'ářenou,
ale proti tomuto chlapskélnu právu obyčejovému postavil chlapský kníže
český zvůli svou :) vlastnickým právem svým omezoval, omezil, až zdusil
chlapské právo soustavného ždáření vůbec a uvalil tím na široký dav národa
pohromu ze všech, které jej stihly, nejhroznější. Kníže, ač sám původu

chlapského usmpmal sobě nebo těm, kt(rým to p0\olil, ponenáhlu

a

snad po celých Čechách neobmezené plávo vlastnické na půdu té chvíle
nezdělanon i já! se brániti, ,)b) jí nezdělántli občasně ti, kteří k tomu dií\e
měli právo nepokrytě. Hromadně zabírali knížata čeští půdu chlapskou a
tudíž řádili mezi těmi, z nichž sami pošli, jako v zemi nepřátelské, jakoby
v zemi jimi samými osobně a pro sebe samy vybojované. Kde průkazně
neměl neb si ne0svojil kníže práva, chlapa prostě. s půdy sehnati, tam zemi,
kterou chlap měl právě pod radleu), jemu sice ponechal na trvalo, ale dále
do lesa s pochodní \'kročiti (žd'ářiti) mu zabránil. Kníže se tedy s lidem
selským o půdu, de facto a na trvalo, násilně „rozdělil“. Tak, v takové

plastičnosti v)s'tupuje tedy temný plavek národa (eského. (Srv. též obšírnou
rozpiant J. Peiskera v l\,ír0(lopisnén) Sborníku 1899: „Slovo o zádruze“
a opačného směru spis Dra. K. Kadlec: „Rodinný nedíl čili zádruha v právu

slovanskénď Praha 1898)

'r.

Cín) více pozorují se jednotlivé jevy v lidstvu, tím více je obyčejem

poukazovati na rozdíly mezi plemeny. Naproti tomu Dr. Koeppen v „('or
respomlenzblattu fiirAuthr0p010(_rie und Etlinolo<_rie“1897,42
ukazuje
k podob nostem.
Základem mu je. jen to, co je vrozeno, zděděno ,) \še
nabyté nechává mimo. Tři různosti, nejvíce se liší(í: severozápadní ]]vropán,
čistý Mongol a Sudanský černoch
ukazují celou řadu vlastností, jež
možno shledati v rozmanitém křížení, sesílení a seslabení i u ostatních

plemen, aniž však proto tyto vlastnosti u těchto plemen podstatně
nabyly obohacení nebo povzneš<ní Je tedy možno charakterisO'ati všechna
plemena dle větší nebo menší shod)s jedním plemenem výše jmenov".an)m
Koeppen to p1()\ádí dle 14 znaku na 4:) ruzných skupinách národních
a řadou příkladů vysvětluje svou met-hodu. 10 znaků náleží kůži a vlasům,
4 ostatní týkají se podoby obličeje a lebky. Tím dostává 3 velké oddíly
lidstva výše jmenované, v každém z nichž převládá jeden základní typ;
vedle toho je oddíl čtvrtý, neutralni, kde jednotlivé vlastnosti jsou v rovno
váze. V tomto čtvrtém oddílu za eu ropeoid ní počítá:. Hindy, Dravidy,
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Turkestany; za mongoloidní:

Ainy, Amerikany, Malaje; za negroidní:

severní Afričany, Araby, Polynésany, Australce. Příčinou toho je buď ne
dostatek .differencování na počátku nebo pozdější míšení.

Obyčejně se říká, že Rusko je nejrozsáhlejší

državou na zemi.

Proti tomu Gorlov ukazuje, že to není pravda. Vyměřuje se rozloha Ruska
na 223129998 čtverečních kilometrů. V tom však je obsaženo též moře
Kaspické o 438.687 km., Aralské 0 67.769 km. a Azorské 0 37.605 km.
Mimo to tři čtvrti Sibiře jsou ledoviny, na vždy neobývatelné; z 121/2 mil.
čtverečních km. toliko 3 mil. možno počítat. Polovina ruského Turkestánu
pokryta stepí beze vší budoucností a na severu Ruska tundry též nemožno
obývati. Zůstane tedy asi 91/2 mil. čtverečních mil. Anglie má naproti tomu
28,318.000 čtverečních mil prostory a to půdy celkem úrodné a bohaté
na přírodniny.

Nejstarší „Hlídka“ (revue) světa (dle článku P. d'Enjoy v „Revue
Scientifique“ 25. Mars.) Obyčejně považují se za počátek čas0pisectva
„Acta diurna“, „Acta publica“ a „Tabulae publicae“ starého Ríma. Zárodek
pak žurnalistiky v nynější její podobě klade se pravidelně do Benátek
v 16. stol.
.
Než děje se tak neprávem. Cina, jež předešla Evropu u vynalezení
prachu, kompasu, porcelánu, barvení látek a j., uhájí svouv prioritu i ve
vynalezení čas0pisů, takže ne Evropané 16. století, nýbrž Cíňané již ve
4. století stvořili nynější velmoc-žurnalistiku.
V této době, kdy Evropa rozrušena divokými boji a v intellektuelním

ohledu spala ještě panenský spánek, vycházel v Pekingu „Tsing-Rao“
(Hlídka, revue), tisknutý pomocí dřevěných liter. List ten doznal hned
z počátku veliké obliby a udržel se až dodnes.
Téměř současně s „Tsing-Rao“ povstal nový periodický list „Kin-Pan“
(annaly), důležitý hlavně tím, že nepočítal jako předešlý jen na čtenáře
vzdělané, nýbrž i na širší, méně vzdělané publikum. I tento časopis existuje
podnes. Nejprv byl měsíčníkem, později, v 16. století stal se týdenníkem,
v 1830 denníkem, a konečně počal vycházeti a dosud vychází třikrát denně
v různých barvách: ranní vydání jcst žluté, polední bílé, večerní šedé.
Z počátku nebyl „Kin-Pan“ časopisem politickým v našem smyslu
slova. Refero 'al prostě o událostech ze všech stran Cíny, Japanu, Annamu,
Koree a Tibetu mu zasílaných, aniž k nim přidával vlastní svou kritiku
neb kommcntáře. V každém čísle mimo tyto zprávy o různých slavnostech,
obřadech, shromážděních atd. uveřejňoval též povídky, novelly a básně
vyhlášených básníků. Teprv později provázel zprávy politické svými kom
mentáři a stal se tak časopisem politickým; to vždy činil se vzorným taktem
a opatrností, tak že „Kin-Pan“ i „Tsing—Rao“ za celou staletou dobu svého
vycházení nikdy nedostaly se do konfliktu s úřady, ani na druhé straně
neztratily

obliby čtenářstva.

ALOISSVOJSÍK.

„Russká Mysl“ podává životOpis indické romanOpisky jménem Krůpa
baja Satianadgan. Pochází z rodiny o 14 dětech; byla 13. Narodila se
r. 1862. v Amednagarě. Rodiče její, byla z prvních v kastě brahmanské
v okolí Bombaje, jež se dali pokřtiti, načež otec se věnoval missijnímu
životu. R. 1867. vláda připustila dívky do lékařských škol. Satianadgan
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byla z prvních přihlášených. Poslouchala lékařství ? leta, načež výborně
složila zkoušky. R.. 188—1.,již provdaná, napsala roman Kamala, způsobem
čistě indickým. Před námi je město Šivagunga s chrámy a proudy. Na.
kopci čeká dívka návrat otce aske'ty. Nezůstane dívka dlouho 11otce, provdá
se a odejde s mužem na nové působiště. Další je líčení života domácího
se všemi radostmi i žalostmi, povinnosti náboženské atd. Roman dopsán byl
v Nilžirisu v Kanoru, kam spisovatelka se uchýlila hledat zdraví. Naděje
její však nebyla splněna, zemřela r. 1894.

Oděv lidský. Ze všeho lidstva jest oblečeno 500 millionů lidí,
2:30 millionů žijí nazí a 700 millionů pokrývá jen některé části svého těla.
500 millionů lidí žije v domech, 700 millionů ve stanech neb jeskyních
a as 2:30 millionů lidí žije vůbec bez přístřeší.

ALOISSvOJsíx.

Něco z naší pošty. Nynější poštovní ředitel v Brně, p. dv. rada Lier
obnovil nařízení, aby všechny poštovní úřady měly a vydávaly tiskopisy
(_lvojjazyčné, leč by kdo německých výslovně žádal. Jak strana promluví,
jak adress. napsána, tak se. má též úi'adovati, slovem ivpísmem (dodací
lístky a pod.). N a obecenstvu jest, aby se dle toho chovalo. (.“eské obecenstvo
je.—*t.
proti trafikantům

a jiným proda 'ačům úředních tiskopisů příliš shovívavé,

zvláště když jim „právě zásoba došla?
——Mnoho se látei'í na německá poštovní razítkz a dává se jediná
vina jíioštmistrům. Ti sice obyčejně nějakou vinu mají, ale ne vždy a ne
vždy celou. Kdo chce poštovní razítko změniti, tomu jest o to zažádati
c. kýpoštovním ředitelstvím té které země až ve Vídni, kde. mají otisky
všech razítek. Co tu všecko rozhoduje, jakému nebezpečí se kolikrát pošt
mistr vydává, je samozi'ejmo.
I v těchto drobtceh viděti nedostatek uvědomění a ráznosti dole,
avšak také nečinnost nahoře, aby ten, kdo po právu žádá a jedná, pro
právo netrpěl.
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\' Brn č, 25. dubna 1899.

Církevní zprávý. Posledni dobu chodilo „zasláno“ za „zaslánem"
vpražském sporu .,mladých“
a „starJ' 011774,
Boj tento víc osobní
než věcný. už zpočátku hned, přešel konečně na zcela osobní pole.
\ejednalo se užZkonečně o to zda samostatná či nesamostatná křest.—
socialní strana! Osobní od věcného se sic v žádné straně a v žádném
téměř lidském sporu přísně odloučiti nedá, ale malicheinost našich
poměrů přece to velmi okatě dosvědčuje, že se tak všude Jen chumelí
samými osobními jménJ'. \eJen v tom případě a tu, ale skoro \ždJ a
všude, kde k nějakému sporu dochází. _„\Iomvs ká kře-st.socialni strana,
Jež
ve \elikonoční
úterJ' vezaVJ
škově pořádala
organisaění
sjezd.
nabídla
se oběma stranám
rozhodčího
soudce.svf\1j
Xávrh
tohoto soudu
přijat vlastně po přání nasich moravských „mladJ'ch“ , a „mladí“ 7 Cech
s radostí s ním souhlasili. Z této ochotJ,s Jakou po tomto prostředku
sáhli. zdálo bJ se že Jsou oni tou slabou utiskovanou stranou. která
\'všla, hledat svého SpJ tihněva Spravedlivého. K(lJftato (liuh,'1„konfer'ence
míru“ bude zasedati, a bude—livůbec zasedati. nevíme.

()rganisace křest.s—ocialnímoravskoslezské stranv.

tak Jak na konferenci přijata, ma podobu s organisací sociálně
demokratickou. Totiž poiněrJ' donutilJ obě strany postaviti se na totéž
stanovisko. Poměry tJ utvořenJ volebními kuriemi nového volebního
řádu říšského. Dle toho 1 strana křestansko- socialni bude míti hlavních
organisací na \Iomvě sedm. dle sedmi volebních okreesů páté kurie.
Tato oruanisační kostra l\ur atm má tvořit pevný střed nahoru i dolu.
Nahoru připojí se zemský TčlennJ' vJ'bor spojivší organisace kuriatní,
dolů pak budou se z moci kuriatní organisace tvořiti podřadné orga
nisace okresní,

třeba—li dle okresních

měst, nebo Je—
—lijinaká

povaha

kraje,. dle Jiných středisk místních. \ejmenší Jednotkou organisační
zůstává spolek křest.-socialní. Počet spolku přibližně udán na 120.
\erližším praktickým úkolem stranJ má býti: domáhati se starobního
pojišťování, po případě Je svépomocné zaváděti. Z Čech naléháno na
svolání všeobecného českoslovanského sjezdu str,anJ z Jedné části
MoravJ' na svolání zemského sjezdu moravsko—slezského především.
Konečně usneseno tento konati v srpnu na \elehiadě a všeobecný,
(,lojde—lik němu tentýž rok Ještě, v září. Program základní a všeobecný
Jest Jediný dosud. totiž ze sjezdu litomyšlského. Ceská organisace zemská

zatím na dvou sjezdechs svých piogram tento dále \'J'víjela a doplňovala,
leč (lOplňkJ tJ to neble všeobecně i pro \Iomvu a Slezsko závaznými.

Proti náv1hu, minule sdělenému, zoděliti

mecké

a české

dieceee

na ně

a utvořiti pro německé theoloO
gy společný seminář,
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\\'stupuje v temže listě. .Katholische I\i1*ehe1)zeitung' ( 4. dubna) jiný
německý kněz z Čech. Tento hlas dobře praví. že stálým popouštěním
národnostnímu hnutí. stálým uhýbánim se. ba plutim\ s tímto proudem

německý klerus jen dnešní protiiímské hnutí pomáhal vyvolávat. Jest
to boj ne proti vlažnosti kleru11,ale proti kleru práve. a čím víc tento
klerus bude své němectví \*\*strkovati. tim toho hnutí bude zacházeti
na další a příkřejší scestí. O dvojích seminářích dle národnosti praví:
jsou-li dnes v seminářích třenice mezi alumny obou národností. pak
prý je to znamením, že není v semináři jednotného v\ chování, nebo
že vvchovatel nemá schopnosti k úřadu svému. Jak pak se mají snášeti
národnosti ve světě, kd\ž se snesti nemohou sami kandidáti kněžství.

kteří jednou tvto náiod\ vésti mají. Také učiněn návrh na zřízení
německý ch diecesí. Tent je právě nepochOpitelný \ dobe. kdv výlučni
národnostní princip s takm ou prudkostí všude je zastáván. v té době
se kladou z kněžske straný požadavký. jež právě tomuto výlučnómu
principu h0\í! — /ijeme v době. v níž na zevnitřní. na vedlejší, na
nahodilejší. klade se hlavní váha. a to. co je vnitřní. pivotní, jedine
nezbytne. to se opomíjí. Klerus b\* tomuto duchu neměl holdovat' Cim
menč národý pěstuji zásady, na nichž veškeren život lidský spočíw.
a za to pachtí se jen za cíli cistč hmotný mi. nebo honí se za přemrštěné
idealnínii přeludy, mel by kleius svuj zrak nezkalenč a nepohnutě
míti npřen jen a jen na onv neotřesné základy. jež mohou jedine řád
světový založiti.nna zasady náboženství křesf„11iskelio.“
O hnutí „tři o . jak je kterýsí čtverák přczval dle allitteiace

slov německých: „los von bom“

— stále se píše víc a \íc. Pro i

proti. Ale take se ted už soudí střizlivěji o prapagandé te. která zpo—
čátkn pozorována byla ,.\cl1k\'n)a očima" na obou stranách. lxozplizá
se; a protestante sami. jimž iněla přispčti k rozmnožení řad jejich.
bojí se jí. Zcela 7.p1„'1\
ne ps\'eholo<>iek\* v_vstihuje následk\ hnutí toho

e\angelický farář vídeňský D1. Johannv. v listu zaslaném mnichovskómu
:.Allg. Zeitiiii<>'**'11
Praví

že hnutí to v7budí v katolických

kluzich tím

silnější hnuti obranné vip) 1121ducha katolického. výtříbí život katolický.

ata\ konecne piospeehz nebo bude initijen l\atohc1smu\ Piotestantismus
pak, který odpatký katolicismu v sebe přijme, neztrav1jmb, t\ to budou
mu jen na obtíž a mimo to uvali na sebe nenávist politickou i nábo—
ženskou většiny rakouského obyvatelstva. — Konečně u7nati musí

každý nepředpojatý. že takoví apoštole. jací \heslem. .los von Rom"
po kraji chodi. rozsáhleho hnutí náboženskeho v\_\*olatinezdolají. kd\b\*
sebe víc jim pomáhal\ pení7eca brošurý z evangelických kruhu v „ří\i**

Tento měsíc Opět sešlý se oba výbor\ pi () iiher skou am o
správu katolíků:
devítičlenný i sedmadvacetičlenný.Užší výbor
předložil šiišímu své návrhv; zatím vse ještě uch0\áno v tajnosti. Že
však z té samosprávy mnoho nebude přes všeck\ t\ poradv, možno
souditi 7 toho vyjádření. jež předseda užšího V\borii učinil širšímu:
pli sděláváni autonomie nesmí se nic ubirati: zpráv biskupům náleže
jících, z práv hierarchie vůbec; nic z práv k1álovských.nic proti
zákonům státním a nic z práv státu. 1 táže se uhc1\kv zpra\ odaj

Germanie", odkud má tedv ta samospráva bráti vůbec obsah když
dosavadní držitelé práv, co v církvi rozhodují, ani nejmenšího z nich
vzdáti se nechtějí! — Sirší výbor však prece usnesl se z toho mála,
co užší výbor předložil, vypracovati něco. Uzce obmezený kl uh samo
sp(ávy bude te(l\ přece dle možnosti rozšířen snad proti vůli i vlády
i ——episkopatu.

Uherské kruhy episkopátu právě proto na několik stran jsou
roztříštěny: mnozí asi bojí se zlých příkladů autonomie církevní v pravo—
slavné srbské (\ rumunské církví. Leč právě lid srbský bez této své
široké autonomie církevní, o niž tak houževnatý spor vede po několik
let s vládou i s biskupy svými, dávno by se nábožensk\ ani politicky

neb\l tak silným udržel. Vydati práva svá episkopátu, jemuž má všecku
p11c1nunedůvěr,ovat jako nástloji kmrupční vlády. ani tuhá opatreni,
jež rovnají se zastavení veškeré této samosprávy nemohou jej donutiti.

Episkopat

srbsko-pravoslavný

při své konferencitento měsíc

konané, se rovněž rozdvojil: a příčinu zavdala velmi smutná okolnost:
nepřístojnosti. jakých ve správě církevního jmění (lle výtek biskupa
/mejanov1(( dopustil se patriarcha Brankovié. Tak po zmařeném sněmu
sibsko- církevním /D'1211€I1V
i synody biskupské, nebot za tak\ ch okolností
posledni byla jen f01malnl

V boji, jež vedou za svou samosprávu

pravosla\ né obce bosenské,

církevní

některé

přidali se čeští návštěvníci Bosny tři

poslanci mladočeští (Dr. Dyk, Křinig, Hájek) ve spisku o cest-ě své
nedá\ no vydaném. na stránu biskupů a vlády. Právě se svobodo
myslný ch kruhů českých toho nečekáno. Ale poslanci oni odůvodňují

to velmi dobíe rozumnýmí náhledy, jaké mají jako katolíci a jako
západníci () poradku cílkve (( v cííkvi. Výpady, jichž se jim proto
dostává od protektorů plavoslaví a velkosrbské propaoand\ ——hla\ ně
N. Listů ——odmítají též velmi ostře. — /e stěžovatele bosenští ani

v patriarchatu v Cařihradě nepochodili, zmínili jsme se minule.

Biskupové

bavorští

(arcibiskupovézmnichovský,bamberský,

biskupové: řezenský. eichstžíttský, pasovský, špýrský, augsburs ký (\
\víirzbul ský) vydali společný list, jenž jako (lozvukem rozhovořuje se

jestě o případě

Sc hellově.

Vystupují, jak praví, listem svým

proti onomu jistému proudu, který poslední dobu nejen ve vědeck\ eh
spisech, ale i v tisku denním se proti církvi a jejím zařízením obrátil.
l dávají t\ to pokyny kněžím svým a věřícím: Jen církev a učící uřad
v ní ustanoven\ rozhodují o pravdách nábožensk\'ch a ne jediný
kterýkoli
v u čen ec. — Všichni katolíci a zvláště kněží jsou povinní

plnou a naprostou poslušnosti

rozhodnutím církve. —

Církev nezavrhuje svobodné bádání, ale bezuzdné

hloubání,

z\1(1st(kdyz by pod záminkou „pokroku“ mělo by vésti ku znetvoření
a plev ácení nauk církevních. -— Pravda, již církev katol. hlásá, jest

všeobecná, jest proto pošetilostí dávati
výlučný

ráz.

vychovávati

katol.

vědě národní

——Biskupi bavorští se vší rozhodností prohlašuji, že

budoucíkněze v seminářích příslušíjen a jedině

církvi. Tisku nenáleží o těchto církevních záležitostech
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tím méně může mu přiznán b\'*tijaký vliv při

plnění těchto vrchnopastýřských

bráněno, abv upozorňoval

povinností. ——\ení

ovšem nikomu

strážce víry a mravů na nezbytné

potřeby časové, ale musí se to díti s příslušnou skromnosti

a prav\'*m způsobem. Politické listy a zvláště protináboženské nejsou
_jistě místem pro to. .“
Zře
ejmě sice není Schell a hnutí jím vyvozené jmenováno. leda
že slovo „Fortschritt“ vzato je z jeho „školy' ——ale celý tenor listu
vztahuje se na směr Schellem vyvolanv. Také první pokyn se vztahuje
cele jen na jeho případ a osobu. List tento, k němuž biskupové
bavorští nejen právo ale i povinnost měli po vyslovení rozsudku
římského, nejen liberálním listům novou příčinu útoků, ale i roz—
jitřenvm dosud ranám sraženych učencu zbloudil\'*ch důvod nového
roztrpčení dodal. Stručná apodiktická forma jeho sic prospěla jasnosti
pokynů pastýřskvch, ale ubrala pastvřské Opatrn
nosti a pečlivostí.
Ostatně nepatřičně a ostré útoky \* minulosti se strany odsouzené
dostaly tak jen slabou odvetu.

Protektorát

nad \*\'*chodní církví dosud nedá spáti vlaste—

neckvm borcům z té i oné strany Rvnu. Tentokrát zavdán podnět
ke vzbouření sporu7zItalie. Prof. de Gubernatis cestovavší po Palestině
uve1eJn0\*al nepříznivé ůsudkv o protektorát-u francouzském ve sv. zemi.
Nechtěl sice těmito inkriminacemi pomoci \ěmcům. ale Italii samé.
tvrdě, že „custodla františkánská a i jiní italští mniši jsou francouzskou
ochranou zanedbávání. deyž „Civilta Cattolica tyto v_\'*
tkv prof.
de Gubernatis vvvrátila, přiskocil mu někdo jiny na základě článku
jeho v .,Rassegna Nazionale na pomoc novvmi útoky a výčtem
událostí. jež svědčí o nešetrnosti francouzské k zájmům katolíků
a zvláště v poslední době 0 zaprodávání zájmu katolických řecko—
v_\'chodní církvi za úsměv ruského spojence Fra..ncie Následkem těchto
útoků, jež namířeny b\*l_\*na tak zvanv ..frankoňlismus" papežské
kurie, poslal patriarchat jerusalemský a spolu i .,custodia“ sv. země
osvědčení, plné uznání a vděčnosti vuči I*rancii. jež francouzské listv
otiskovalv ovšem s velkým zadostučiněním. Leč tu italské i německé
katolické listy prohlasily osvědčení toto podvržem' m, nepocházejícím
od patriarchy Piaviho samého, n\'*b1*žod sekretáře jeho lrancouze
mons. Leoranda. Ať už zmíněné osvědčení je pravé či nikoliv. totiž
od patraíchv samého a 7 jeho podnětu vydané. Francie při téže
příležitosti doznala jiné velmi čestné obhajbv \* prvním dubnovém
čísle římskovatikanské revue „Civilta Cattolica.“
Autoritativní tato revue s velikou vřelosti ujímá se francouzského
protektoratu ve svaté zemi proti zmíněnvm útokům italským. Její
obhájení jest neméně skvělvm osvědčením pro Francii.
.,Civilta Cattolica“ proti v\_'*tce,že protektorat nad církví katol.
na vvéhodě vede dnes vláda vvsloveně .,massonico-repubblicana“, praví,
že největší nepřítel církve katol. doni7a ve Francii pres. Gainbetta,
když k němu přišel franc. missionař z Palestiny (1877) o podporu,
dal mu obnos. jakého se nenadál, s ujištěním. aby Jen vždy se na vládu
Hlídka.
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obiátil, že vláda pio katolíky učiní vždy vše. co bude moci. Fake
nefrancouzské mnich) a tedy zvláště františkán) italské podpomje
hancouzska .,massonico-1epubblikanska“ vláda )íc než na př. vláda
italska; ta, kd)ž vláda italská jim jejich pense pobrala, )*)kázala jim
iočnicli 6000 fianků.
Ježto „Rassegna Naz.“ uvedla Čtrn;ícte případů, kde francouzští
zastupci nečinili svou povinnost, a jak plaví všecky vzala z posledních
1-1let, tu ,Civilta Cattolica“ vyv1ací všecky t) případy jeden za dluh) m,
usvědčujíc pisatele z překrucování a neznalosti ani dejin ani poměrů.

Všeckv výtky sbíhají v jedno „ceteium autem': Francie ustupuje
k vuli Rusku před útoky cíikvc řeckovýchodní. Výtka, že dali kato
líkům odňat místo naiození Páně v jeskyni betlemskě stříbrnou hvězdou
označené, padá. sama sebou, ježto kaple )* jesk) ni betlemské odnata
byla katolíkům už )*r. 1757. Zůstalat tam na znamení byvalého držení
fiantiškánského jen ta stříbrn
ná hvězda s latinským nápisem. .llekove
i tuto v r. 18-17. odstranili, ale zaklocením Z\apoleona III. musili ji
r. 1852. Opět na její místo upevniti. Františkani mají právo mimo to
v lodi chrámu před jeskyní na oltář ;; čtyři lamp). jež rozsvěcují.
V bouři krvavé, již íleci 26. dubna 1873 v jeskyni betlemské způsobili,
iozbity a zničeny všecky věci latinské: oblazy, koberce, lampy iv sou
sedních latinských kaplích třech kialu. Francie donutila Bek) k úplné
náhradě a náplavě. Od té dobv také vyžádala tuieckou vojenskou
straž do betlemského chrámu \arozeni Páně. Hvězdu tehdy Rekové
nevytrhli nebot nemohli. Ale od té doby snaží se, kde a jak jen možno
odstraniti ji kousek po kousku. S velikou horlivostí ji stále utírají
& leští, při tom ji hledí sedříti a otříti co nejvíc hned tu hned tam
nějaký hřebíček vytáhnou, kousek stríbrného plátku ulomí. Jest to
zásluhou franc. konsula, že každé poškození ihned na místě leklamuje
a donutí Řeky k restituci. \erozhodnut je dnes jen ten sp01n_)'*
bod
utírání a leštění hvězdy. Do roku 1886. měli to piávo i Fiantiškani,
ale toho roku Řekove je od něho odpudili a spor vleče se dosud,
právo hvězdu v cistotě uchovávat osobují si zplna dosud Řekové.
Zástupce francouzsky stále musí nmě a nové zlozvyky a usurpace
řecké napravovat a zakazovat. To při řecké umíněnosti a vášnivé
nenávisti je S_isyfovaplace, kterou třeba stale znovu a znovu podnikat.
\eV)*1izeny j„sou co se kaple betlemske tyče, jen dva požadavky dnes:
ono umývání hvězdy a pak zakaz iozdavání chleba v jesk) ni, což
lekové přes zákaz dosud činí. Ostatně stala i n0)ě nab)t;i prava
latiníku na tom místě jsou nep01ušena
Výtka. že vinou Fiancie ztraceno právo na jeskyni pastýřův u
Betlema, pada lOVIIěŽ,nebot pravo to ztraceno již1.1757.
——Výtka,
že Řekové usuipovali si piávo majetku na svat) ni: „\Iuži galilejští“
na hoře Olivetske. rovněž není případná. )ekove pravo to vždy měli ——
bylo to pouhé otevřeně místo dřív, jež si před „9 letv ohradili & od
te doby mnohdy zakazují vstup flantiškánskému processí. Spor není
akutní, místo není tak duležité, ale pře čeká na zakločení F 1anc1e svého
rozhodnutí.
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Uv-('(děJíc fakta \*\ vrací .,Civ. Cattx'' nařknutí, že llekovó stálými
usulpacemi. ve svatyních Božího Hrobu a Božího \ar,ozoní (ím dil
více ubíiají půd\ a volnosti katolíkum. (( naopak tvidí. že plávě p(i—
sobením ] (ancie postavení Kustodie (( katolíků na těch svatých místech,
jež vlastní hekové, Jest mnohem lepší než bvlo dříve zvláště před
rokem 1852. / e l,\ekove se sice dále nov\'*ch pokusu dopouštějí aby
latiníkv vytlačili toho nepOpílá nikdo. Ale každ\ takový pokus Je vždy
zakročením zmařen. lak už před .)0 lety psal Jistý k01isul fiancouzský
oteto politice řecké: ,\apřed někam zarazí Jen hřebík; pak za nějaký
čas na ten hřebík pověsí oblaz; potom rozpíostřou kobeiec před tím,
d('(le zavěsí Jednu, potom druhou lampu; to vše nenápadně \* dlouhvch
mezelach časových, ale s tou politikou aby mohli Jednou říci, hle to
vše Je naše, my na to máme pi ('(vo. Jinou se najednou ( velkou hol hvo(t1
čistiti (( zametati v kostele, nebo ve svatyni, vše to zevnější znamky
vlastnictví. Když se vše Jim necha a nikdo na stráži, najednoapřijdou
(( na základě toho všeho si osobují, že Jim patří to svaté místo. Ale
ani tu nepřicházeJí( * brutalností. Velmi ('(lísně (( ( velikými výhodami
pio latiníkv začínají toto své usulpované vlastnictví. Dovolí latiníkum

přístup.
konečne,
už se /n1\*slí
Jistotě, poštvou
latiníkům
arabské nebo
leckókdvž
poutníky.
lačnou vbit.-kvholí,
dýkamiproti
a zbraní.
Tak
konečně krok za krokem puvodní majitele výstlčeni, když byli ne
opatrní, když si úskoku leckvch nevšímali. Ted ovšem latiníci začnou
se sveho plava dožadovati. Věc se přednese tomu kterému p((šovi tu
leckému: tento Je bud nevědomý a neznalý pravého stavu věcí, da se
svésti nepravý m dokumentem. da se podplatiti, (\ ztrata tak zaviněna

težko se pak da už nahraditi“
Tak úskoky řecké (( boje s nimi před 50 lctv pOpsal bývalý

]lšonsul
ve svém
.,Histoile
Piotectmat
des
o*lisesf1*ancouzsk\'*l((min
Chietiennes en Orient“.
— Aspise
1%
ekově
od té d\i
doby
se nezměnili
o nic. Je proto nemístn( tvto řecké úskoky stále se opětuJící dávati
za vinu lhostejnosti „massonico 10publikanske“ I*1ancie řrancouzští
zástupcově i „Kustodia“ sv. Země Jsou všude stále na stiáži (( braní
se proti takovým usurpacím. Dosud se Jim to vždy podařilo práv
katolíkův uhájiti. Že někdy nedají násilí odmítati násilím, Jako v Jednom
případu „Rassegna l\. “ má Jim za zlé, tot Jen rozumné, když cestou

stížnosti věc se téžnnapraví.
Tyto dni byl professor (( poslanec katolického středu německ(ho
Hertling v Římě (( měl prý dlouhou rozmluvu se sekretarem hampollou,
Jež měla se týkati otázky protekto*atu na Východě.

Táž .,Civilta Cattolica“
svým číslem z 1. dubna vstoupila
do pa desateho roku svého trvání. Sešit zmíněný prinasi žehnající
(( povzbuzující přípis svatého Otce a spolu historii uplynulých 49 let
Podnět k vydavani listu daly boule (( politicko-naboženské zámišky
roku 18-18.a 1849. v Římě a v celé Evropě. Papež Pius IX. dlel ve
vyhnanství v Portici vypuzen z Ríma. V prosinci (oku 1849. předložen
mu návrh vydávati takovou obrannou nábožensko—politickou revui ((
general Jesuitů nabídl se, že dá. k podniku tomu své vhodné lidí,
26*
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kteří by časopis vedli. A tak, po skončeny ch připiavách vyšlo první
Číslo v dubnu 1850. Myšlenka uvítána po celé Italii s nadšením a
„Civilta Oatt.“ začala svou pouť z heapole po všech státech a panstvích
italského poloostrova. Obtíže dopravy a ccnsury překonávala veliké.
Přes to však počet odběiatelů lo.stl Za t1i měsíce už měla 6307, koncem
roku prvého 7433 až konečně po několika letech počet ten vyrostl na
11.807 odbe1atelu VL\eapoli list zůstal vsak Jen tři měsíce. Zpátečnická
policejni vláda neapolská, ač král řeldinand ze s1dce listu prál, činila
stále obtíže, takže redakce a tiskárna se vším činem se koncem cervna
stěhovala do Říma. Z Říma nejdříve měla zápletky s vládou Sardinskou,
kde ostřejší zmínka o politice vlády vyvolávala co chvíle zákazv dovozu.
Agenti a zastupitelé časopisu sdělovali zavčas redakci cens01sky zákaz
a list pak pro tlot\ eny klaj se tiskl ve změněněm vvdáni. Leč nej—
ostřejší bvla s1ážka s neapolskou vládou r. 1853. a 18:34. Tato nechtěla
trpěti vůbec žádnou zmínku o vládních akcích, o povinnostech panovníka
k lidu a k cí1k\*i,a () právech lidu a ciikve. Redakce co chvile po
řádala nově vydání pio 1\eapolsko, ale konečně ani všecko to vvjednávání

a ustupování nepomohlo: od r.1854..,01\1lta Cattolica“ do \eapolsk„
měla vstup zakázán. Ubylo Jí tím na 3000 odběiatelů.
Papež Pius IX. roku 1866. uznávaJ'e prospěšné působení revue.
založilpro ni z\lastn1 Colleoium.jež od papeže Lva XIII. mm u potvrzeno
a rozšířeny \*_\'
sady Jeho. t>Po vzetí Lima v roku 1871. odstěhovala se
„Civiltá Cattolica“ do Ilor,encie kdež vvcházela po 16 let. až do konce
1.' 1887. Od počátku r.' 1888. vy chází pak opět v Rimě. List zmiňuje
se také stlučně o sv\"ch zásluhách při pi ohlasem dogmat \eposkvrněněho
Početí Panny Maiie a o neomylnosti papežské, Jakož i o přípravy l\e
sněmu Vatikanskěmu.
Vůdčím zdrojem :) vědeckou studnici křesťanskou byly listu vždy
spisy sv. Tomáše Akvinského. Tohoto filosofa katolického sám dobro—
volně si vybral; brevcm sv. Otce Lva XIII. ze dne 3. července 1890
nově zřízenému a nadaněmu kollegiu redakčnimu filosofie sv. Tomáše
Akvinského v\"slovně doporučena.

\e dnech 18. až 21. dubna konán 10. kongres

itals kých

katolíku
ve leiraře. _—Me7i italským ministrem kultu Baccellim
a kardinálem Koppcm ?.
7Vlatislavi vyvinul se spor o kapli svaté
Konstancie.
Kaple náležela Jako stavebni památka sic ve vlastnictví
a pod doz01 státu, jurisdikčně vsak spojena bvla s přiléhající basilikou
sv. Anežky, Jejímž t1tula1em je kaidinal biskup Vratislavský. \Iinistr
Baccclli kapli přikázal Jal\o domácí svatyni ku bohoslužebnému používání
ústavu pio \*\chov chud\ ch dítek. Když kardinál své Jurisdikčni
plávo reklamova,l ministr Baccelli svě usneseni 7vrátil, ale na ponuknutí
z kruhů liberálních poslancu znovu pravo to usurpoval a kapli znovu
k ústavu přidělil. Kardinal Kopp dovolal se tu konečně zastání ně
meckěho vvslance, kte1_\"učinil \ládě italské rozklad a vymohl na ní
lestituci práva kaldlnalova Vláda musila povoliti. \Iinistr laaccelli musí
7novu couvnout, dano mu jen času, abv se ctí mohl ustoupiti. _—
K vuli nedorozumění podotvkáme. že tím se. snnad ústa\u onomu neod
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pírá možnost bohoslužby v pohodlné a blízké svatyni, jen se brání
právomoc církevní na svatyni tu, která nařízením ministrovym. jež bez
svolení církve učiněno by byla přešla úplně v moc státu.
V posledním zasedání italské sněmovm přijat zakon jimž se

kongrua

kněž ská

upravuje: navlženo plat duchovních správou

zvýšiti na 9001ir, po případě na 1000 lir. až vláda uvidí moznost
(\ příhodnou chvíli. Dosud příjem farních kněží v Italii obnášel 800 lir
a nad 800 lir mělo 2236 faráru, pod 800 lirí asi 350 zl.) však SZZ—i()
farařu.

Toto zlepšení duchovenských platů. k němuž vláda b\ la povinna. ježto
duchovní a klášterní statky byla dříve konfiskovala, považuje se v ohledu
politickém jako prostředek k získání kněžstva nižšího pro vládu. Je to
tedy zjev toho boje mezi „bílon“ a „černou moci v Italii.

Kardinalu \Iezzofantimu

zasazenapamětní deska na

paláci Valentiniho. v němž zemřel lí) března 184210 zvěčnění památky

toho nevylovnatelného znatele jaZ\ku jednáno od r.188)..tep1v

l—lletech návrh dochází uskutečnění z mom a plostředků státních.

Amerikanlsm

po

us (lluhého stupně došelrozhodnntíslmem

kuiie iímské po uspořádání sp01u Schellova a Heckerova. Odsouzena

totiž kniha francouzskésestry

\laiie

du Sacr é- Coen r o vy'chově

učitelských sil řádových v ženských klášteřích a konmegacích (..Les
relioieuses enseionantes ). Sestia i\[arie navrhovala tu zřízení nOimal
ního pedagoaia ©ženského na modernějších zasadach založeného než
jsou dnešní řadové školy k výchovu sil učitelsk\' ch. Podlolmé návrh\
nového moderního pedagogia ženských řádu zaujaly pro sebe :) biskupu
francouzských cele 17 jim b\lo nakloněno 60 jim odp01ovalo. These
předložené kongregaci o biskupských a řadov_\'ch záležitostech 7něly:
sluší—
li zříditi normalní ženské řádové pedagogium dle navrhu sesti\
\laiie, a není--li toho třeba: má--li se dosavadní \\chov sil učitelských
opraviti. Otá7ka první popř.ena na dluhou odpověděno. že \šeobecné
reorganisace není třeba od případu k případu vsak at potřebne opravy
zavede každý biskup sam. Po t)mto rozhodnutí podiobili se postižení
horlitelé moderní školy ve h lancii tak ochotně. jako v případě _,Ameiika—
nismu“ i Schellově. Biskup Avignonský. nejhorlivější šířitel mvšlcnk\
sest1v Marie i abbé \audet redaktor katolického listu .\Ionde". jejž
pokouscl se též v duchu moderního hnutí vésti. přípisy pln\mi ochoty
a pokory se podrobili.
Odmítnutě dne 11. března v pruské sněmovně zvýšení dotace na
starokatolický semin(íř bohoslovecky o 0000 marek posuzují vážne listv

německo-protestantskéjako konec hnutí stalokatolického.

\ debattě

totiž vládě 1 stršan1mji podporujícím v\ klouzlo přiznání. že starokatolíky
nemožno počítati k církvi katolické. jak to dosud činil zákon o staro
katolících \ Píuskn. Zákon tento. jenz starokatoliky přisuzoval jako
plnoprávné člen\ církvi katolické. byl velmi na ruku hnutí staro—
katolickému. Podle něho musili katolíci postupm ati kostely starokatolíkum
a děliti se s nimi 0 ústavy své. Tito tedy byli zaopatřováni na úkor
katolíku. Doznání ministra i řečníků, že starokatolicismus přece jen
jest novym, zcela jinym vyznáním zvraci úplně zásadu a podklad onoho

zákona. Po tomto přiznání nebude prý vláda moci katolickému středu
odříci jeho zrušení, až je opět co nejdřív navrhne. Vláda také doznala,
že protestanté b_vli zklamáni v nadějích svých, jaké do hnutí toho
kladli. A přestane-li toto přiživnictví, přestane i hlavní podpora staro
katolicismu.

Ritualistické

hnutí

po projevu předsedy Church-Unionu.

lorda Halifaxa, nazývá se nyní zřejmou vzpourou proti církvi episkopalní:
proti státní i biskupské moci etablishmentu. Upreli ve svém memorandu
světské moci a parlamentu hlavně právo predpisovati jim, jaké ná
boženské úkonv smějí konat &jaké ne, a biskupům odepřena poslušnost
v tom případě, že bv se stavěli proti litualismu. Dokud pujdou s ním
a budou ho trpět, dotud jen chtějí jim ritualisté “poslušnost zachovávat.
Proti ritualistům bojují jako proti „pořímštěnym“ — „Romanisers“ ——
nejen liberálové církve státní, ale i všecky tv lůzné sekty od církve
státní oddělené a protestantštější jak 011a.Nonk011f01*111ist
Dr. Guinness

Rogers porovnává v březnovém .,l\ineteenth Centur'íj' hnutí „romani
sticke'(r itualistické) s francouzským hnutím protidrey fusovským.s hnutím
pro všemohoucnost a nedotknutelnost štábu. Takový nedotknutelný,
v ničem nezodpovědný solidarní stav chce zavésti kněžstvo ritualistické,
bojující proti každé jakékoliv moci, jež by se snahám jeho napříč
chtěla stavěti. Má se Ziíditi. .klerikalní nedotknutelný Štáb/';.
jenz veeškeru
pravomoc ve vecech církevních strhuje na sebe, odnímaje ji od lidu
a státu. — V dubnové. ,Contemporarv Review“ Rev. Canon Gore podle
zmíněného projevu Chur—chUnionu vyvíjí hlavní cíle a zásadv hnutí
ritualistického. Klade předně důraz na známku „viditelnosti“ církve.
na její moc od Krista obdržcnou, svazovati a. rozvazovati. Biskupove
jsou zástupci církve viditelné a božske její moci, ale i její učitelé
(representativní a konstitutivní ůřadové). Ves svém duchovním poslání
církev musí míti právo sama říditi vše dle svého. Proto ideal ritualistů
jest: „Církev svobodná ve svobodném státě.“ Stát at"se do věcí církevních
nijak nemíchá. Svobodu církev musí míti ve věcech svých soudních
(disciplinarní) i ve věcech legislativních (_dovmatickou). Tím ritualismus
stává se zároven bo]O\1nl\cm za osvobození církve z područí státu, do
něhož všecky protestantské (írkve (_schismatické rovněž) upadly.

Věda a umění. Zemřeli: 19. března Vilém
pražské

technik\.

inžen_\'*1*sk_\'*
a stavitelskv

Dr. Bohdan \cureutter.

Bukovský.

spisovatel;

prof.

13. dubna

piof.pražskéun1vus1t\ zakladatelústavu

nemocničního pro děti v Praze,. slovutnv lékař dětskv a spisovatel
medicínský.

Dne 21. dubna slavil prof. Dr. Frant.

Laurin.

prof. církevního

práva na vídeňske fakultě bohoslm ecké. své 70. narozeniny.
Z katolickvch kruhu pražsk\_'*chpomvšlí se od nového školního

roku na vydávání cenného listu umelecko— zábavného

s tendencí

ušlechtile nabožcnskou. Za vzor listu tomu mají býti nejlepší obrázkové
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zábavné listy katolíků německvch. f *ancouzsluch a anglických. \I\ šlenku
podpisuje sv\'m jménem Dr. Antonín Podlaha osvědčenv znalec jak
literarní tak umělecký.
Výstava Maroldova skončivší 16. dubna se skvělým úspěchem
materielním

má b_\"ti přenesena do Plzně. ——\

16. dubna kra sonmná jednota

Rudolfinu

svou \*\'stavu

i cizích prací malířsko- sochařsk\' eh. ——Soeíalně—demokratická

akademie hodlá pořádatihromadné

návštěvy

zahájila

roční českých
dělnická

(lo \'\'*stav\. při

čemž postará se o živé slovo doprovázející a vysvětlující. Plvní návštěva
má být )0. dubna ——před .svátkem dělnickýmf“ Tentýž den večer

zadáno \árodní divadlo Opětku svátečním u dělnickém u před
stavení.

Bude to asi letos bez těch dozvukův i předměstí. jaké

podobné představení mělo vloni. Neboť doposud vše je ticho.
Ve schůzi městské ad\ píažské dne 23. března jednáno o d o—

tazníku Národního divadla rozeslanemv záležitostinO\ eho
(druhého) českého divadla v Praze. \Iěstská rada nezaujala
stanovisko. lozhodnutí si ponechávajíc na dobu pozdější. až jak vec
se rozvine. — Táž rada městská dne 28. března přijala resígnaei
umělecké
komisse s tím oduvodněním. že o hájení uměleck\'ch
zájmů při úpravě star\'ch čtvrtí pražských dostatečně jest postaráno
zřízením podobného poradního sboru jenž do stavebního rádu samého
položen (zemským sněmem projednáván).

Pro zachování

starého

rázu Prahy pořádána16. dubna

sehuze veřejná v Praze v sále žofínském. jež však b\ la velmi slabé
navštívena. \Íluvili architekt Štěrba. Dr. L. Jeřábek. spisovatel \ilém
\lrštík. stud. Brabec a školní rada Tonner. Resoluce přijatá jednohlasně
v 9 bodeeh v\'slovuje požadavky přátel o staložitnýl ráz lrahy stalost
li\'\"eh. Obecnímu zastupitelství se v\ slovuje nedůvěra. pioti jeho (losa
vadnímu lcoulování Prah\' se protestuje. a nový stavebni řád se vítá
jako příhodný; než zákon však nabude platností. at se zvolí zvláštní
komisse. jež b\ ve smyslu jeho cenné starožitné stavby hájila. Lád
stavební ať se rozšíří na všecka česká města. Sněmu má se podat
v tom sm\ slu pamět-ní spis. PIO budoucí \olb\' má se ve hnutí hesel
pro starou Prahu zoraanisovat volební boj do obecní a městské. rad_\.

Po vzoru vídenském a odjinud zavedeny \ Praze 2). března.

dubna a 12. dubna popivé lecitační veěer\
dítky.

pohádkové

pro

Reeitovala pí. Hana Kvapilová oblíbená umělkyně \árodního

divadla. Jen že bylo to jen pro bohaté (lěti nrčenot vstupné pro dítě
50 kr. Pres zdařilý úspěch a mohutny dojem. jaký recitace do pohád—
kové nálady upravená vyvolala. přece jen bylo prý příliš přihlíženo
ke vzorům cizím a přizpůsobení se české duši dětské b\ lo b\ 11větší
míře ještě žádoueno. \e Vídni podobné \'eěer\' uspořádal už dříve
herec \Iittcrwur zer.

Brněnské\ (árodní

divadlo rozvířiloveřejnéhlasyposlední

dobou: uspořádána o něm jeho b\'ti. cíli a nutn\' eh opra\ áeh anketa
..Morm sko Levui našičh mor. pokrokových. A 16. dubna svolána
veřejná schůze do místností \ esníných v téže otázce. Už dříve (17. března)

svolána b\la k tomu cili schůze do Pr thv Jedná se opět o podpůrnou
peněžní akci, k níž už v\dáno provolání. Z podobné lonske akce,

v níž rozesláno 1.900 sbe1aclch listin po vlastech českých, mnoho toho—
nev\'pl\*nulo Vrátilo se na 200 listin, mnohé bez sbi1k\* a bez penez
1000 celý zustal nezodpověděn a dle vseho i pohozen. ——Páni už
na tuto „národní věc“ vypiplali hromadu peněz a chtějí i budoucně
asi vvnaložit ještě víc na zábavní místnost tuto, jež v Brně dosud
v te formě. v jaké b\ ji rádi měli. místa nemá. Cim v\š a moderněji ji
staví — dle svého domnění — tím ji mají prázdnější!

\a výročnívalné hromadě herecké ústřední jednoty

v Praze 31. března usneseno zvýsiti prístupně aby se do jednoty ne—
nahinul herecký proletariát, který by chtěl snad využitkovati fondů
v ní snesený ch. I tu už tedy v poměru k drívějším nuzn\*m stavům
jsme o tolik napr,ed že nastalo nutně triděníl?

Dne 5).dubna započalylidově universitní

kursy vPraz ze,.

jichž během dubna. května a čenna má se uspořádati sedm. Vstupné
do jednoho kursu o sesti přednáškách stoji korunu. Ráz a předmět
kursův udávají tato themata: ,v\'voj evropské společnosti v 19 století“
(professor Dr. T. Masaryk); „světlo a teplo z elektřiny“ (professor
Dr. C. Strouhal), ,věda biblická a křesťanská apologie“ (professor
Dr. J. S\*,ko*1);„o všeobecnosti puvodu náboženství“ (professor Dr. Eug.
Ixadeřávek); „o nálezech a životě v Palestý ně“ (professor Dr. J. Sedláček)
——tyto tři náboženské predměty tvoří jeden kurs, — „o některých
príčinách nemocí infekčních“ (professor Dr. Ja.r Hlava), „Frantisek
Palacký a náš nár odni rozvoj v tomto století“ (Dr. J. Pekař), „o vzduchu,
vodě a uhlí“ (professor Dr. B. Ra\ man); „0 skladbě a v\*živě těla“
(Dr. Em. Formánek). — Proti bohoslovným přednáskám tretiho kursu
socialisté protestovali. Co prý tato themata mají co dělat mezi .,vědeckými“
kurs \'l? — Socialisté z počátku zahájili proti kulsům tichý bo\'kott,.
ač oni po nich nejvíc volali. Učinili tak proto, že denník jejich při
vsech vyhláskách kursů se týkajících b\l opomenut.

Česká \Iatice

technická

měla 25. brezna svou v\roční valnou

schuzi. ctvrtou od založení svého. \Iatice jest sdružením nakladatelským
pro v\ dávání českých odbornětechnických spisů. Čita na 900 členů
(?)9+ 892)
). V minulém třetím roce trvání vydány tíi spisy ('Muller:
V\konně měřictví; \ovotný: Stav1telstv1mOstni lialka: Vnitřní \*\stavba
budov.) Dosud v_vdáno za ta tři léta na knihy 11.446 zl. Na tento
rok rozpočteno 7500 zl.. tak možná bude \*\'dati dvojnásobný počet
knih, než jako léta předešlá.
Velmi nepatrn\ počet členstva má společnost česká pro veřejné
zdravotnictví — pouze139, jak ve sve' valné hromadě dne 9. dubna
sděleno, ač otázk\ jí zastávané jsou dnes z nejmodernějších a nejpo—
pularnějších. \ám ostatně jest v\*S\ětlitelno, proč tento spolek skomírá:
jest zcela v proudu kruhů liberalisujicích! Odstrasuje svými plánya
návrhy, z nichž jeden zposledm'ch jest: utvoření spolku a závodu pro

spalování

mrtvol.

Jet předsedou spolku posl. a městsk_\'fysik

Dr. Záhoř, známý svými spalovacími návrhy z českého snčmu.
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Ústřední komisse pro zachování uměleck\'*ch památek v říši ve
sv_v
ch minulých schuzích jednala mezi jín\'*m i o památkách moravských
a českých. Konservator professor I\l\*ana slibuje že v nejblíže příští

době, přesvědčíse o cennosti umělecké kostela

tluma čovskěho,

jenž se má bořiti, ab\* pak podal návr*h\ bude- li třeba. I\onser vator

Radnický a Sterz, podávají zprávu o obnově chrámové v J aroměřicích:
nepodařené ve farním chrámu Páně, a prováděné v zámeckém. Konservator
Rosmaěl navrhuje státní subvenci 400 zl. na Opravu dřevěného kostelíka
ve Velké Hrabová. a komisse se k návrhu přidává. — Komissi předložen
spis Slechty-Křivoklatského

o če s k (3m m ali ři 16. stol e t i: m i s t 1*u

\I a t ěj i H 11t s k e m a s\ novci jeho Šimonu. —Konse1*vator stavitel
\\'1ehl sděluje. že v sousedství kostelíku sv. Vác—lavav Praze má b\ t1
zrizcna škola. tak že pro zachování cenné. této památky jest tím více
naděje.— Konservator pioíessor Schmoranz sděluje, že dě k a n s k'\*

kostel

v Hořicích. stavba to Dinzenhofeiova.

dle plánuv

komisse správně restaurován. — Konservator stavitel Boža Dvorák.

podává zprávu o činnostia rc he olo O*ick (1komísse

v Pardubicích.

jež pečuje velmi účinně o /(1(lío\(1m starých památek \* městě a už

mnoho jich před zničením zachiánila. Hi ad na J\unětick' e hoře
trpí velice tamními lom_\*kamenu\'mi
další trvání

památky

Panu \* Marie

a komisse 7asazuje se o to. ab\*

této b_\lo zajištěno. ——Pro další

v Sedleci

1'*1p1*a\u
clirámil

povoleno 5600 zlatých. — Dopisující clen

ředitel Dr. Jan Hraše zkoumal v předhistorick_\'*ch nalezištích u Dobřan
\* letech minulých a objevil tu stopy sídla kmene původu neznámého.
Xalezené věci jsou kamenně nástroje. a střepiny nádob. — Ve

Strmilově

nalezeno hojně mincí

professor 'ovák

z 15).století.

jak konservator

oznámil; nález jest veliké duležitostí pro poznání

obchodních st\*ku a poměíuv one dob_\*.Lstředni komisse žádá, abv jí
nalezené

mince zaslány

b_\*l\*.I\o11se1*(r\*1t01
J. Ríchlý

Cerekvi nalezena žulová soška
sena do \Iiresovic.

sděluje.

že v Dolní

/ížk \* s letopočtem 1476. jež odne

Z v\1*ocn1 zprávy za rok 18.l8.teže ústřední komisse vyjímáme
t_vto údaje: Předsedou jest Jeho Exe. Dr. J. -.\l svobodný pan Helfe1*;t
clenu jest 15),\*\*jma jediného radu J. Hlávku. všichni z \ ídně. 1\o
misse dělí S( na tři sek(e: p1a(lnstor1(kou a antickou: architektonicky ch
a jiných památek středověku až po naše dob\*; a (11cln\aln1———
I\onse1\*at01u jest V Čechách 40.11a \lomvě 1-l (z nich (i Uechů), ve.

Slezsku 4. Dopisovatelů jest \* Čechách 45. na \[oravě 26 (6 Cechu),
ve Slezsku žádný. ——Celkem jest konservatm u v celé llŠl 16:3. 7 nichž
první sekci náleží (.)O druhe (2. třetí %)).

_..\ídenské
letošní

umění"

\*_\'*stav_\jistého

íllustruje znamenitě referat z umělecké

vídenského

listu. kdež

se \*\*počít('(vají jmena

lepsich k1*ajíukářu_:,.Ribař jde po cestách Jettelových.
jen rá7nějším
krokem.. na to jníe1_1ovániZoti.Ameseder. \\ ilt . dále se dí: „Také
Tom ec se pěkn( rozvinuje. Blz_\ budeme míti mladou školu l-\1(1]111(llbl\011

ve Vídni: Grmela. Holub. l\asparides.

Supaneie k ní tež

patří. Včstí bude Kon Opa... I\onopa už má svou školu a své žáky“ atd.
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Takhle tedy vypada ta vídeňská umělecká obec! To se ví, že je to
umění (\ ze německé'
Takový též r_vzeněmecký umělec vídeuský ——
dle referatů viden
ských listů — pořádal po Velkonoci svou specialní výstavku, totiž

Antonín

Hla\ ('(ěek. Tento není německým umělcem ode dneška;

už o výstavě r. 1873. psáno o něm: „Mezi staršími umělci, ktelí ve
svém německém pojetí a německe technice v\ t1\('(vají, zaujímají vy—
nikající místa: Hansch. Halouska, Seelos, Hlaváček.. .“ Ovšem Hlaváček
celou svou uměleckou produkcí kotví ve Vídni. v německých Alpách
a \ středoněmecké horn atinc. \C]V1dc11\tb]bl dílo jeho jest: „Polhlcd
na císařské město s Kahlenl)erg“u.

Letoší
sjezd slovanských)
žurnalistů
krakovským pří
pravným
v_\'h01emurčen
na 23.
.záíí.
Polské list\' a spolk_\ začínají už letos opět slavit :")Oletoupamět
('unrtí velikeho pěvce polského Julia Slowacke'ho.
Známý charvatský básník, plukovník Ivan r\tíř T1nski,slaví
1. května osmdesátá narozeniny svoje. Družstvo cha1vatsk_\'ch umělcův
a spisovatelu mu ueh\ stalo slavnostní ovace.
Z('(hi'el)sk_\'
odbor pio oslavu óOlete spisovatelské cinnosti J. J. /maja

vypsal soutěž na Zní aj 0\ u srl) s kou h\ mu (1.
Z omi eli: ruská malířka \. V. \Ial\šcjov(';( \čhlasn_\"1us1\_\uníěleckv
kritik V. V Čujko. v\ davatel .,Bil)liothek\' evropských spisovatelů ;
sil)sk_\"povídkaí (( 1edaktor..Dela Ilja Vukiševic Ika; německý stavitel
ulmskeho .,mtinsteiu' Dr. Be\'e1; zn('(m_\'německ\ l\a1toorai starého
světa (( zvláště Svaté země. Jindrich Kiepert; v Paříži člen akademie
trancouzské, věhlasný spisovatel dramatický Ed. Pailleron, jako pravý
muž křestanskv. ve stínu kříže, s myslí zhožnou.
Zahájen v v vxtav v umělecké,mezinalodní v D1('(ždanech,spojená
s \\"stavl\ou staioněmeckěho malííe Luk\ Clanacha, jež plní 14 s\ ětnic,
a umělecká \vstava v Benátkách. — ÍJaiižský Salon už výstavku
ukončil; speciialitou v něm byl letos ohi az lfŠletého malíle.

loiá(l(i11\'sjeZ(l\

mezinárodní

ploti alkoholismuv Paříži.

('eluí
\ Blusselu
u. no\'1nusl\v \\'
liímě.
\ Karlových
V(nech konán
letos sjezd
l(?l\a1uněmeckých.
aše.
\ lada( jako
\lada. .l\ultu1ního
statu“
ani nepomyslila asi na odvetu za Poznan.
U Le vden 11ve vsi E\ senhurgu otevřen 21. března Spinozovi
věnovaný dum za příslušné osla\ \. Spinoza tu žil v\ puzen h_vvz Amstero—
damu. Domek star\ ve své cele podobě zachován (( restauiovan Z\láštním
spolkem k tomu cíli 7((/en\1u
\ čeivnu slavílŠpanělove bOOletoupamátku naiození S\ého slavného

malíře Diega Silv\ de Velasquez. Středem slavnosti bude odhalení
pomníku \elasquezm (( v \Iadridě v nadheíne (-t\1ti P1a(lomusea.—
\ \ěmecku letos hudou oslavovat 1()Oletenarozenin\ Goctheovy. -—
Dne 21. duhua p(ipadla ')t)Ol(ta pamět narození znamenitého di amatika
franc. Jeana Racinea. ——V dubnu též připadlo ()00.v\"10ěí naíození
angl. státníka Ol. Cromwella.
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Literarni událostí francouzsko—
-anglickou byl Sardouův R ob e s p i e r (e
Dlama to dáváno nejdrive V anglickém p(ekladě VLondýně 16. dubna
kdež způsobilo ohromnou sensaci. ač dle všeho nebude ničím nad
jiné práce znamenitého dramatika francouzského. \ámětem práce jest
udalost ze života Robespierleova; kdy vlastní syn jeho odsouzen jest
pod guillotinu pro odpor proti otcově hrůzovládě. (( otec poznav. že svi)
má bvti na smrt veden. chce jej osvoboditi. ale nemuže již.
K1estanskv spolek německých umělcu hodla letos vvstoupiti samo

statnou výstavkou

svého kre st'anskeho umění. ab\ (lok('(7()l

životnost náboženských námětův (( uměleckého (náboženského ovšem)
jejich zpracování. Piidmží se k výstavě mnichovské kdež mu vykazán
specialní oddíl.

Dráždanští

umělci

dlíve než p(iklocili k letošní vvstave

vypmádali mezi sebou d('(.vn\"spor

mezi

starými

a ()(lad v m1

Z.IlČl10Ž hrozila i v Dráždanech vvpuknouti secesse. jako ji mají
Vídeň Mnichov. Berlin P((iíž ( Plaha Spm (((ovn('(nzáv((znou smlouvou
mezi tlemi ())))ělcekvmi spolky draždanskýnú: p(ed 1. květnem vždv
se sejde komisse. která rozhodne. (()('(-li se peladat v\"st((va.Us1)ese—lise
o V\"sta\ě. Z\olí se nová komisse. jež bude (ozl)odovat o připuštění
k V\"stavě Umělec kteiv chce b\'*tip(ipuštěn.1nusí se ukázat jednou
z těchto podmínek: že v posledních ct_\'(ecl) letech vv stavoval někde
v cizině. že ())('(nabídku k nějake umělecké monumentalní práci. že
dostal \ posledních 10 letech na německé nebo ci7í \\ stavě medaili.
Z Anolie. An)e(ik_\ (( Francie p(ešla i do \ěmeeka moda či

pedaeomckv pro
os'uedek dětsk \"Ch s((())()\ oln_\'eh kr e>lí(sl\_\' el)
p(aeí. \\stavou takovvch bežděčnvch pokusu ()(((lířsl\ě" schopnosti
dětské má se pomoci dětske p>*\cholog'ii k novým pomatkúm () vloh (el)

(( snahách dětské duše. \ \ěmeeku ((\p01
((d (na p(vní taková \\st((\k((
v Hambmku. Z hamburské v\"stavl\v \*\pl\nulo toto poznání: Dítě
klesli a maluje nejvíce a nejraději pmt (\ v lidské (700/0(. \elmi Z(ídk((
ornamentalní (( Ocometlieke tigurv (20 O -——
v p(acích dítek pod 10 let
Vše co malujefDpo svém peisonitikuje a oživuje.. Dítě nekreslí dle
předmětu. ale z paměti. tak jak se ())u p(edmět do (nvsli vr\l. (( to

itehdy:

když p(edmět je ()() blízku nebo poed očima jeho. Ixresh

v obrysech7 pOpisuje line(((ně to. ((o ví. \ še bez p(opmce. bez p(lspek—
tivy (( velmi často vše průhledmí. \? domě viděti stoly i skrze Zdi.
vlasy viděti na hlavě i kdvž klobouk ještě na nich přikreslen. V( dle
()čí. nosu a ('(st (( ())nohd_\_vlasu nel)\"\('( na hl((\ě už nic jiného 7ictelně

v_vznačeno. deo stopuje tuto ((()((l()st detskou 7poz01ujeipatr1)_\' 1()7\<)j
vní. Dítě p(eel)a7í od kreslení p()>—t(*(\\'
en tace ku klesleni jejímu

\pr.oňlu Zvíic kresleno \ždv ((ejpn po delce těla. po7ději i z boku
(( zp1edu. Zpivu se dítě obmezuje ()() jednotlivé p(ed())ět\ později
kreslí je \O \7tahu

v7('(je())n('>(n.kreslí (ele děje. eele pohnuté ol)(((7_\'.
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Národní hospodářství. Poslední dobou_propukajíei mocný ruch
stá vkovv
——u nás skoro vesměs v Cechách — jest jakýmsi
hnutím živelním nepřipravený,m neboť nestávkuji 701<r1msovan1dělníci
a stávková komisse socialistická marně zrazovala, marně zakřikovala.
Stavky takove bývaji zp avidla bouřlivě
lid bez vůdců obezřel_\'
ch
(\ počítajících s okolnostmi končivá své boje obycejně zoufale. A obe—
zřelými vůdci stávkového hnutí naučili se u nás býti už i socialni
demokraté. Je to tudiž zase velmi palčivé napomenutí pro všecky
činitele jak společnosti tak státu, uchopiti se organisace těch iozb1t\ ch
roztroušených dosud vrstev, jež ani pio socialnih'demoklacii jak se zdá
nejsou ještě zralé a přičiniti něco k povznesení jejich. Po takové at
zdařeně nebo nezdařené stávce ob_\eejně přiroste řadám socialni demo
kraeie, nebot ta jediná v době boje jest tu s pomocí svou. Ostatní
visth společenské na svou nejvetší vlastni škodu bud se vzdalují,
nebo dokonce zatracují boj ten jako projev třídního zášti. .lsme už
všeei ztheoretisovaní a kde bychom měli vstoupit do života. křičime
o vidinách () bráníme se theoriím.

Svolaná na 17. května do Haagu konference

míru, jak

zvláště v Německu soudí jest otázkou ne politickou, ne vojenskou,
ale kulturněhospodářskou. Významno jest p1_\'.že volání po odzbrojení
v_\šlo z Ruska. hospodařsky nevyspělého. Toto leká se těch obnosů,
jež musí v_vdávat na \ojsko, ktereho pro svuj postup ve svem 10z\ oji
na venek skoro ani nepotřebuje. Rusku stačí to,co má dnes, abv na
základě dnesniho svého uzemi stalo se první mocí budoucnosti. \ic
nepotř_cbujedále 7abirat. jen hospodářsk\ a kultuině rozvíjet to,co už
má. Jediné, co mu jestě schází, jest volný přístup k jiznimu moři
nějakemu, (\ toho doufá dosíci iovněz cestou smluvnou v perskem
zálivu. Persie jest dnes zemí v Asii ruským vli\ em nejobleženější, ač
i tu Annlie jest silným soupeřem, kte1_\" hospodářskv v Cině už se
zakotvil C)tak, že se Pe) sie uz také z vlivu Amelie nevymani.
Ruská myšlenka pioto dochází na západě tak málo ohlasu: zvláště
u \ěmecka. Francie a Annlie. Tvto stát_\ sníziti svou ozbrojenou moc
nikterak nemvsli. nebot další jejich roZ\oj mocensk\' směřuje a směřomti
muže jen na venek. Doma uz dostoupilv vícholu mozneho vvvoje
hospodářského a kulturního. doma už te(l__\pláce te'měř dokoncena,
() pro rozvoj na venek potřebuji vojska a hla\ ne lodst\a. Toto dnes
tvoří vlastně udv těchto státních těles údv, jimiž se onv na veenek

pohybují. Dnes pak směl opanm al. že obchodní dob\\a(nost nevědeeká
a kapitalova expanse nestačí. nestaci Z\láště na osa7ení země a udlzení
jeji. V tom musi ji pomáhat vojenská síla. Unino pak (initelé obchodu,
kapitalu () vědy (zvláště techniky) to. ('o vojenská moc dobyla a drží,
dovedou tím lépe cxploitovat.
Jsou to tudiž rozcházejicí se hospodářské zajm\ (\ žádne difleíence
politicke, třebas l)\ se i s 1uzn_\
ch stlan t_\to pře
e(lstíialv. ježz zabláni
zdálnemu výsledku konieience mí1u.\lá se tudiz za to, že nejp1a\ dě—
podobnějsim koncem konteíence bude nějake Zl€_“lll0\ání mezináiodního
válečného práva. Z\láště námořního. a v nejlepším případe nějaký snad
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rozběh k 'utvoření smiřovacího mezináíodního soudu. Po stránce od
zbrojení zmenšení sil vojenských. ba i jen zastavení dalšího zbrojení
bude asi konference bezvýsledna.
V tomto postavení je položení Ruska opravdu nepříznivě. \e
dosáhne toho asi od západní Evropy, aby smělo víc kapitalu obracet
na své hospodářsko-kulturní zvelebení na ujmu zbrojení. V Německu
vidí v tomto právě největší úspěch politiky západních států nad Ruskem.
že západ Rusku nedovolí tak rychle, jak ono b\* chtělo, hospodářsk\
vzrůsti. Rusko dnes už hlavní kulturní svuj úkol ani v e\1opskem
svém území ne\1d1 ale v asijských sv_\
'ch krajích. \echávajíe evropskou
Rus už prirozenéínu vývoji, mocí a vsemi umělými prostředkv přl
ěinuje se o větší polovici svou v Asii.
(Část »Národního

h("lSpOL'láÍ'SÍVÍK
pro nedostatek
..
m
o.

.

místa odložena

do příštího čísla.)

..
„.
.

..
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Školství. Otázka školská vedle otázk\* jazy kové stojí nvní
vpopředí a hýbe nejen veškervm uěitelstvem. ale 1 politickým stranám
zpusobuje mnohé těžké chvíle. ba na Moravě debata o věcech školských
stala se lučavkou, již z nenadání roztřídění duchove bez ohledu na
příslušnost kmenovon. Při úprav ě služného, jež jednom\**sln\'*musnesením
sněmu alespon z části provedeno a tak splněnv naděje mnohvch, nej
důstojnější pan biskup Brněnský významnou řeči odůvodnil následující
resolucí: Slavná vláda se vyzývá: 1. ab\ plnou pozomost věnovala
snahám jisté části učitelstvzš která směřuje k tomu, aby v\*učování
náboženství 1. náboženská cvičení a mravně—
—nábožensk\'*výchov z obzoru
národního školství b_\*l\*\*\*loučeny. ?. Ab\* uěitelstvu na živou pamět

přivedla. že škol\* zřízeny jsou k tomu. aby dítky také se mravnosti
a náboženství \*\*učoval\*. 8. Aby se postarala o takové záruky a učinila
taková opatření, kterými by rodičům miavní a náboženský \*\'chov
jejich dítek ve škole a skrze školu plnou měrou b\*l zajištěn.
Resoluce tato hlaS\*ně1neck\ch a českých libelalů zamítnuta proti
hlasům poslanců l*atolické st1an\* národní, středu a liberálních vell\o—
statkářů. Strana „národní“ před hlasováním odesla Neočekávaným
tímto výsledkem hla,sování jímž znamenitě objasněno stanovisko všech
libeialu, b\ la přek*apena veškerá verejnost a není poch\*b\*,že zásadní
odpor Íiberalních poslancu proti nejmenší míře požadavku církve o
otázce školské bude míti nepříjemně důsledkv, jak patrno z projevu
náboženství zděděněmu dosud oddaného lidu moravského.
Správně stanovisko ve věci té zaujal katolický spolek českého
učitelstva na Moravě, jenž ve schůzi dne 26. března v Brně konané
vvslovil pln\'* souhlas s resolucí a ujistil ndp. velepastýře, že bude dle
zásad v resolucí uvedenych pusobiti k tomu. aby smutně proudv. jaké
na sjezdě německého učitelstva nab\*l\* vrchu. také v českém ucitelstvu
se nezakořenil*
V téže schůzi učiněno důtežité usnesení o pokračovacích školách
hospodářskvch, jichž zřizování má býti všemožně podporováno.
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\eméně pozmuhodné je usnesení katolického spolku učitelského,
letos o prázdninách pořádánv býti mají hudební exercicie Cyrillské

Bi ne —

Také v ostatních zemích h\ be otázka školská myslemi všech.
\ Haliči pilně jednáno o revisi školství a tu pozoruhodny jsou vývody
poslance Kramarezyka, jenž odůvodnuje návrh na zřízení klášterních
paedaoogií pro venkovské školy piohlásil, že návrh takový proto učinil,
aby zamezeno bylo znenira\nování venkova učiteli v městech vycho
vaných. Výrok zajiste povážlivý.
Poměr\ industiialních učitelek rovněž pečlivě projednány ve
snčmích zemských. V Čechách se navrhuje aby industrialní učitelk\.
vyučují—linejméně 16 hodin týdně, měly nárok\ na V\služnč. Služné
oněch učitelek, které vyučují 20 hodin týdně má obnášeti na měšťan
ských školách 000 21., na vícetřídních obecních školách \* platební
třídě I.—IV. 450 21.. v V. třídě 400 zl. Učitelk\ platí do pensijního
íondu přiměřený příspěvek a dostanou po 101eté službě 34.170platu pak
za každ\' rok 2:20(, a po 40 letech plné služné jako pensi. Sňatek

znamená tolik jako dobrovolné se zřeknutí služby, ale vdaná učitelka
může opět býti ustanovena za jistou remuneraci bez práva na pensi.

Učitelky s8—15

hodinami týdennimi mají jakožto indefinítivní roční

remuneraci 160—360 21. (\ nárok na podporu ve stáří, a to po 10 letech
300/02,za každý další rok 20/(, a po 40 letech 900/0 služného. Odbytné
po oleté službě obnáší 1/, remunerace roční. Podobný návrh předložen
ve sněmě dolno-rakouském.
Služné učitelů v Haliči upraveno v ten smysl, že zřízeny čtýři
platební třídy. Veškeré vesnice zařaděny do IV. třídy. Z vesnických
uěitelů dostane 1/4 500 21.. 1/, učitelů 450 21. a 2/4 jenom 400 zlatých.
Zatímní podučitel dostane nejméně 250 zlatých. To jsou u nás pacholci
jinačí páni. Dostane 100—900 21. a veeškeré zaopatření. V Dalmacii
zvýšeno služné učitelum měšťanských škol na 700—800 21.
S úpravou služného není učitelstvo nikde spokojeno. Domahá se

dusledně toho, ab\ b\lo postaveno na stupeň státního úřednictva nej
nižších tří dietních tříd.

Pozoruhodný návrh poslance Dra. Perka, aby na vyšší zahradnické
škole v Lednici umožněno bylo studium také českým posluchačum,
českými a velkostatkářskými hlasy proti německé liberalní straně
schválen. Podobně návrh poslance Stancla, ab\*nna moravském Slovácku
zřízena byla škola keramická, přijat dosti příznivě.

Ovocnář ský a zelinai sk * kurs pořádánpro ucitelev Led

nici na tamnější zahradnické škole. Ž'IŠLIIStrval od 13. do 18. března,
a byl obmezen na určitý počet učitelů

I\onvikt

spojený

s inte rnatem zřízenv KrálověHradci

s tamnějším Albertinem pro s\ ny učitelu v katolickém spolku učitelském
soustředěných. Celkem je od počátku příštího školního roku asi 20 míst
\olných. Snad Časem i na \Ioravě ujme se podobná myšlenka.

Konference

zemských

školdozorcůkonána v ministerstvu

vvucov m1 ve Vídni zatím účelem, ab\

stalo se dohodnutí o reformě

Rozhled.
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učitelskJ'ch ústavů a škol strednich. V Jakem směiu bude 1e01eanisace
provedena. dosud není prohlášeno. Podle \šeho asi bude studium na
školách těch opět prodlouženo. čímž by chudobněJším žákum přístup
k užšímu studiu bJ'l Ještě \ice stižen. ne--li znemožněn.

O Jednaní

okiesních

školních

iad \e (\ nás nedozví

nikdo Jinak v Dolních Rakousích. kdež úlední li\tJ uveřejňují zapi\J*
o schůzích okiesních školních rad.

Měšťanské školJ' \ Čechách

mělJ' koncem r. 1897.celkem

58.934 žáků a žákyň, (\ to 36.(537 českého a 22.233 německého původu.
V českém nčitelstvu Jeví se mohutný ploud plo Jednotu \šeho
učitelstva bez ohledu na leč a puvod. alciť Jenom v otázkách \ta\ ovskJ ((h.

Tento směl \elmi důlazně za\tavá1adikalni listJ' nčitelske.. Z\laště
...P 2 B."' Snad blízke \tJ'kJ' takove zmírní ale\poň v učitel\tvu nálodni
plotivJ'. zhladi l\1aJn1 \ J"\třelkv šovini\mu nacionálního a umožní klidně
lokováni také o Jíných otázkách zvlá\tě však bude tím umožněno
\bližení katolického učitelstva ze všech zemí.
Potěšitelnvm zjevem Je také klidný (\ věcnv 1efe1'(\t.\á1.ŠkolJ
o brněnské schůzi katolického spolku učitel.\kěho. VěenJ'm ploJednánilii
otázek třebas i spomých bez nísz' ch nájezdu osobních zaJisté více se
piospěJe \kole i nčitelstvu než \elie prudšími a dl\něJ\imi polemikami,
Jež nikoho nepleS\ědčí ani nezískaJi. ale zb\tcčně loztlpčí (\ odpuwdí.
Z učitelstva plažskeho zvolen byl výbor ku prozkoumání \pisu

pio mládež, Jenž uíčil \i následující neimJ \inělodatne: 1. SpiSJ plo
mládež po stránce e\thetickc maJí se úplně \J'“I]lOV
nati \pisum JinJ'm;
totéž platí o st1ánce ethickě. 2. Spi\_v pio dospělé pu\odně napsane
se nemaJí .upravovati“ pro mládež. 3. Z cizich litciatui Jenom díla
Z\láště cenná se maJí převáděti na JílZJ'k česky. 4. Spisy z děJepi\u,
zeměpisu (\ p(ílodních věd maJí býti psánJ na základě \lastniho náz01u
neb knih vědecky bezvadných. (). Každý spis necht vJ nil\á zevněJší
úpravou zřetelným tiskem. hladkým Jasným papi1e1n,1'\hlednJ"mf01matem
a obrazy dokonalvmi. 6. Spisy, Jimiž mládež am srdce nezušlcchtí, ani
povahJ nevzděla a rozumu nezbJ';\tří. se nemají schváliti.
Zajímavým zJevem bvlv společně schlize veškelěho učitelstva
vOpavě dne 4. dubna konané Jakož i současná schuze českého a
německého učitelstva v Praze kdež české učitelstvo zcela otevreně
vystoupilo ze stlanv mladočeskě ——bude plý nJ ni od všech stran
neodvislě ——německé učitelstvo plohlásílo \e pro \\ olfa (\ Adlera.
Spolek učitelského domu ve Vídni p01ádá o piázninách společně
cesty. R. 1893. do Tater si vJ'Jeli němečtí učitelé, r. 1898. byli v Bosně
a Dalmácii, r. 1900. pojedou do Paříže na výstavu. Celkem budou

18 dní na cestách, z těch

na výstavě, a veškeíé výlohy obnášejí

Jenom “200 zl. Myšlenku podobnou plonesl piedseda katol. spolku
moravskvch učitelu Kadlčák, ale zatím nedošlo k p10\ edení. Snad
časem i u nás více přízně věnováno bude podobným praktickým
návrhům.

Katolických spolků učitelskýchJe v \ěmeckn celkem 374, V nichž
Je soustieděno pres 10.000 clenfi.

Pojištování studentů proti úrazu ve studiích zavedeno na vysokych
školách vídenských. Akademický senát a sbor plofessorský učinil
smlouvu s jistou pojišťovnou, že za semestrální poplatek :? zl. 53 kr.
každý studující medicíny, chemie & f\*sik\ obdrží 3 zl. denní podpor\,
kd\ž se mu přihodí nějaký úraz v budově školní při studiích, při
odborn\ ch \*\cházkách a pokusech, a kd\b\* následkem úrazu na\*žd\*
stal se ku pláci neschopným vyplatí mu pojišťovna 12.000 zl.

\ižší

známku z mravů může dostati žák, kterýž zanedbává

povinnosti svého náboženského vyznání. Tak rozhodla zemská školní
rada česká v\'*nosem ze dne 16. ledna 1899. č.43. 029.
\a německ\' ch školách středních nal)\'o*
vá plotilakouský směr
ve s1n\"šlení studujících považlivých 10/mě1u\emine
semesti. aby.
z různych ústavu nepronikl\* zprá\*\ o vyšetřování, a na mnohých
místech chopila se školní správa státní nejklajnějšího prostředku
k zamezení nebezpečného hnutí pangelmanskěho, jenž dosud velmi
pečlivě se uměl tajit v pěstování německcho nacionalismu \volíianského.
Tak nedávno v Kremži l)\ lo \*\loučeno několik žáku proto. že v hospodě
zpívali veřejně ,nacionalnííi t. j. vlastizrádné písně.
Dle Zpráv vojenských statistiku ze 100 nováčků pětina neumí
čísti ani psáti a v celku je v Rakousku 300/0 analfabetu, kdežto
v Německu, kde dosud mají školu konfessionalní, analfabctů takměř
není. Zajímavý je také úkaz, že \ T\*rolích a Vorarlbeiku kde dosud

nemají s.,\ ohodně“ škol\ a školství je prý úplně v 1ukou.,klerikalů“,
analfabet je vzácným zjevem.
V Uhrách nařídil ministr Vlassics, ab\ přes neděle a s\*átky ncl)\l\
dávány úkoly a vůbec (l0111ácíúlol)\žáků obmezen\ na mu u nejmenší.
Zpíáva o naviáccní \*\znamenání učitelem Bieleckvm prohlašuje
se za alespoň
\'\"m\ sltvrdí
socialistických
listů učitelskvch ve Vídni \*\cházejících.
Tak
„l 1Šchulztg.“
.

Pro neobmezenoii volnost studijní vyslovil se dvorní rada Dr. Max
Burkhardt v reči „Dic Bildunoswege von Mann und F 1au konané
ve \*ídcnskč akadeniii žen a dokazoval, lze na základě platnvch zákonů
základních (zvláště & 2. před zákonem všichni občané jsou rovni a %3.
verejné úřad\ \šem státním občanům jsou stejně přístupny) mohou
žen\ domáhati se plně rovnoprávnosti s muži i pokud se tvká při
puštění ke studiu akademické-mu a vůbec \*\ššímu.
Spolek pio \*ýchov úřednic v Berlíně \zdělává ve svých ústavech
dívl\\*ttak, ab\ mohl\ konati kancelářskou službu v písárnách advokátů,
notálu, u společenstev, \* obchodech a 1). V kursech těch se \*\učuje
tč5110pisu,manipulacis15)sacím strojem. pracím kancelaíslu m všeobecné
praktické nauce právní a matematice. \ejmenší služně absolventk\*
takového kursu smí b_vti 75) marek

—- za méně nesmí místa“.1)řijati.

© mm *=
3)\\!
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Několik slov o literarní vzájemnosti slovanské.
Podává F. BAiz'rošJ)

8. K poslovančuí našeho slohu a tím i k očištění ho z hojných
nesprávností s_vntaktických a barbarismu l'rastických velice bý mohly

přispívati překlady některých děl našich spisovatelů na jiné jazyky
slovanské. zvláště polský a ruský. Naši spisovatelé, srovnávajíce pak
svůj puvmlní spis s takovým překladem, nejsnáze a nejmakavčji bý
poznali. jak meli spravne po česku psáti.
V tom vzhledě velmí poučný jest překlad I../Babický" Boženy
Němcové, pořízený paní Petrovskouý)
B. Němcová počíta se vším pr.-ivan mezi naše nejpřednější spi

sovatele; ale sloh její je přece jen nebroušený diamant. Kdyby se
výbrousil a vyleštil dle tohoto ruského překladu, zazářil bý teprve
svým pravým leskem. Poněvadž chyby a nedostatky vyskytující se
ve vazbách a v úslovíeh „lšabíčký" společný jsou i mnohým jiným
spisovatelům našim: nebude snad src'wvnaníoriginalu s překladem bez
důležitosti a bez užitku.
1. Xašeho novověkého „eočka“ ruština nezná, majíc zaň puvodní
vazbý slovanské. t. j. i staročeské: instrumental srovnávací anebo spojku
*) Do první

(ni.—títeto rozpravy

vloudilo se několik

rušivých

ehýl) tiskových.

Str. 3:37. i'. 13. zdola čísti jest věru m. všem. str. WS. í'. 9. zdola noviny m. rodiuý,
str. 359. ř. 2. shora lx'relnsir
m. Kremnie: str. 3.39. ř'. '"). sh. olmhucujme
m.
obuovu'me str. 360. r. 12. Qhora uekrmilí
m. nakrmilí.
]

>

2) Babuška, razskaz Boženy Němeovoj. Iz češskaeo perevela
V Praze 1871. ——('e—kv
original citu'iJ dle niteho vvrlání
Kobrova.
.
.

li. T. Petrov.—“kaja,
IO

'\i

kak (jako): Viděla ji vždycky před sebou co veselé selské děvče (8) —
ona viděla jeji? vsegda ves'eloju selskoju děvuškoj ((i). Jiří přišel za rok
domů se podívat co vyučený tkadlec (220) ——čcrez god Jiržik priščl
uže tkaččm pogostiť doma (247) Jiří ho měl co vlastního otce (221) —
on ščital jego rodnym otc'ěm (248) Barunka co nejstarší vždy nesla
mošinku (32) — Barunka kak samaja sturšaja vsegda něsla sumku (34)
.lakoužto barvu pan otec co mlynář miloval (33) — katoryj pan—otěc
uvažal kak melnik (35) — Tak vždy, na př.: 32 34, 89—93. 94—104,
158—187.
2. Němco 'á, jakož i jiní naši spisovatelé; užívá často po způsobu

německém jednotného čísla podstatných oko, ruka,

noha,

pata.

kde oba ty údy těla lidského jsou stejně účastny děje. Toho v ruském
překladě nikde není: Pan Boyer měl veliké, jasné oko (30) — u něgo
byli bolšije světlyje glaza (31) Srna. svým modrým okem mile na
děvčátko hleděla (56) ——
serna svoimi golubymi glazami milo posmotrěla
na nějš;=(61) Na plotě seděla kočka, dívajíc se chutiplným okem na
vrabce (88) — na zaborě siděla koška, žadnymi glazami nabljudaja za
vorobljami (97) Oko jí zvlhlo (272) — glaza jeja dělalis vlažnymi (306)
To jste neměla, osobo, jaktěživa klokočový růženec v ruce (159) ——
tak vy věrno vo vsju svoju žizň ně iměli Fistačkovych č'etok v rukach
(177) Děti, vidouce na zmrzlém sněhu krvavou stopu její nohy. běžely
za ní (19) -— děti, uvid'av na sně OO. u krvavyje slědy jeja nog, běžali
'
za něj (19), Když vidim ten BOŽIsvět pod nohou (31) — kokda že
vižu mir Božij' u sebja pod nogami (33) Na noze měla nové černé
pantoílíčky (32) — na nogach u něja byli novyja čůrnyja tufli (34)
Prohlížely si ji od hlavy do paty (6) — ogladyvali s golovy do nog (4)
Popsal dceru od hlavy do paty (81) — opisival doč s golovy do 110g(89). ——

Podobně: zcuchaný vlas (274) — razstrišpannyje volosy (308)
3. Genitivu ruský překlad užívá z pravidla zcela správně, jako stará
čeština a zachovalá nářečí východomoravská; nikoli však český original.
a) Genitiv záporný: I vždyt není žádný hastrman (19) — da věd'
voďanago sovsěm nět (19) Tenkráte ještě ten kostelíček tu nebyl (50) —
togda ješčč něbylo etoj cerkvi (53) Ale ona nebyla ani ve světnici ani
ve dvoře (78) — no jeje ně skazalos ni v světlicě ní na dvorě (SS).
Takové zvíře není (148) ——
Takogo zvěra nět (164) Není kapličky, by
nebylo jednou do roka kázaníčko (151) věd' nět ičasovenky, v kotoroj
by ně bylo propovědi choť odin raz v god (167) Nebyla ještě řeč o tom
mezi námi (156) ješčě ob etom meždu nami ně bylo i rěči (173) To
prý za jejich let nebývalo (157) — etogo, govorjat; v ich vremja ně
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b_vvalo(175) Celý den nebyl pokoj (218) — celyj děň ně bylo pokoj-a
(237) Ostatně tam nebyl nikdo (228) — bolše nikogo ně bylo (2.56)

Divno je mi. že tu ještě pan myslivec není (236) _ nieňa udivljajet
to, čto do sích por ješč'c nět ochotnika (265) Xebyla tu ještě paní
kněžna (261) — kňagini ješč'e ně bylo (29-1).
Takovou babičku ony ještě neviděly (G) ——takoj babušky ony
ješče ně vidali (l). vlekla matce. aby takovým paním chléb nepřed
kládala (29) — zkazala matěri, čtob ona takim gospožam ně podavala
chlěba (30) Kdo u mne nepřijme chléb a sůl (29) — kto u meňa ně
prinimajet chleba—soli(30) Rizenburský nenosil tak vysoké těžké boty
(30) ——Rizenburskíj ně nosil taž'elych sapog (31) Na dětech nebylo
vidět jakou nouzi (3G) — Na dětach ně bylo zamětno nuždy (38)
Nemohla jsem ani očí pozdvihnout (1-1)— ja ně mogla glaz podňat (47)
Dlouho už šla a ještě bílý dvůr neviděla (50) — Dolgo šla ona a chutora
jcšěě ně vídat (ží-1). Jak matce umře dítě, nejí jahody (5-1) ——to ona

nejest nikakych jagod (58) Jen když nebral jmeno Boží nadarmo (57) —
tolko on ně směl pomňat imeni Božiago vsuje (61) Nemají žádných
dětí (108) — Dětěj u něja nět (120) Ruku políbit si nedala (ll-1 —
rukí pocělovat jej ně dala (126) On společnost nemiloval (130) — on
ně ljubil obšestva (1-1-1).Aby žádnou škodu mi netropíli (149) ——čtoby
oni ně udělali bolšago vreda (16:3) Proto si hlavu nelam (157 ) ——Nad
etim ně lamaj golovy (17-1). Víno vám nedáme (100) ——Vina vam
ně dam (212) Ty zase neuděláš takovy klobouček (196) ——i ty vot
ně sdělaješ takoj šljapki (219) Děti neměly školu (212) ——v etot děň
školy ně bylo »238). Tři dni neprohlížela Barunka svoje panny (213) ——

tri dňa Barunka ně vídala svoich kukol (238) Já bych nemohla žádné
zvíře zastřelit (234) — ja by ně mogla ni odnoj zastrěliť (ŽB-1). My
nezařezujem drůbež (23:5) — my ně režem ptic (264) Babička ne
Opustila malé údolíčko (292) ——babuška ně pokinula dolinki (328)
&) Genitiv při slovesech pomnění. přání a p.: Naděju se, že na
babičěína slova pamatovat budete (168) — ja nadějus, čto vy ně zabudětě
slov babuški (187) Pamatuj na mne (22-1)— pomni meňa (2.31) Chlapci

nezapomněli papírové draky (16-1)—malčiki nězabyvali svoich bumažnycli
změj (183) Nezapomenu já nikdy na lidi, kteří mi jsou milí (260) ——
ja nikogda nězabudu ljuděj (272) Proškova ničeho si nepřála u toho
stavení než úl (190) — ničego tak ně želala v etom domě kak ulja (213)
Každý jí smrt přál (271) ——želal jej smerti (30.5) Žádáš moje svolení
(280) — žd'ěš mojego soglasija (31:3) Přejme jí věčný pokoj (269) —
poželajem že jej věčnago pokoja (303) Děti poslechly babičku (7) —
2T*
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děti poslušalis babuški (ó) Poslechněte Barunka (206) — šlušajtěs
Barunki (230) Zvířata hledala stín (26-1)——životnyja iskali tění (207)
)Iančinka již na ně čekala (207) — Mančínka ich ždala (231)
(.) Genítiv celkový: My tí nasbíráme zase jahody (114) — Mý
vam opjat naberěm jagod (126) Matka přinesla mu červená jablka
(160) — mať priněsla jalych jablok (178) Po večeři vzala babička
ode všeho po kousku (181) — babuška vzjala po kuskn vsěgo (202) ——
Nesprávný genitiv přeložen správným akkusativem: Dobré slovo najde
dobrého místa (1:30) ——
dobroje slovo najdět dobroje serdee (167)
4. Za pády předložkové (pro, na) má ruský překlad původnější

a správnější dativ slovanský: Trefí se pro jiného (110) — prigodit sja
drugim (131) Pro koho to všecko chystáte? (1:35)— komu gotovitě vsě eto
(172) Děti těšily se na vánočky (180) — Děti radovalis vanočkam (201)
5. Slovanského ínstrumentalu ruský překlad více šetří než
čes (ý original.
a) Instrumental výrokový: Ale ona byla tenkráte mladá, svěží
holčina (138) — No togda ona byla molodoju, svěžeju děvuškoj (1533)
Byla jsem děvčice vyrostla již (217) — ja byla uže vzrosloju děvuškoj

(2-14) Paní Liduška byla sta r osv ata, Lhotský byl mládkem,

jeho

sestra d r užice (228) ——Liduška byla svachoju. Lehotskij družkoju.
sestra jego družiěkoju (2:36) Tolar teprv se jim stal znamenitý (46/1—H
tčper on stal dla nich zaměěatělnym (50) Nemohla chtít: aby se její
dítě cítilo nešťastně (221) ——čtob ono čustvovalo sebja něšča stným (2-18)

(,) Instrumental srovnávací je v ruštině vůbec častější než v našem
jazyce: Vletěl mezi ně jako jestřáb (13-1) — jastrebom vletěl v ich
tolpu (1-18) Jak šipka letěla po stráni dolů (102) — strěloj poněslas
vniz po kosorogu (21:3) Tu mí padl jiný kámen na srdce (1.03) —
novoje gore lěglo mně kamnem na serdce (ll—L.
o) České pády předložkově překlákají se původnějším a správnějším
instrumentalem způsobovým. místním, vztahovým a látkovým: Kavky;
vráný7 vlaštovice letí ve velikých hejnech (168) — galký, voroný:
lastočký lětajut bolšimi stadami (187) Drůbež stavěla se v hromádky
(26-1) ——ptica kučkamí

stojala (298)

Po cestě ptal se. všude (81) —

dorog'oj vezdě sprašival (80) Mnoho jsem zakusila po cestě (102) —
mnogo ispytala ja doroa'oj (113) Děti povídaly si po cestě (170) — děti
govorili dorogoj (180) Nevývádějte na cestě (206)——
ně šalitě dorogoj (230)
Jan nedal mí pokoje na cestě (129) — Jan ně daval mně pokoju dorong
(1-12) Děti nemálo se na svoji samostatnost pyšnilý (212) — oni ně malo
gordilis svojeju samostojatelnostiju (238) On je na ni tuze pyšný (216) ——
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on jeju očeň gorditsja(2—12). Na nohy jsem také dost čerstvá (280) —
i nogamí ja ješě'e. dovolno krěpka (315) Žíla jen od chleba a vody
(155) — ona pítalas tolko ehlěbom s vodoj (172).
(3. I pády předložkové mají v ruském překladě původnější ráz
slovanský:

Psi lehli do slunce (12—1)——sobakí ulěglis na solníškě (1571.

Když babička chovala malou Adlínku: ráda sedla ke klavíru (11) —
ňaňěa malenkuju Adelku babuška ochotno sadílas za fortepiano ('10;
srovn.: sedl za stav ['tkalcovskýL dělá za stavení). Lehotsky nám přišel
k pomocí (101) ——
Legot-skíj přišel nam na pomošč (112) Ku příkladu
(177) ——na primčr (197) Že má přece jakési právo k němu (220) —

čto ílnějet že na něgo kakoje-níbud' pravo (246) Tí povědí všecko od
slova k slovu (104) ——ot slova do slova (115g česky lépe: slovo od

slova). Mezí dnem přišli všickní z myslivny (201) — dňěm príšlí vsě
i z ochotníějago doma (201) Mezi tímto napomenutím došel učitel se
školními dětmi (12.3) -— v eto vremja podošřil učitel (139) Důvěra,
kterou na osudný věneček kladla, nesklamala jí (139) — věra v suženyj
věnok ně obmánula jeje (158) Tatínek na nás německy mluvi (210) ——
t'átěňka govorít s nami poněmeckí (237); tak i na Moravě; „inluvítí na
někoho“ znamená tu někoho pomlouvatí). „Nač ostatní nevěřili (29.3) ——
vo čto drugije ně verjat (2%31;srovn. „věřím v Boha“). Okolo stavení
vedly dvě cesty (22) ——mimo doma prolěgalí dvě dorogí (20. Pan

myslivec šel právě kolem (25) — v eto vremja šel mimo ochotník (2.3)
Jak šla babička okolo, sáhla do kapsáře (93) — babuška, pochod'a mimo.
bralas za karman (103) Jeli okolo zámku (133) ——tělěžka projezžala
mimo zamka (1-17). V tom šel kolem pan mlynář (197 ) — v eto vremja
pochodil mimo melník

(220)

V tom zaskřípělo ostří po kůře (2—10.——

v etu minutu zaskripěla pěla o koru (270) Řepíček pro bolení krku
(17) ——repejník ot boli v gorlě (17) Pro celý svět nebyla by se od
něho odloučila (132) — ní za čto na světě ně ušla by ot něgo (ll-Z)).
Orel cely den lítá po skalách v dešti i větru (2-17)-— v dožd' i větěr
(272g akk. správnějšílu. Zpráva roznesla se rychle v celém údolíčku
(271) ——izvčstíje bystro razněslos po vsěj dolině (305) — Podilné

předložky po original skoro ani nezná; překlad ji má pravidelně: Každý
rok dostaly děti od baby kornout čemerky (18) — každyj god dětí
polučali od staruchy po kartuziku čemerícy (17). Myslete si, že mám
77 kapes a v každé mám jednu pohádku (176) — predstavtě sebe. čto
u meňa 7'7 karmanov a v každom karmaně po zkazcě (196) Já udělám
40 čárek na dveře a vždy; když ráno vstamn jednu smažu (198) —
í kak vstanu. budu stírať po odnoj 7221). Když byla tříkrálovou křídou
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na všecky dvčřc tři křížky udělala (202) — sdělav po tri kresta na
každoj dveri (227) Každý uchvátil nasmolené koště (203%)——každyj
schvatil po nasmolěnnomu včniku (227) Tu máte každy kudličku
(20:3) — vot. vam po nožu (230)
7. Nalněstky a číslovky: No, ja moje vojaky nechám také doma
(2-14) ——nu) tak i ja svoich sojčat ostavlju doma (275) Mila nechce
ode mne čehož příjmout (216) — Mila ničego ně chočet príňat ot
meňa (2-13) Nebyli bychom ani my oba dva s ní čeho pořídili (86) ——

v dvojišm my ničego ně mogli by s něj sdělať (96) Byl jeden kral
(176) ——žil byl korol (196) Šlo vice známych (225) — šlo mnogo
znakomych (2.52)
8. Sloveso. u) Original český má po způsobu německém chybne
tvary trvací za správné končící: Jen se posaďte. ja tu jsem hned
(22b) — ja sejčas budu zděs (252). A já jdu s vámi až k mostu (87) ——
a ja pojdu s vami do mosta (97) Já jdu také (134) ——i ja tože
pojdu (149) Já jdu nyní rychle domů (198) ——toropljus domoj (222)

Budete

vidět

v okamžení (116) — i vy sejčas uviditč (129) Až

jen budu veliký7 budu ho také vidět (116) ——
kogda ja budu bolšoj,
tak tože jego uvižu (129).
l;) Děj opčtovaný český original vyjadřuje často chybně slovesy

končicími a trvacími: Panimáma s Mančinkou vyprovodili
letního
času babičku až k hospodě. Byla-li tam právě muzika) zastavily
se
trochu u plotu (47) — lětom panimama s Mančinkoj provožali babušku
do gostinicy. Jesli v eto vremja tam byla niuzyka, to oni ně nadolgo

vstanavlivalis u plčtňa (50) Dceruška kolikráte byla ve dvorci; ale
to jela vždy s otcem (50) -— doč mnogo raz byvala na chutorě, no
vsěgda jezdila tuda s otcěm (5-1) Její matka, když v strachu a úzkosti
je, vždy do své komůrky jde (51) ——
kogda jeja matčri byvajet žutko
i strošno, to ona vsegda uchodit v svoju koninatu (55) Však ja se
postará-ím:aby k vám nešel (1-11)— ja pozabočus o tom, čtob on ně
chodil k vam (156) Ona stokrát raději pěšky šla než se vezla (135) —
ona vo sto raz ochotněje chodila pěškom něželi jezdila (149) Děti se
sotva dočkat mohly matky, neboť jim vždy přinesla nějakou hračku
(172) — děti jedva mogli doždat'sja matčri, potomu čto ona im vsegda
prinosila kakija—nibud'igruški (192) Chlapci se od něho nehnuli

(178) — malčiki ně otchodili ot něgo (199) Komtessa neod pov čd čla
(261) — Gortensia ně otvěčala (293.
o) Original český užívá nesprávně sloves prostých za slovesa
předponová: Babičko; jen se dívej te, černá tu hrabe (214) — babuška;

Několik slov o literarní vzájemnosti slovanské.
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jsem po káněti (233) —

ja poslědníj zarjad vystrělil v koršuna (262) l\'a lidi jazyk plazí (2—13)—

vysobyvajet jazyk (273)
(1) Za substantiva českého originalu ruský překlad užívá. správněj
šího slovanského infinitivu a přechodníku nebo vět: Můj nebožtík znal se
i v pismě (107) ——
moj pokojník uměl i písať (118) Vorša zvyklá jsouc
na ustavičně šukání, mytí a smejčení. dala se do poklízení prázdných
chlívků (200) — Vorša. privvkšaja postojanno čto—níbud'dělat. myf ili
mesti. načala príhirať pustyja chlěva(22.Š)P1inést něco tepleho k jídlu
(201) — prínesti pojest' čto—nihud(220) Jiří dostal dovolení k ženění
(208) — Iržík polučil pozvolčníje ženít'sja (233) Vilím měl na dveřích
jen několik čárek ještě k zmazání (213) — Vílímu ostavalos smazat“
s dveri něskolko čertoček (239) Jiřík učil se tkalcovství (240) _—
vyuěilsja tkat'. (247) Babička utírala fěrtochem čistou lavičku> dříve
než by slečnu k posazení zvala (2:37) — priglašaja děvušku sěst' (290)
Hortensie chystá se k malování (209) — sohírajetsja risovat' (303). Když
se k stlání postele sešly (291) — kogda sošlís stlat' postěl (3327) 8 na—
pomenutím zase odešla (140) ——uchodila sno 'a napomínaja (1:34). Po
kračovala Kristla s usmáním (142) ——
prodolžala, ulyhajas I\1iistla (1.)7).
No, nevím, doložil p. Prošek s nedůvěřivým povrtčním hlavy (2533)——

nedověrčivo kačaja golovoj (284) Děti pustily se do takového pláče,
že sotva k uspokojení byly (201) — děti tak rozplakalís, čto ích jedva
mogli uspokoít' (223)
lGeimanismy odlučnych předpon nevyskytují se v ruském pře
kladě: Já šla s sebou (mít) i s dětmi (100) —ja pošla tože (__—=
č. též)
s dětmi (110) Poutníci odešli; strýc jim dal s sebou list (228) ———
bogomolcy sohralis domoj, i d'ad'a poslal s ními (: č. po nich) pismo (250)
V tom přišla babička nazpět (215) ——
v eto vremja povorotilas hahuška
(241) Strýc poslal Jiříka ven (227) — ly.)ad'avyslal Iržika (25:3) Chlapci
vyběhli radostně s Orlem ven (232-3)
—Malčiki veselo vyhěžalí s Orlíkom (262)
(P. d.)
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Lex positiva divina vhodně nas přivádí ku třetímu cili, pro který
člověk postaven byl do zahrady Edenskě. Život lidský kulturou hmotnou
a eivilisaeí čili kulturou právně-socialni není vyčerpán. Je tu ještě
veliký obor kultury tak zvané idealni. Mai-li zpráva biblická býti
skutečně historická, musí i o této kultuře při počátku činnosti lidsl'é
býti řeč. A tak tomu skutečně je a velice pěkně zpráva ta je podána.
Kultura idealni a kultura právně—socialní jsou mnohem více spojeny,
zasahují více jedna do druhé, než tomu je při kultuře hmotně. A tomuto
stanovisku vyhověno ve zprávě biblické výtečně tím, že zpráva o vzniku
kultury idealni vložena do zprávy o vzniku kultury právně-socialni,
tim totiž, že v přikázaní daném člověku výslovně se děje zmínka
() stromu „vědění dobrého a zleho.“ Dobré a zle jsou pojmy odtažité,
vyjadřují abstraktní vlastnosti věcí, tedy to, čeho nevidíme, o čem máme
pouze ponětí v duši. ale ponětí takové, že bud po předmětu o takové
vlastnosti toužíme, nebo od něho se oclv'aeíme, tedy ideal a opak jeho,
a souhrn takových snah jmenujeme kulturou idealni. Ke kultuře
idealni náleží vědy, krásná umění, vůbec vše. čím dobro a opak jeho
si uvědomujeme a proeitujeme. Cesta k osvojení si pojmu, obsažených
v oborech kultury idealni, je dvojí: cesta samostatného bádání a cesta
poučování od jiného, jenž obory ty již sám zna. Prvni cestou byl by
Adam dospěl sám svými vlohami a schopnostmi k osvojení si přiměřené
kultury idealni, ale bylo by to šlo přece jen zdlouhavě, jako se děje
až posud každému samouku. Mnohem rychlejší a také jistější je cesta
poučování od jiného. A z dobroty Boží byla Adamovi popřána hlavně
(vedle prvé) tato druha cesta. Neni pochyby, že byl Adam poučen od
Boha důkladně o významu dobra a zla a. tak v něm položen základ
vzniku a rozvoje kultury idealni. Alespoň důkaz pro to máme v dalším
jednání Adamově, kdež se všude jeví jako dospělý. přiměřenou
vědomostí opatřený muž, jakž v dalším výkladě na svém místě bude
ukázáno.
Zbývá povšimnouti sobě V přikázaní Božím slov „jakmile z něho

jisti budeš. staneš se smrtelným? Dokud by tedy nejedl, měl býti
stale nesmrtelným. To byla jaksi negativni stranka jeho nesmrtelnosti.
Positivní stránkou bylo, že Pán Bůh dal Adamovi těž zvláštní viditelný
předmět, kterým měl přímo udržovati tělo své ve stavu nesmrtelnosti
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& nepm'ušenosti; tímto viditelným prostředkem k nesmrtelnosti byl
strom života.
I ob_včejnýčtenář a posluchač ze slov těch snadno
uhodne, že tím Pán Bůh dal Adamovi něco zvláštního pro tělo. co
jinak k němu nepatřilo. A tím nás text biblický přivádí k novému
oddílu v životě Adamově, k darům Božím člověku podle jeho přiroze—
nosti nepřináležejícím. nýbrž dobrovolně mu uděleným. uděleným proto,
aby vynikl hned. a ne teprv po delší době, jak jeho přirozené síly
by ho k tomu byly přivedly. aby tedy vynikl hned nad svou přirozenost,
aby mohl hned v celém rozsahu rozvinouti celou kulturní svou úlohu.
Těmto zvláštním darům (neboť, jak uvidíme, dostal Adam ještě jiné

podobné dary mimo nesmrtelnost) říkáme dary mimopřirozeně.
Jejich vlasním podnětem,kořenem je milost posvěcujíeí.
kterou
Adam již měl (viz verš B.): dary tyto lnilnopřirozeně nevyplývají
ovšem přímo z milosti posvěeujíeí. ale přece bez ní. jak nyní po výtce
se drží, by nebyly bývaly dány člověku. Milost posvěeující ukazující
se viditelně mimo jiné i těmito mimopřirozenými dary dává základ

ke kultuře

náboženské.

Jako předešléoddíly kultury vzájemně

na sebe vplý 'ají, tak i kultura náboženská má vzájemně styky s ostat
ními. Je sice nejvyšším druhem kultury. dává všem ostatním stupním
kultury ráz a pečeť hlavní, ale musí se stále o ně opíratí, musí o všechny
pečovati stejnou měrou, neboť je jakoby kvasem, který všechny ostatní
proniká a k činnosti vede. To všechno je velice pěkně naznačeno
zprávou biblickou. Slova „staneš se smrtelným" ukazují, jakožto po—
slední členové, vět-y, na největší důležitost toho. co jest jieh obsahem
(milost Boží), ale pcuikazují zároveň ku všemu předcházejícímu ke
kultuře hmotně, právně—socialni a idealni) jakožto svemu základu a
podkladu, a tak velmi pěkně ukazují na všestrannou činnost a dule—
žitost kultury náboženské, kultury „milosti Boží.“ ——A v tomto svem
celkovém pojetí ukazuje se nám zprá 'a biblická o milosti Boží ještě
v jiném pěkném světle. Jako jsme výše poznali, že kultura právně—
socialní, jakožto velice důležitá pro společnost lidskou. je ve zprávě
biblické více označena než kultura hmotná (hospodářská) a idealni,
právě tak pro svou důležitost je více označena i kultura náboženská,
je označena co do svých pramenů milosti Boží v jejím rozdělení.
Tu pak známo. že milost Boží dělí se na zevní (externa) a vnitřní
(interna) Zevní milost Boží naznačena. pro člověka rájem. přikázanim
a poučováním od Boha samého. Vnitřní milost je opět dvojí: darem
daná (gratis data) člověku v duši. aby prospíval tím svým bližním,
a milost milým činíeí (gratum faciensl. která směřuje výhradně k tomu,

kdo ji dostává. aby se Bohu libil. Milost darem daná nemohla se
posnd v člověku projeviti, protože byl dosud sám, a proto bude o ní
zminka dále. Milost milým činici tu ovšem již naznačena, jak toho
povaha věci žádá.. Jest pak Opět dvojí: stavová, posvěcující (habitualis)
a skutková, účinná, účinlivá (actualis). Prvá znamená stav duše, pro
který se člověk Bohu líbí a k němu do nebe přijíti může, druhá je
pomůckou člověku ku konání jednotlivých dobrých skutků. Že Adam
milost stavovou v té době, o níž píšeme, na počátku v ráji měl,
usuzuji takto: 1. Milost ta jinak sluje „s*atost a sp *avedlnost.“ „Tu
pak učení, že člověk v ráji byl postaven do stavu a spravedlnosti
nadpřirozené podle duše... jde i z té okolnosti, že člověk v ráji ani
podle těla nebyl ve stavu přirozeném, ale že byl nesmrtelný ,beneficio
conditorisi, a proto není možné přijmouti, aby mimořádnému stavu,
v němž se nacházelo tělo, neodpovídal mimořádný, zde nadpřirozený
stav duše Adamovy“ Lenz: Anthropologie 276. — 2. K témuž závěrku
dojdeme rozborem slova Eden : místo rozkoše, život blažený a p. —
Milosti skutkové Adam tolik nepotřeboval jako my nyní. Proto o ní
výslovná zminka není. Zdá, se mi však, že alespoň nepřímo je naznačena
ve slovech ,.jakmile z něho jisti budeš, staneš se smrtelným“, neboť
tím dáno bylo Adamovi na srozuměnou, aby byl Opatrný a nestal se
smrtelným; znaje však dobře síly své, věděl, že k vyplnění toho
náležitému potřebuje pomoci Boží a že musí za ni Boha prositi. Této
pomoci Boží (auxilium Dei) říkáme nýní milost účinlivá. — Podaným
vysvětlením ukazuje se, že ze zprávy o milosti Boží (kultuře náboženské).
osvětluje se i stručná zprá*a výše podaná o kultuře idealni. Jef
náboženství ilealem nejlepším, ideálem, který teprve k vrcholu přivádí
ostatní idealý duše lidské, a z toho poznáme, jak hluboce promyšlená
je zpráva biblická, jak několika řádký podává obsah všeho toho, co
je základem. hýbadlem a cílem všeho snažení lidského.
.“I.
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Tak poznal Adam poučením Božím velikou lásku, jakou Bůh
k němu jeví, tak byl, jak říkáme, zasvěcen do svého povoláni, poznal,
proč na světě a zvláště v ráji je, poznal. co Bůh v budoucnosti s ním
zamýšlí. Pán Bůh však nepřestal na tomto poučení, které se týkalo
přítomnosti a budoucnosti, On dOplnil poučení Adama ještě tím, co se
týkalo minulosti ráje a jeho samého. Toto poučení, jak se domnívám,
zachováno je :?, 4—10: proto nyní je vyložím. Připomínám jen ještě,
že i tu viděti možno, jak výtečná je zpráva biblická dle požadavků
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vědy nejnovější. Praví-li Masaryk (Konkretní logika str. 90. dole):
„Všeliký předmět studován býti musí ze stanoviska statického i dyna—
mického. Studium statické bez dynamického a dynamické beze statického
logicky je neclostatečněii, pak myslim. že plnou měrou tomu vyhověno
ve zprávách biblických, jak zde jsou seřaděny. Co posud vyloženo, je
stanovisko statické, vyložením ?, 4—10 získáme stanovisko dynamické.
2, 4. 5. 6. Krátce, ale význačně popisuje tu text biblický, jak
v jedné uplynulé době vypadalo místo (a s ním i ostatní země), na
kterém nyni prvý člověk viděl takovou krásnou, pěknou zahradu, ráj.
Tím zároveň názorně byl poučen, že vše to, co nyní vidí, je dílem
Boha přelaskaveho, který to právě pro člověka připravil. Kdy doba ta
začala, jak dlouho tr 'ala, jak mnoho času uplynulo od ní do stvoření
člověka, to se zde blíže neudává, ale přece poněkud se doba ta označuje
tím, že nebylo posud organismů na zemi. jen mlha (pára) vystupovala
ze země a svlažovala celý její povrch. Dle celeho rázu této zprávy
můžeme říci, že se tu označuje doba, o které píše také kapitola I.
mezi veršem 10. a 11., tedy buď konec dne druhého nebo začátek
třetího. H. 2-1.2.3. /e pak o jiných organismech mimo rostliny zmínky
tu se neděje, dá. se velmi snadno pochopiti. Adam posud ani zvířat
zemských. ani ptáků, ani ryb neviděl, on viděl toliko nebe a zemi,
vegetaci rajskou & sebe ve společnosti Boha, který dle všeho v podobě
lidske se mu jevil. proto nepotřeboval k docelení svých známostí
přírodních pr ozatím nic více., než poučení o tom. jak nebe a země
a ty rostliny, které vidí, vznikly. a jak vznikl on sám. O nebi a zemi,
a to o zemi. než na ní vznikly rostliny, byl poučen tím. co stručně,
programmovitě je naznačeno ve verších
4., Š).a 6. O vzniku pak
sebe samého poučen byl opět Bohem. a jistě mnohem obšírnějí. než
my nyní v textu biblickém. zase jen jako programmovítě, máme
naznaceno v
2, 7. Obsah tohoto verše všem je až příliš znám. než abychom
musili dlouho se o něm rozepisovati. Jen vzhledem k účelu této práce
považuji za nutné upozorníti na jednu okolnost. Je vyjádřena slovy
„vdechl v tvář jeho dchnutí života a učiněn je člověk v duši žívouf

Tu vyznačen je charakteristický znak člověk;. Všechny ostatní duše
živé, jak ukazuje kapitola I., povstaly ze země a p.. ale zde „duši
živou“ Buh sám bezprostředně vdychuje člověku. Tím zřejmě je
označen člověk jako zvláštní, vynikajici dílo Boží podle své duše.
RE 1. 15945. Všechny přednosti, kterými duše lidska je označena.
mají svůj nejprvnější pramen. svůj nejhlubší základ ve verši tomto;

v něm otevírá se nám daleká perspektiva k poznání ceny, důstojnosti
a vznešenosti duše lidské. Jako jsme viděli při jiných slovech Písma sv.,
tak i zde je opět: při vší stručnosti přece jsou úplně podány všechny
základní, prvotní stavy. mohutnosti a schopnosti člověka, jak na těle
tak na duši, položen je základ, z něhož dají se vysvětliti všeliké
pozdější útvary působení a přemýšlení lidského. Je tu tedy vývoj,
ale vývoj logicky dostatečně odůvodněný, vyvíjí se v dalších dějinách
jen to, co podstatou svou vloženo bylo již do prvního člověka; vývojem
nebylo stvořeno nic nového. nebývalého, nýbrž jen rozvinuto, co od
Boha hned prvému člověku bylo dáno. Jak lehce viděti. je tento vývoj
velice rozdílný od vývoje, jímž darwinisté provádějí člověka učícc.
'
že teprv dlouhými věky ze zvířete vyvinul se k nynější lidské svc
podobě. Text biblický naOpak ukazuje nám. že člověk již tehdy. když
jediný
byl na světě, měl všechny podstatné mohutnosti a schopnosti
lidské. A na tuto okolnost třeba ukázati důrazně. .,Jest věc nad míru
důležitá a významná, že člověk stvořen byl jako jedinec na rozdíl od
druhového života zvířat; nebot tak stojí tu Bůh a člověk jako osoba
naproti osobě, absolutní a stvořená osobnost v osobním poměru, což je
!

základním jevem (základem) celých dějin spásy.“ RE 1, 1139-75—59.
Zbý falo. poučiti Adama o původu ráje. v němž se nalézal. To
se stalo způsobem, jehož ohlas máme ve verších 8. $). 1o=a Text sám

sebou úplně srozumitelný, proto netřeba výkladu. Poukazuji jen zase
na význačné momenty. Ráj především byl dán Adamovi pro jeho tělo,
jak všeobecně známo. Avšak Bůh by jednal neúplně, kdyby byl ne
postaral se stejně přiměřeně k tělu () duši Adamovu. Proto musíme
zcela logicky souditi, že jako pro tělo dal Bůh Adamovi ráj jako dar
mimořádný, k tělu lidskému nutně nenáležící, že podobně pro duši
dal Adamovi nějaký mimořádný, k duši jeho nenáležící dar, aby byla
harmonie mezi oběma, nebot Dei opera sunt perfecta. Tento mimořádný
dar nazýváme, jak již výše vzpomenuto, milostí Boží. Tak přirozeně
vede nás viditelný dar, ráj, k neviditelnému daru, milosti Boží. Jest
tu tedy zmínka o milosti Boží jen nepřímá, ale logicky snadno po
znatelná dle tohoto úsudku: Bůh miloval Adama a výraz této lásky
je dvojí: zevnější, pro tělo: ráj, a vnitřní, pro duši: milost (amor
atfectivus
amor efl'cctivus). Filosofické odůvodnění viz KL *.'),721—2,
724. Jako ráj byl stavem blaženosti pro tělo. tak byla milost Boží
stavem povýšenosti pro duši; duše Adamova Bohu byla milá tak, že
Adam byl přítelem Božím a Bůh s ním jako s přítelem, kterému přál
všeho nejlepšího, dle zprávy biblické dále poznamenané také jednal.
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Tím byl Adam povýšen do stavu nadpřirozeněho, povýšen z pouhé
dobroty a lásky Boží, jak snadno z celeho poučení od Boha sobě
daného poznati mohl. Mohl zajisté poznati, že milost Boží. kterou
v duši svě býti poznával, udělena. mu byla v době předcházející. Jako
nebe a země a raj vždy nebyly, nýbrž od Boha jsou. tak ani on sám
podle těla a duše vždy nebyl, nýbrž od Boha tělo i duši i její nad—
přirozený stav milosti obdržel. Tim poučení Adama jako osoby lidské,
jako jedince spásy schopného, bylo v podstatě a v dostatečné úplnosti
ukončeno. Na základě tohoto poučení byl by mohl snadno a dobře
jednati jako dospělý, úkonů svých v celém rozsahu dobře si vědomý
člověk; byl by mohl také začíti alespoň některé oddíly kulturního
života. Krátce řečeno: Adam byl takovým. jakým ho Bůh jako jedince
míti chtěl. RE 1, 1603.

Avšak Adam neměl tu býti na světě sám. nýbrž mel tu míti
bytosti sobě souřadné, měl býti prvním článkem. praotcem celého
pokolení lidského. RE l, 1603—43.To bylo zřejmou vuli Boží. jak jasně
naznačuje verš 18.. který nás převádí slovy samého Boha. k poznání
toho, jak si Bůh Adama připravil za praotce celého pokolení. Byl sice
Adam již dospělý a k samostatnému jednaní způsobilý. nemohl však
věděti sám od sebe, jaké úmysly Bůh s nim má v budoucnosti,
potřeboval proto v této příčině ještě dalšího vedení Božího. A Bůh
skutečně ho názorným způsobem vedl dale. aby poznal a uvažíl v mysli
svě úmysly, jake Búh s ním ma. by i v této příčině byl si vědom
dalšího potom svého jednání. Jak ze zprávy biblické zcela zřejmé
vysvítá, daval Bůh Adamovi v určitém pořádku rozmanité podněty
k činnosti. KL l, 204. O tom jednají verše 18» 2:3. jež třeba nyni
vyložiti.
'
Verš 18. naznačuje nám. jaký úmysl vedl Boha. při všem. eo
následuje až do verše 25). Ať už slova ta zaznamenaná hned řekl
Adamovi nebo teprv později mu je oznámil, na věci samé mnoho ne
mění. Neboť co dále Bůh Adamovi skutkem činí. jest jen provedením
naznačeného úmyslu, a proto Adam dostatečně i bez zřejmého oznamení
Božího mohl snadno poznati, kam cili, směřuje to. co Bůh názorně
mu ukazuje. A cil ten byl, ukázati Adamovi nutnost a výbornost
života socíalního. Slyšeli jsme ovšem výše, že nutnost života. pravně—
soeíalního již oznámena byla Adamovi daným přikazaním a výbornost
jeho měla se ukázati v nesmrtelnosti těla, přes to však verš 18. není
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zbytečný, neboť výše vzpomenutě týká se člověka více v jeho samo
statnosti. svéráznosti, osobnosti, jakou měl ve společnosti ukazovati,
zde však jde hlavně o jeho postavení, pokud se týká jednak doplnění,
jakoby ucelení jeho osobnosti, jednak a hlavně pokud se týká po
kračování v celkovém jeho díle, v udržování, v kontinuitě a zdokonalo
'ání všeho toho, co by bylo výsledkem jeho činnosti. Měl pak to
udržovati a zdokonalovati skrze své potomky, a proto, co zde následuje,
týká se hlavně rozplozování potomků Adamových a utváření jejich
vzájemných. společenských poměrů. V tomto smyslu zpráva zde podaná
vhodně doplňuje zprávu 2. ITL—17. Tato týká se člověka, pokud je
samostatným individuem, ona pak týká se člověka, pokud je udržovatelem
a rozmnožovatelem lidské společnosti. Není tedy ani jedna, ani druhá
zpráva zbytečnou, naopak vzájemně se doplňujíce ukazují nám v pravém
světle. pokud je pro člověka potřebná individualnost a pokud je mu
potřebná socialnost. A poněvadž slova Boží o potřebě společnosti pro
slovená byla k prvnímu člověku jakožto praotci lidského pokolení,
platí stejnou měrou o všech lidech. potřeba společnosti jest všeobecným,
přirozeným zákonem. Pěkně to projádřil Dr. Ant. Brychta 1) těmito
slovy: „Potřebu společ. života vložil sám Tvůrce v přirozenost lidskou
slovy: ,Není dobře člověku býti samotnému, učiňmcž mu pomocníci
podobnou jemuí“
Jako pak Adam mimo kulturu právně—socialni měl pěstovati již
jako jedinec samostatný i kulturu hospodářskou. idealni a náboženskou,
právě tak společnost lidská měla vždy míti podobné povinnosti, jak
jasně vysvítá ze slov „chci mu učiniti (učiňme mu) pomoc. která by
byla jako jeho protějšek (pendantjq'í O tom není třeba dále mluviti,
věc je sama sebou jasna. Jen tolik podotýkám. že jako v životě jedince,
právě tak v životě celé společnosti měla se vždy ukazovati postupná řada,
kterouž měla společnost docházeti cíle sobě vytknutého. A konečným
tím cílem nemohla býti ani kultura hospodářská, ani socialně—právní,
nýbrž idealni, obě předcházející měly býti jen prostředkem k cíli.
To zcela jasně vysvitne při výkladu dalším.
(P. d.)
1) Právo církevní,

1883 (lithografý), >Íl'. GT.

/

5715

Dr. Ignác Hanuš a Dr. Jan Helcelet.
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XVIII.
Politický ruch. jenž u nás zavládl po pádě absolutismu a zvláště
pak po vydání říjnového diplomu r. 1860.. málo vyrušoval Hanuše
z klidné práce vědecké; za to Dr. Helcelét účastnil se ho čile a živě,
tak že byl zjara r. 1861. tehdejšími volebními okresy venkovských
obcí okresů Dačického, Teleckého a Jemnického zvolen poslancem do
sněmu a sněmem do říšské rady, na kteréž setrval až do r. 186-1.,
kdy čeští a moravští poslanci říšskou radu opustili. Pak byl v týchž
okresech opětně volen do sněmu až do r. 1872. Sněm do té doby
několikrát byl rozpuštěn a volby se opětovaly. Roku 1868. Helcelet
podepsal deklaraci, po které naši poslanci ze sněmu vystoupili a se ho
vzdalovali až do 1871. Když se moravští poslanci odhodlali opustiti
dráhu passivneho odporu a vrátili se do sněmu i do říšské rady,
Helcelet se vzdal další kandidatury pro chatrné zdraví.
Hanuš věnoval se mimo literarní svou činnost cele rcorganisaci
a uspořádání knihovny.
Dne 3. března 1861 psal Helceletovi:
„Milý Jenc! Tuto Ti posílám G Děv zlat0\'las_\"cli.'—')
abys je rozdal

do haremů, kam jen libo; toliko to prosím, abys na p. d'Elverta3) a
na sekcí historickou nezapomněl, jakož i na sebe. Můžeš-lí nějaké
oznámení učiniti, budiž to kdekoliv. uěiň to. Z opozděněho vydání
a zasílání shledáš, jak v Praze v tiskárnách vše zaplaveno politikou,
ba už hrůza člověka obchází vidoucího, že těch bídných ó archů
tištěno od listopadu do března! Obálku samu nemohl jsem vymoci
po 14 dnech.
Zaměstnán jsem až hanba; viz. že jsem nemohl ani k tomu při
kročiti ještě, podívatí se, co jsi druhdy vylepšoval ve druhém mém
pojednáníxi) Musí to čekati až na svátky. Tot je přece pressura magna.
V bibliotéce daří se mi alespoň na zdání dobře; působeno a organiso
váno juž mnoho... Safařík juž téměř od r. 1856. neúřadoval, ba
i dříve se veskrz dával říditi kustodem Dambkem. jemuž na úzkostlivě
vedeném protokolu více záleží než na dobrých knihách a katalogech.
1) Na str. 338. ř. 12. zdola má býti

1856 111.1756;

na str. 339. ř. 1'2. zdola

O Vítazkovi in. \'ítazkovi a ř. 4. zdola Darmoty m. Darmaty.
3) Studie Hanušova ze slovanského báje—:loví.
3) yChristian, předseda vlast. hospodářské společnosti v Brně a známý historik
tendence (,'echům rozhodně nepřátelské.
4) »Tři zlaté vlasy Děda—\'ševčdac, kterážto studie Hanušova vyšla r. 1862.

Tri nejlepší Ještě. t. J. vzdělanější lidi, t. Dambka, Glascia 1) a Zeidlera 1)
vzal Jsem n\ní k novému popisováni inkunabulí, Jichž mame asi 4000.
Kdv to bude hotovo, nevím. To půJde na letta. nel) praque se to samo
sebou těžce a mimo Zcidlera pohiavaJí si tito pánové více nežliby

pracovali..

Mám pak Jen dva praktikant\ (( I')sluhy (ale nestudované:

Jeden b\'*v(il\'*feld\vel)cl,d1uh\'f kapral, třetí sluha při uměleckém ústavě).
Psal Jsem tudíž i Vládě, vyzývající mne Juž po dvou měsících, abych

podal své.Be1nc1kungen.“
Drci l_nvalidcn. zwei Rekruten und ein
(()tt verdiicsslichcr) Soldat, (las ist meinc ganzc Mannschaft.
Onehdy (předevčírem), když Jsem odtlhnouti dal truhlářcm Jedno
nepotřebné zapažení, abych z místnosti udělal skřínku, nalezl v prachu
mnoholetém truhlář kus staré kroniky české v rukopise schválně po—

trhaném a zahozcněm, na JchožtoOnsporadaní Juž dva dny praquu.
Chova (57 listů (osudný to pocet)
(\ Jde od r. 1409 do 14ŠU (_osudný
to čas). \cbude to bezpochyby Jedina zahozená věc, Jichž nám tak
mnoho schází. Podobá se nejvíce. ba. někdy doslovně rukOpisum Gr (\ H,
o nichž Palacký V Scriptorcs rermn boh. tom. IH. v předmluvě Jedna.
\Iam Již tušení téměř Jiste, že to a kdo to pohodil mezi lety 1814— 30.
Chytila -) chudáka chytilo to Juž, lituJu ho, neb domnívám se,že dosti
štastnč byl žil. ]xež bys Ty Jen mohl _píiJíti do Prahynna polytechnikum,
měl bys se hlá<iti Jaksi u nového ministra; snad bytu i Helfert po
mohl. V Brně, obávám se nebude i budoucně pro Slo**anstvo puda
příznivá. ale v Pirazc snad ano, a to hlavně, že stlanv ny ní mnohem
mírnerí Jsou, než b\ly__1ol\u 1848. Ixéž b\ Jednou svorny rozum
probleskl Jim v hlavách.“

XIX.
V létě 1860 Němcová. byla na zotavenou u rodiny .losefa Daňka,
sládka v Chlumci nad Cidlinou, ale vrátila se do Prahy ehurava. V té
době vyJednaval s ní A. Augusta, nakladatel v Litomyšli, o souborné
vydání všech spisů Jejích. Přes vše varování manželovo (\'ěmcova
uzavřela s Augustou smlouvu a v létě roku následujícího odjela do
Litomyšle, aby vydávaní sama řídila. Tam pracovala nad své síly za
ohromného nedostatku, Ježto Jí Augusta téměř ničeho neposkytoval, ač se
k tomu zavázal. Od Němcové do Prahy nedocházelo vůbec zpráv.
Manžel JeJí tehdy, netuše nic dobrého, odjel před svátky vánočními
do Litomyšle, kde nalezl chot' svou nemocnou, scšlou (( zešcdivělou. ač
Jí nebylo než 41 let. Byla odvcžena do Prahy do nového Opět bytu
(( „Tří lip“ na Příkopě, kde rodina JcJí bydlela ve dvou skrovnych
pokoJích do dvora. Za těžké nemoci velmi často navštěvovala Ji paní
1) Kustmloví—universitní knihovny.
?) Zemský archivář \' Brně.
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Hanušová i Hanuš sám. Konečně \* pondělí dne 20. ledna 1862 do

konala, dobojovala..
V listech Hanušovych od 1. 1861. již není nikde zmink\ o\ ěmcové.
jednak že Němcová nebydlíc v Praze. neposkytovala mu látky ku zmínce,
jednak že knihovnou příliš byl zaměstnán věnuje jí všude své myšlení.
Že Hanuš od XVI. listu nedotýká se ani slovem Klácela, není
divu. Klácel „čím dále více se vzdaloval společenského života, tak že
ani s vlasteneckými kruhy neobcoval a národních snah si nevšímaL“ 1)
Z listu, psaného dne 26. září 1861, vyjímám:
.,Sláva Janovi, že dvakrát psal. Obraz druliv nás velmi těší. je
povedcn; až bude světleji v pl1rodc i v m\ sli mé, dám 1já se ,abrcissen
a pošlu pak kůži svou Tobě. Prázdnin jsem, jak víš, nemel téměř
žádn_\'ch; tcpi ve na zaěátkuzzáří, když piišl\ s,taubferien i na čítarnu,
poslední to chlév, odjel jsem na dva dny do Veltrus, pak do Litoměřic.
Teplic a Roudnice, to na tri dni —-to bylo vše! \Iísto Alp \*\lezl jsem
na hip, kde bylo viděti brambor dosti dole, vrchův ale dalších nikoliv
vor Uberlluss an \Iangel pruhledného vzduchu V dešti jsem prijel juž
domů, a od toho času nepřestalo téměř pršeti. Jakého tedy divu, že se
i muj kik opět přihlásil k dešti, a nevím, bude—li kd\ v něm opět
jasno. Měl bych na rok někam do lázní snad studcnvch, jak radí
Arthur.,2) ovšem že na delší čas, ale kde brát peníze, když jsem v kapse
letos více než na piázdno V\schl. /ádal jsem n\ ní vládu, aby mi bud
vvšší můj plat professorskv, jehož bvch ted už požíval. dala. nebo aspon
piíplatek, jako měl Saíařík „ Spirk; je to ve Vídni snad u Helferta.
nebo kde to ted má, a jsem žádostiv, pobudu--li popelkou na vžd\
Doma nic nového... Pro sebe nepracuju od večera do rána a
z rána do večera; pářu se s bibliotékařstvím, abych alespoň poněkud
vybředl z té zmateniny dvou předešlých bibliotékářů. Radikální pomoci
není, než ze začátku počíti, a poněvadž to není možná, nutno vždy
jen flikovati a ílikovati. Jsem již hezky u předu, ale konec nevidim
nikde. Pracuju nyní pilně na vědeckém všeobecném „ specialně astrono
mickém katalogu. O jednom ani o druhém není jestě tušení u nás
v mém žaláři.
Jestli pak někdy vidíš Vojtěcha Šafaiíka? Pozdrav ho, když
tomu tak. Věci všecky co ponechal u nás, jsou v nejlepším pbiádku
a čekají na něho, až jednou přijde do Piahy. Skoda, že jsi jestě jednou
nepřijel do P a*,h\ kdež bys b\řval celv můj; tak rozdroben, jak jsi
byl tehdáž, nevedlo k cíli. Bratránka ěékali zde, nezdá se vsak, že by
byl býval letos v Čechách
A tak jsem se \\ zpovídal Tobě „. prosím Tě, když jsi v ěistějším
a šťastnějším povětří ve Vídni, než já zde v Praze, ab\*s nezapomněl
na nás tu v očistci. Bud zdráv a vesel.
Vždy Tvůj H.“
1) Vinc. Brandl

v Ottově »Naučnóm slovníkuc

pod heslem >>K1áce1<<.

2) Dr. Arthur \Villigh, lékař.

Hlídka.
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VÁvRA:

XX.
Po přestávce téměř celého roku, dne (3. srpna 1862 Hanuš psal
Helceletovi :
.,Těším se velmi z Tvého pl,'1.,nupřijetí s lodinou do Prahv. jen
že hoštinee příhodného nebude na blízku, jelikož vše co Platnýřská
neb Poštovska ulice v tom ohledu chová. je velmi bídné, a „zlatý
an(lel“1)bybyl nejbližším hostincem. Škoda, že bída, jež mne pro
následuje juž od r. 1852., ba i dříve, nedopouští, bveh Vás přivítal
v domácnosti své; neb nemam ani postelí, ni peřin, ni jiného nářadí
dostatečného, poněvadž vše u nás je v nejskrovnějším počtu.
Do konce srpna odbudu velkou svou cestu, t. j. as na tři dni
zajeti do Podmoklí a okolí, neb do Plzně,n na delší čas nemohu se ni
pro nedostatek peněz, ni pro úřad vzdaliti. Bez dovolení nemohu totiž
na více než na 8 dní odjetí. Přijed tedy, kdy jen chceš. čím dříve,
tím lépe. Těším se velmi na Tebe a doutám, že i detem Tvý n) P1aha
líbiti se bude. Marie co máme jako stravniei juž po dve léta ze
Sternbelka mmavskeho u sebe, pusobila nam letos hmečkou,kte1a ji
trápí celé léto téměř, mnoho nesnází, ona odjede budoucí týden. I me
děti mčlv letos malé tvphoidy, a to po povodni, která velkou část
piažske' vod) b\ la pokazila a též až do leementina se byla píod1ala
Zadíval jsem se po lodee do Klementina několikiate.

Vždy Tvůj Hš.“
XXI.
V listopadu 1862 Hanuš psal:

..]Iilv Jene. Činím tu Ti své poklonv a vzdávám Ti své díky
za Tve dobrotive ls,01r100\*an1které konečně dospělo ku konci žádanemu
Jednou ale, tuším, musil jsi notně doplacoti, i na mne vlezli jednou
z pošt\ chtějíce lŠ kl. doplatku, ja jsem však psaní nepřijal a napsal,
že dobře markovano, jelikož to pouhá křížovazzasylka, a ejhle! druhý
den přikvapil listonoš, že takto dobře
Ke'ž bv irozumná kritika řekla. že takto dobře, ale nastane opčt
boj, neb Ei'ben prv, jak se samo sebou rozumí, durdí se na mne,
chystaje se na p01,'1žku.9) Dyehtiv jsem, jakou formou to dopadne,
a není mi nemilv nějakv opět boj, když tak dlouho panovala mrtvá.
tichost. Vederemo.
Tv tudíž blzo do pohodlného poklidu odebereš se do Bina.,a3)

nikoli na dlouhv cas. Tam najdeš Blatránka. jenž dostal dovolenou na
pul léta, aby se od šrutky polské zotavil. Psal mi dnes, posvlaje mi
(,i vlastně mé polovičee manželské nejnovější svuj spis „Srovnání
1) Hótel v Celetné ulici.
2) Týká se asi spisu Hanušova: O methodiekem \ýlšladll pm čstí slm anských vůbec
a () výkladu pověsti: »Tři zlaté \Ia.—_\Dl da šmědae zvlášť jenž \*_\šel1.1862.
3) Z říšské rad).
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Egmontas \Vallensteine1n“. Divím se, _jaknna takovou otiepanou cestu
vstupuje; mně se hnusí takové stokrát juž protříbené věcí — ja vy—
hledávám si rád. jsa juž jednou podivínem. stezky neznáme. Psal mi
zároven. že hodlá o vánocích se vydatí na cesty, a první město návštěvy
že bude Praha. Nuže, nebude to příliš příjemné an tak h01livě pří
družuje se k Němcům. a \ Praze obě strany co den příkřejí proti
sobě povstávají, že mvslím. že to bez nějake srážky nemilé neostane.1)
Kdo konečně a na jak dlouho zvítězí, to se však nerozhodne v Praze
než bezpochvbv ve Vídni. Já, co se mne týče. žijí celý den jako pavouk
piacuje a jen na večer kdvž t. rheuma tomu dovoluje, jdu na lov,
t. j. na skleničku nějakeho piva, jež je v\ak v ten čas v Plaze velmí
nelahodne. tak že jsem sám několikráte večer — div se tomu — pil
juž víno. Se CtíboremŽ) jde vše,. jak se zdz,i \pořádkn;
u nás mají
ho všechnv lady a žijeme veselejí či vlastně hřmotnějí jako _juž létta
neb_\lo On zachOvavá nenuceně f01mv vnější. je přívětivým a uslužným,
aa co
se Lauřejako
nejvíce
líbí,
velmid\a
pořádným.
Pokojík
jeho jako
je číst
uspořádán
s,alon
kdežto
o\tatní páni
studenti
v vždy
m.
žijí. To pohnulo hlavně Lauru. vyměniti mu staré nářadí za nové,
tak že skutečně pokojík ten mal_\ a bídný vypadá jako proměněný.
Píše si pilně explikacc,t tak že málo mu času zbyva k jinému čtení,
jak se mi aspon zda. Slovanske literatury všímá si vůbec více, než
světové, čemu se tím více divím, an mnoho znaků na sobě má do
kazujících, že vzdělanější je mnohem, než b_\"v,'íabsolvovanv gymnasísta,
a patlně vidno působení Tvé na něm a v něm.
Bud' tak hodný. lístek,. jenž tuto přiložen, dodatí Jos Jireěkovi
cestou kterou chceš. bud piíme nebo nepřímě. Odporuč nás všecky
rodině Tve ,1piš. kdvž máš k tomu jen nejake chutí,/ „ase brzo Tvému

Hšovi.“

XXII.
Dr. Ignác Hanuš stav se ředitelem universitní knihovny nespokojil
se pouze prací vykoná ranou v úřadě svém. nýbrž i jako spisovatel
věno *al se novemu svému směru, t. líterarně—hístoríckemu. Jíž r. 1863.
vydal „Die lateíníschen Osterspíele“, dále „Malý výbor ze staročeské
literatury“ a, pomocí vídeňské akademie „Zusžitze zu Hansliks3) Ge—

schichte der k. k. Prager Universitat-sbíblíothek“
List jeho ze dne 25). května 1863 u výtahu zní:

„\Iílý Jene. Poslední me psani nebylo ani dokončeno, jelikož
Ctibor o den dříve odjel, nežli bylo prve ustanoveno. Chtěl jsem mnoho
1) Roku 1861. konečně Cechové dobyli většiny v obecním zastupitelstvč pražském
což ovšem rozčílilo stranu německo-židovskou.
2) Syn Dra. Jana Helceleta, nyni doktor práva a advokat ve Vyškově, jako právník
bydlel u Hanuše.
3) Josef Hanslik, skriptor universitní knihovny pražské (zemřel r. 1859.), vydal
r. 1852. »Die Geschichte und Beschreibung der Prager Universitíitsbiblíothek<<.
28*
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Vixenxc \'ÁvnA :

Ještě psáti, co sobě ponechám, až se shlcdáme. To se však nestane
na letnice, a to za dvojí příčinou. První, že ve Vídni nic není ještě
ustáleno codo ministerstva vyučování, vše se tepl va vaří./ a Já čekám
tudíž, až bude uvaleno či aspon lépe připiaveno. Druhá příčina Je. že
jsem byl předešlý t\'*den v Jičíně.
/1t1a chci as
3 míle kdesi od Pr*ahJ do hor, bJ ch tam ztrávil
tři dni nevydávaje mnoho a přece se 7d1avJm vzduchem zotavuje.
Potrebuju změny poměru více pro duši než pro tělo, jsa na mysli
dosti utrmácen pro nejednu príhodu 1rodiny i knihovny. Nevěříš, Jaké
břímě knihovna Je, když starý a váhavý vůz má p1iJíti do Jakéhosi

v1chu,a koně Jsou jen staří a vůz iozvizany. Chápám nyní veskrz
quietismus Šafaříkuv co do knihovnv, neb pán Kristus byl Juž pověděl,
že se nemá nové víno do stalých vaků líti, co Jsem přece učinil,
„ nyní to všude vytéká a se tlhá.
Jestliže sám nepřijedeš do Prahy, pobude vše neurčito, kdy se
shledáme, neboť nevím, zdaž budu mocl jeti v prázdninách do\ Vídně.

Rád bych si piece Jednou zaJel do Mnichova. a to netoliko pro umě—
lecké věci, než i pro tamější knihovnu vzorně prv usp01ádauou. Ale

všude vadí přebytek nedostatků peněžitých.
/a Tvé výčitky chyb děkuju slušně, i Jireček mi o několika Jich
psal, seberu je Jednou všechny a vylepšim se ve velejné přednášce
v učené společnosti.“

XXIII.
Dne 21. července 1863 Hanuš poslal dlouhy list Helceletovi.
z něhož lze podati Jen malou část.

„MilJ' batjuško. Litoval Jsem Tebe velmi le se, žes byl nemocen.
Žes však odjel do Luhačovic, mám více za potřebu dcery Tvé než
Tebe samého., a doufám, že tam budeš míti hodnou dlouhou chvíli,
než ta pry Je právě zdráva. Dnes láno odJel též juž Ctibor do Brna.
Kdo ví, Jak to bude na rok, či vlastně snad juž po prázdninách. Neb
slyš! Je tomu as měsíc, přišel Jednou večer Brauner a Braunerová
]; nám, Jestli bychom vzali Zdenku 1) k nám do vyučení a vychování.

Svagr (vlastně strýc) její J
upadl do velkých dluhů, praví se
0 80.000. .Je to můj spolužák a velmi rozuan' človek a měšťan,
pokrývač, Jenž míval strechy veškerých dráh pod sebou. BJ lt v městě
té vážnosti, že byl tajn\'*m spolukandidátem pro měšťanostství, Jak se
plve volil Pštros,2) a plOpadl Jen proto, že juž tehdáž dluhy se počaly
množit. Ted mu soud odňal poručnictví, tak pravil Blauner, Jenž se

stal poručníkem. nechtě, by Zdenka dále pobývala u J

\Iůžeš si

pomysliti, jak mi bylo. Důvěra ovšem těšila mne, a vidíš, že se vy
plnilo. čeho Jsem si přál, že přicházejí opět ke mně a ne Já k nim.
\eodřekl jsem tudíž, než pravil, nebude—litoho, bude mi milejší , že
1) Jedinou dceru Karla Havlíčka; Havlíček i jeho choť Julie zemřeli r. 1856.
2) První český starosta \* Praze po zpětném dobytí města r. 1861.

Dr. Ignác Hanuša

Di. Jan H(lcelct.
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jsem ale ochoten pokusiti se dostáti důvěře i jeho i národa. Tak to
bvlo a\ 1—1dní. Přišla pak ona, zvěstujic, že J. . nechce se vzdáti
polučnictví, že bude protestovati \\ soudu že jeho peněžité stránky
nejsou jeho rodinné stiánk\, že Zdenka. majíc svého vlastního jmění,
jen rodinné stiánky jeho se týká, a že i Zdenka. sama \ tím nejen
souhlasí, než že si pleje zůstati, kde je, ač ni on ni ona neměli niěehož
co naniítati proti domu mému. J. .protestoval hlavně proti poručnictví
Braunerovu, žádaje. že když b\ mu juž vůbec mělo b\"ti vzato, ab\
mně dáno bylo, pak že b\ i proti odstěhování se Zdenky ke mně
ničeho nenamítal. lá ale lnánil jsem se ploti p01ucmctvi zuby neht\,
jak zajiste uhodneš. Brauner však stojí na svém, a sbon jenž vládne
až do plnoletí \ jměním Zdeněin_\'m, je veskrz \ nim srozuměn. Brauner
doufá, že soud vlchni zajisté odmrští J... a že to pobude při návrhu
jeho. \\ní zvou Braunemvic lodinu mou někdy (lo lože v divadle,
co \nad má bvti před publikem jako dukaz smíření domu národnícli
\ m\'m. Pri chladné mysli divím se věru, jak připadli ry chle a tak
úsečné jen na mne. Uvidím, co z toho ještě vyleze! Co tomu říkáš
as T\. 9 batjuško muj milý, jenž se tam koupáš \ běloskvoucí žinčici.
Br! jde až mraz po mně. .já živořím ve svém potišténém žaláři,
jak posud. Že nepojedeš se mnou do \Inichova, dotklo se mne hoř,ce
doufajicího v to pevně a přejícího \i toho, jako ráje Vidím, že nás
poměr\ vžd\, víc a více vzdalují, (\ mělo by, aspon dle mélio přánoí,
opak býti. \ež nejsem pánem, ale bohužel! otiokem svych poměrů.
Co udělám, ještě nevím nechce se mi samému jaksi tam, ač se skoro
juž \t\dím neučiniti toho. Mám však ještě témeř celý měsíc na pře—
1n_\
šlenou. Z úředníků in_vch žádali (\ dostali též juž tii dovolenou;
než se aspoň dva navrátí zpět, není naděje, bych mohl odjetí. Vrátí
se však před poloviěným srpnem. A nyní budiž konec.“

XXVI.
Jako zakončení svých bájeslovných studií Hanuš V\dal r. 186—1.
„Nástin bájeslovných bytostí Báby a Děda“; k předmětu tomu již \e
nevrátil. Téhož roku samostatně vydal „Nástin slohovědy“ (\ Erasima
Roterdamského Encomium moríae, čilí chvála bláznovství, \ překladem
B. Hrubého z Jelení.

V listech Helceletových jest ještě jeden kratíěký d0pi\*Hanušův
ze dne 27. července 1865, jenž zní:

„Posjlám Tí krátké pozdravení s prosbou, bys ten sešit „ŽÍV\“
i s přílohami Bratránkovi odevzdati dal. Sestého neb sedmého?7srpna
odjedu — dostal jsem dovolenou na měsíc — někam do hor, kam,

ještě s jistotou nevím bude to však asi Šumava.
Přítomné přednášky podrž pro sebe. Bud zdrav (\ vesel! Hš.“
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\'INCEXC VÁVRA:

Hanuš byl ještě stále literárně neobyčejně čilým a pilným, ač
sil tělesných mu ubývalo. Roku 1868. vydal „Quellcnkunde und
Bibliographie der bííhm.—slav.Literaturgeschichte“, „Literarni působení
Josefa Dobrovského“; roku 1869. „Sulamitha či píseň písní v domnělé
aesthetické její podobě staré“ a j. Podrobný seznam Hanušových prací
od P. T. Nováka nalézáme ve „Věstníku bibliografickém“, r. IVJ)
Záslužný &české vědě věnovaný život svůj Hanuš skončil v Praze
dne 19. května 1869 v 57. roce věku svého.

Jak ze zajímavých těchto listů patrno, býlý vědomosti Hanušový
neobyčejně rozsáhlé a důkladně. Kritický bystrý jeho duch stále jen
hloubal a pátral po věcech ve vědě dosud záhadných a neobjasněných.
Věci povrchní a na snadě jsoucí býlý mu vždy proti mysli. Co Hanuš
vykonal jako zakladatel české vědý filosofické, jako důmyslný kritik,
jako folklorista a mýtholog slovanský, jako pilný literarní historik
a grammatik — to vše má cenu trvalou. Bohužel, literarní činnost
jeho až do dnešní doby není oceněna řádně a plně, jak toho zasluhuje
muž, jenž v dobách těžkých celý svůj život zasvětil národu, trpě
a. strádaje

stále . . .

DOpisyjeho Hclccletovi živě charakterisují jeho povahu i Helcelctovu
a jasný nám podávají obraz doby. ve které tito dva vynikající mužové
národa našeho žili, po stránce společenské, snah vědeckých i národních.
Věrná družka života Hanušova, ušlechtilá a Výsocc vzdělaná Laura,
zvláště v listech těchto vyniká jako vždy obětivá, nezištná přítelkyně
nešťastné B. Němcové, jako pečlivá, vše občtující matka svých ditek.
jako milá choť, jíž jde blaho rodiný nade vše, jemuž věnuje všecký
síly ducha i těla... Jsouc vždý přítelkyní a podporovatelkou chudiny,
lidumilkou v nejkrásnějším smyslu "slova, skončila blahodárný život
svůj u vzácném věku 75 let dne 9. července 1892 v Čenkově v Čechách.
Trpký bol cítíme z nešťastného osudu výsoce nadaného přítele
naší dvojice, Hanuše a Heleeleta, vlastní vinou a neblahými poměrý
pl'onásledovaného a uštvaného Matouše Klácela. Co by za přirozených
poměrů v Brně vykonati mohl muž tak neobyčejně nadaný a vzdělaný,
rázný a nadšený pro národnost naši a vědu, dá se jenom tušiti. Takto
jsa nespokojen, rozcrván, poháněn s místa na místo. zhýnul v daleké
Americe zapomenut . . .
Jestliže dopisý právě uveřejněné oživí památku všech těchto osob.
zvláště obou přátel vůdcův a buditelů českých, je to především zásluhou
1) Viz též Karoliny Světlé »Z literárního soukromíc, Zemské Listy, 1880.

Dr. Ignác Hanuš & Dr. Jan Hclcelet.
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pana Dra. Ctibora Helceleta, jenž nejen že ochotně svolil k uveřejnění
listů Hanušových, ale i opatřil je poznámkami, bez nichž by na mnohých
místech zůstaly temny, neobjasněny.
Přítel Hanušův, jediny cele oddaný a upřímný, Dr. Helcelet, po
záslužné práci učitelské, vědecké, buditelské a politické zbytek svého
neunavně činného života klidně trávil v Brně v kruhu drahé své
rodiny, vážen jsa. pro milou a klidnou svou povahu od každého, kdo
ho znal. Zemřel v Brně dne 19. února 1876 u věku (34let a pochován
na městském hřbitově. Tělesné jeho pozůstatky s nádherným pomníkem,
jejž mu postavila rodina jeho, převeženy po zrušení městského hřbitova
na hřbitov ústřední, kde odpočívá na význačném místě vedle svého
staršího přítele a spolupracovníka. Františka Sušila.
Právem hlásá epitaf jeho:
Dokonal život svůj

národu svému zasvěcený.
Pokoj polnclu jeho!
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Alexander Sergejevič Puškin.

Jeho život &literarní činnost.
K stoleté výroční památce narození napsal
A. YRZAI..

\ejvětší národ slovanský, stomilionovv náiod ruskv, činí rozsáhlé
přípravy k oslavě stoleté \*\1ocn1 památky narození největšího básníka
svého, Al. 8. Puškina. Vědecké i učebně ústavy, učené i literalní spo
lečnosti, zemské výb01\ i městské rady šlechetně závodí, jak by co

nejokázaleji uctily památku velikého básníka. Je to v Řusku prDÍ
příklad tak šilokého uznání a velebení národního genia. \eJrOZsirenerl
formou oslavy budou slavnostní schůze univelsitní, přednášky o Puškinovi
na gymnasiích i školách národních, podělování žáků \*\bian\ m1 spisy
oslavencovými, zakládání stipendií pro studující. Zvláštní výbor při
akademii věd v Petrohiadě vypracoval jubilejní progiam, podle něhož
oslava začne zádušními mšemi za Al. Puškina v Petiohradě iv Moskvě;
vakademii věd bude pak slavnostní schůze s přednáškami a slavnostní
kantátou a V\'stava věcí, jež kdysi náležely Puškinovi; v carských
divadlech budou se hráti kusy oslavencovy. Dále má býttpodána žádost
k carovi, aby lažen byl peníz na památku jubilea, dále aby vláda po
starala se o dustojn\'* pomník oslavenci, zakoupila statek Puškinův
\* Michajlovském a zřídila tam útulnu pro chudobné, staré spisovatele;
konečně akademie věd vydá k jubileu prvý svazek klassického vydání
spisů Puškinovych. Kníže A. Urusov zam\'šlí vydat „puškinský slovník“,
jenž by byl slovníkem ruského umělecko-literarního jazyka. Dům
v Petrohradě, kde zemřel Puskin, má byl: změněn v Puškinovo museum,
v němž by uschovala se knihovna i věci Puškinovy.
Tak oslaví Rus století narozenin svého básníka. Ale také ostatní
národové slovanští chystají se k oslavě, k níž chce přispět i tento
nástin života i literarní činnosti oslavencovy.
*..co

*

o.
...
l

Alexander Sergějevič Puškin narodil se \* \Ioskvě 26. května
(podle našeho kalendáře 7. června) 1799. Se strany otcovy náležel
k starému šlechtickému rodu, o němž zmiňují se letopisové od dob
Ivana IV. Matka pak Puškinova b\ la vnučkou Ibragima Petrovice
Hannibala křtěnce Petra V. jejž básník opoetisoval v povídce „Arab
Petra VeL“ Otec básníkův, Sergěj Lvovič Puškin, i str\'*,c známý
básnik Vasilij L. Puškin, b\Íi lidé vzdělaní po způsobu své doby,

Alexander Sergčjevič Puškin.
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t. J. vzdělání Jejich b\lo čistě velkosvětské. Otec blýskal se \tipem ve
vznešeném světě, nemilmal ži\ota rodinného i odm zdal hospodářství
a péči o \*_\'*chovditek manželce,

Jež ovšem příliš nestaiala

se o děti.

unesena veselostmi téhož vznešeného \\ čta. ()statně matka nemilovala
ost\'cha\ ého i nehybného Alexandra i dá\ ala prednost dceři a druhému
synovi. A tak Alexander strávil dětství pod dozorem babičky. \larie
Hannibalové. Jež naučila ho číst a psát, i \tare chuv\ Aliny Rodionovny,
Jíž neríce básník byl zavázán za poetické prvky \vé. .,Rodion0\*na".
praví o ní životopisec Pu\kinuv P. \ Annenkov, „nnáležela k t\*pickýní
a. nejšlechetnějším osobám ru\kého světa. Spojení dobrosrdečno\ti a
bručivosti. něžné náklonnosti k mládí \ líčenou přísnosti, zanechalo
\ \1(lci Pu\kinově nevyhladitelnou vzpomínku Pu\kin miloval Ji ne
změnitelnou láskou a v letech mužnosti a \lávv rozmlou al \ ní po
celé hodiny. To \*\\\ ětluJe \e Ještě také Jinou duležitou předno\tí A11n\
Rodionovny: ve\kcien pohádkový svět ru\ky byl Jí znám co nejlépe.
ona pak podávala JeJ neobyčejně 01i<>inalně.Pořekadla, přísloví ne
scházela Jí \ Jazyka. Vět\ínu národních b\lin a písní, Jichž Pu\kin
mnoho znal, \ly\el od Alin\ Rodionovnyf:
O sedmi letech stala se \Alexandiem neočekávaná změna: 2 ne—
hybnéhoa ost\'chavého dítěte \tal \e bujný. dovádivy a odvážny hoch.
Za vychovatele brání byli cizozemci, hlavne Francouzi, od nichž Puškin
tak důkladně naučil \e mluvit francouz\ky, že vládl tím JaZ\ kem Jako
matelským, ba napsal Ja :ykem tím i plvní pokusy básnické. Tak

v 12. roce věku svého nap\al divadelní kus E \camoteui“
podle
'\Ioliclea podle Lafontainea psal baJk\ a podle Véltaireovy. „1Henr ad \""
nasp\al hrdinskou básen .,La Tol\ ade“.
Roku 1811. Puškin b\l priJat do nově zřízeného carskoselského
l\cea, Jež mělo být vzorným ústavem; ale brzy zavládla tu nekázen.
Professori po smrti pr vního ieditele hádali se mezi sebou, nepřipravovali
se na přednásky, ba dovolovali studentům taJné pitk\ \ posluchárnách
l\ cea. Záci málo dbali učení, toulali se po lycerkém sadě a začali záhy
milostné pletky se služkami a helečkami, Jimž Pu\kin psal i milostné
ver\e. Již \* té době Jevila se u Pu\kina osudná náklonnost k Jizlivým
posměskum, pročež mnozí spolužáci počali se ho vzdalovat. V ruko
pisném časopise, vydávaném v literárním kroužku l\ cea, mezi básněmi
P. byla hojnost takovvch štiplavych epigramův a eroticky ch veršů,
psaných pod vlivem anakreontský ch básníků francouzských, Chéniera,
Gresseta, Grécourta, Chapellea, Parn\a & J., od nichž Pu\kin přijal
i onen lehkomyslný názor světový
\,vy značuJícíJeho první básnické pokusy,

„lycerké

básně“. \a stěstí \kodlivý vliv tento aspoň částečněbyl

seslaben ušlechťuJicím vlivem čisté, ušlechtilé poesie ruského romantika
Žukovského, Jenž kromě Karamzina i Bafuškova b\l hlavnim učitelem
Jeho ve skládbě ruského verše.

První tistěnou básní P. bvlo poslání,.,Príteli
vyšlo 1814 ve „Věstníku Evropy“. Od r. ÍSló., kd\

zkouscepredčítalbáseň „Vospominanija

básníku“. ,Je

N<

P. při veí eJné

H<
v Carskom Selě“ , Jiz

nadchl i přítomného staíého básníka Děržzavina, rozšířila se litera rní

sláva jeho také mimo lyceum. R. 1817. Puškin ukončil studia v lyceu
ne právě skvěle a byl přijat do literarního spolku Arzamasu,
kdež
shromážděni byli mladí spisovatelé romantického směru, bojující proti

zastaralěmu lžiklassicismu a jeho zástupcům v lŠesedě ljubitělej
r usskafro slova, idostalo se mu tu názvu ,cvrěek“ (b\loť obyčejem
Arzamasu dávat členům želtovna jmena). Ale A1“ a mas na neštěstí
Puškinovo záh\ rozešel se. Zatím luškin seznámil se s Žukovským,
jenž měl velikou ladost z litelarních úspěchu mladého básníka a zůstal
po celý život jeho ochranccm, dále s historiografem Karamzinem.
s básníky Baťuškovem a Dmitrijevem i znamenitým znalcem ev1epsl\vch
literatur Katěninem, kteří velike naděje skládali v genialního mladíka
a s tím větší bolestí pozorovali, že naruživv Puskin upada v nevázanost
a prostopášnost ve společnosti důstojnických pláteluv a velkosvčtskě
mládeže. Puskin totiž zdědil po otci ješitnost, snahu bl\'skat se ve
vznešeněm světě, oddával se vašnivě velkosv ětsk\'m zábav—(un,a když

\znešený S\ět ho onuzel, vrhl se do polosvěta a \stoupil v eioiekou
spolecnost Zeleně la n)pv spolecnost mravních mrzáku, záletníků.
pijanův a karbaníkuv. Ale Puskin nestvkal se pouze s h\'řil\' velko
světskými, n\'*b1ž i s mladými civilními i vojenskými přáteli. lil)e1al,v
d\ acátých let. unesenvini společenskými otázkami doby tě a blouzníeinii
o politický cli previlatech, jako b\li Iv. Pušěin, ()aadajev, i\I. Orlov.
A. \. Rajevskij, R\*lějev, A. Bestůžev, Pestel (( j., ktelí téměř vsichni

stali se později, ,del\abrist\*“. Unesen oním kfašením. jež bylo pozorovat,
v ruské společnosti po válkách napoleonských a nalezlo v\"raz v množství
tajnv ch spolkův a politických jednot, Puskin poddal se vlivu těchto
politických l\loužl\nv (\ aě neb\*l zasvěcen do plánů jejich, přece chtěje
zaujat v nich samostatně postavení, poca,l v liberalním nadšení psát

satir\ s politick\'mzbarvením,politicke

pam flet\

(\ epio rain\.

chtěje bud jak bud státi se politickvm mučeníkem za ideu. touže po
Sil)i1i.Pamiletieke verse Puškinovy nalezal\ u mnohvch oblibu, šířily
se v obecenstvu, a tu skutečně vlada pomvslela poslat jej do v\l)nanstvi.
Ale na prímluvu Engelhardta, ieditele lycea, Ka amzina a geneialního
gubelnatora hr. \11101
\dov1ce bvl Puskin z Petrolnadu. kdež sloužil
v ministelstvu vnějsích záležitoStí, pouze piesazen do Jekatěrinoslavu
do kanceláře geneiala Inzova. prokuratora osadníků jižní Lusi.
Ačkoliv t\'to satir\.pamlletv s politick\'n) nátěrem a lehké epiO'iam\.
namířené na zájem minut\, získal\ Puskinovi dosti ctitelů, prece hla\nim

tahem jeho genialního talentu b\la umělecká

tvorba. Puskin b\l

píede vsim umělcem, básníkem, jenž obecenstvo okouzloval hned po
svém v\stoupení na pole literariií puvabem \ersuv, eleeancí,k1ásou
(( lehkosti jaz\*l\a. Puškin—politik, jakým ho chtěli íníti, je neskonale
níže básník a—
—umělce,jehož básně ,okouzloval\ nikoli politickou narážkou,

nvbržbásnickoukrásou.lak pr\ ní delšídílojeho„.Ruslan 1Lju dmila

jež r. 1820. způsobilo velikou sensaci, je lehká fantasticko- romantická
básen na sujet narodni pohádky bez \,fselikj ch společenských a poli
tiekvch na1(ižek.l\eob\'ěejn_\" úspěch \ejí b_\lúspěch čiste poesie, půvabu
verse a kouzla jednotlivostí. Basen zrovna ohlomila: nebylo tu již onoho

nadutěho tonu lžiklassikův, ()ni plaětivě citlivosti () nejasně blouznivosti
romantiků, nýbrž hojnost vtipu žertovné pohlížení na svět pohádkový,
zdr()v\' ()živý 1e()lisn)))s,prohlédající skrze zázraky, ()prosté vypravování.
Kdežto roniantikové V\nášeli l)(isen do nebe, klassikově vrhli se na ni
se zběsilvn) vzteken). Žukovskíj, usl\ sev konec překrásné. okouzlující
básně, d()10\*()l Puškinovi svou podobku s nápisem: „Záku od p1e
)noženého učitele.“
Sotva v květnu 1820 přijel do (lek()těrinosl()vu. Puškin onemocněl.

i pob\v tan) pouze dvě neděle, odjel s rodinou \. \. anevskěho

na

Kavkaz léčit se. Z Jekatěrinoslavu zachoval si v poetické paměti ol)1()z
dvou loupežníku, již pichli z pevnosti tamější () v okovech pl()\*()lipřes

Dněpr. Plíl)ČlJten b_\*ltheinaten).Bratří

lou p (;)))k )) .l\()\k()zsk(')

příioda ) lázně blahodárně ))ěi))ko\()l_\na tělo i ducha.) fantasií i tvorbu
Puškina.. jenž pod živými dojn)\ (livokých krás k)()_je toho pojal

plán k básni „Kavka'zskij

plě nnik“ (zajatec) v níž vylíčil život

tamějších horalů. S Rajevskými po dvou měsících odejel n() I\)_vn) do

.*luizufa.kdež nadšen klassickvmi vzpomínkami. spojenýmiš\I\)\ínen).
napsal

několik

dně\noje

()ntholo<_>icl\_\'
cl) básní

světilo“.

() známou

elegii:

..I on, ()slo

Piol)lídk() chanskěho paláce v Bnchěisaruji

priinělaho napsatpm()bnv„Bachclsa )*()J\kij tontan

\() I\í\')nu

Puškin kochal se 107košnou přííodoí) () ožil duchem upiostíed )niló
rodin\' Raje'vskvch, s níž důvělně se seznámil. Tu strávil nejšťastnější
dni života sveho, tu seznámil se též s l)_\roneín _jenž měl )))00))_\'\liv
na básnickou t\ orbu. život () ide\ jeho. Společenské idey Puškinovv,
v nichž jeví se občanský vvznan) jeho. l)\'l\ v_vehovány v k1uhu libe)*()l))
dv()c(')t_\'
ch let: je to snah(i po společenské samočinnosti () uznání osobní
důstojnosti, po os\obození nevolnickěho lidu. po )()zšííení osvěty. p()
svobode ducha i poetieke tvorby. \() jihu Puškin \t_\'k()l se s lidmi
téhož libeínlního l\1uhu. z nichž ())))07í b_\li proniknutí též l)\'1onis1nen)
l\tcr_\' upevnil v Puškinmi \ ědomí os(obní dů._\t()jnosti() l)(ísnieke .\vol)0d_\.
hrdě opovížení starými tradicemi. 7\'_\'k_v.ob_včejí () touhu po ne\()znne
svobodě osobnosti vp101evu silnvch v()šní. \le politicke tilo\otick(') stínnkn
b\ionismu jeho l)lubok\' pessin)i\)nu.\ () )ozuuování. p()píí(')))í zustnl_\
)nu cizí. léto no\(') b\ionskě náladě P. ()dp0\íd()lo také okolí. do
něhož se do\t()l. Zatím totiž p)ed\t()ven_\'* jeho Inzov plesazen byl do
I\iši))ěv(), l\(nnž odebral se i Puškin () dojížděl odtud na st((tek Rajevský eh
do l\(nncnk_\. Ol)_\vatelstvo ki\iněv;\'ké. postu) směs „plemen, )) )1e(1 ()
stavuv“ . evrópskě \*7děl()nosti () asijského barbaíství. žilo velmi ))e\ (')Z()ne.
()život takový byl P. právě po (huti. \/1)))\1vse do společ))o.\ti.P. \edl život
plný znbav, hlučný ch pitek. záletu, s\ ()))) soubojuv () všelikých dobro
(lružství; chodil neuěesaný, neuínvt_\', v pestrem obleku v_(chodnin) () ne—
p01ádností svou píiváděl v úžas vážnější ob\\()tele. \emilosrdní) po
směvačnost () zaliba ve )v()ěl\(')ch i škandáleeh zpusobila. že od jakéhosi

vtipkaře dostalo se )))unázvu „běs arabský“ .Dobíosrdeěnv In70\ otcovsk\
napomínal ho () konečně za tíest poslal ho do Iz1n()i1().Ul)í1()jc sc tuni.
P. setkal se s cikánskýn) táborem i kočoval s cik(')n\*.Vzpomínkyn na toto

l\ocování po bessarabskýcl) stepích zachoval\ se \ busni (Jik ())))

Pob\'v v Kišiněvě asi tři léta, P. přestěhoval se do Oděssy
v kancelář generalního oubern atora hr. Z\I. Voroncova, přísného b\*ro—
krata, jenž i na podřízených žádal b_\roklatickou „pořa(luost“, vnější

slušnost života i oddanost veeslužbě, kterýmž požadavkům P. nedovedl
\\ hovět. Jeho samolibost b\*la uražena tím,že Voroncov neviděl v něm
pi*osluléhobásníka, nýbrž jen úředníka začež P. zaS\*páv al svého před—
staveného spoustou veršovaný ch i plosaických sarkasmů v oděsské
společnosti. Voroncov obiátil se ke spiáv ci ministerstva vnějších zále
žitostí se žádostí, l)\' Puskina odvolali z Oděssy. Zatím do rukou
policie dostal se dopis P. k příteli. jemuž píše, že .,bere hodiny
čistého atheismu“ u jakéhosi Antrličana, který pr\*„ zničil slabě důkazy
o nesmrtelnosti duše.“ Cal kázal za trest P. propustit ze služby a
v\'povědět ho do Michajlovského, což se stalo v červenci 1824.
Při tomto dobrodružném životě P. napsal díla \\*soké cen\*
básnické. V něm podle vlastního přiznání žily dvě ruzné od sebe
bytosti: nadšený žrec Apollina a nejnicotnější z dítek světa, plodný
básnik, překvapující bohatstvím duševní činnosti, a nadut\*. domýšlivv
hejsek, svárlivý rváč, karbaník a záletník. \a jihu P. pilně vzdělával
přečetl massu knih, sbíral levendy, národní písně, za\aděl rozmluv\*
oLizajímajících ho věcéch. Tvorba jeho v době té byla velmi plodná.
\apsalt l\*ricko-epické básně v b\*ronském slohu: r. 18:21. ..Ka\

kazsk\'* jatcc“ a „Bratři loupežníci“, r. 1b2'2f .,Bachči—
sarajský fontan“ r. 1824. „Cikáni“ a 121823.první dva zpě\\*
„*Je\ genije

OněOina.

Mimo to napsal množství básní l\*rick\*ch

(na př „Musa“, .\bapolcon“, „Čaadajevu“, ,.Demon“. .,Ptáče“,
..Rozsévač“ Píseň o divomocném Cleon/*) V zápalub\*ron

ského liberalismu začal psát politickou traoedii „V adim“ v duchu
mužnýcch tragédií Alfieriho a pod čtením Vboltairéa báseň, pro kterou
u pravoslavného duchovenstva upadl v nemilost.
Jakkoli v básních těchto znamenat ohlasy b\ronské nespokoje
nosti, prece básně t\* neokouzlují bezbarvými, abstraktními charaktery
hrdinů, nakreslenými pod dojmem typu B\*1onov\*ch, nýbrž živými,
malebiiými obrazy ruské přírody a života. Puskin měl hluboký smysl
realní, a od počátku tvořil hlavně pod bezprostředním vlivem dojmů
života: básně jeho byly spíše ohlasy dojmů zivotních než dojmu
literarních, dojmu z četb\. Pozorujeme-li život P. ve spojení jeho
s tvorbou básnickou, vidíme, jak život bezprostředně vnukal mu díla
jeho básnická. P. stavěli stále jestě v čelo romantikův, ale romantismus
neb\*l hlavní silou a předností nových

děl jeho (*enia, nýbrž bez—

prostřední svazek s obklopujícím ho životem skutečným, realismus.
Z P. stával se pomalu samostatný, národní ruský umělec,jenž sbližoval

poesii s ruským životem. V Evženu

Oněginovi

již i*áznějivstoupil

na půdu realní, půdu ruského života se vsemi jeho zvláštnostmi.
Rozloučiv se s jihem, P. rozloučil se také s tehdejšími ideal\*.
b\*ronsk\*m liberalismem i lehkomyslný m životem. Pro nevěrectví
pronásledován, P. b\*l \* rodině své v Michajlovském přijat s hrůzou
a obavou, aby pro jeho bezbožectví nebyli trestáni také ostatní členové
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rodiny. Otec piijal na sebe dohlídku nad S\nem. ale brzy vznik1\' mezi
nimi nemilé v\'ss',tup\ a tu otec ujel s rodinou do Petiohradu ) vzdal
se dohlídk\' nad P.. jenž od té dob\ žil v Michajlov kem sám pod
dohlídkou maršálka šlechtv Peščmova. Náboženský návod dával mu
dobrosrdečný prevor blízkého klášte1a.V nevolné samotě Puškin pie
mítal o sv\'ch dřívějších společenskvch názorech a ideach i našel
nově z„'„jm\ jimž diíve nevěnoval tolik pozornosti. Byly to zájmy
dějin a národnosti. Zimní večery tiávíval v rozmluvách se starou
chůvou od níž sl\'šel on\ krásne poh„'1dk\, ktere zpiacoval ve verších.
„A1ma Rodionovn
n“a praví o ní Annenkov, .,b\la prostlednicí ve st\ cích
Puškinovýeh s ruským světem pohádkovým průvodkyní Jeho v poznání
pověr, ob\čejův a Způsobu lidu, s nimiž lid přistupuje k \*\"m\'slu a
poesii. Puškin v\'s lovoval se o chůvě jak o posledním svem učiteli a
říkával, že tomiito učiteli je velice za\„'1z„'mza naplavu nedostatku
svého prvního francouzského v_\'chování.“ Hlavně pod Jejím vlivem P.
začal duševně se obrozovat a sbližovat s prostvm lidem, sbírat národní
písně, plísloví a vnikat v podstatu poesie nínodní. I\1*omě samotv
k uklidnění vášnivé po *ahy jeho přispíval tež přátelský s*azeks tichou.
šlechetnou rodinou sousední statkářky, P. A. Osipové, jejiž dvě starši
deerv tvorily mezi sebou právě takový kontr,ast jal\\" vidime mezi

Tatjanou a Oloou v Evž. Oněginovi.

jehož :).—(i.zpěv byl napsán

v Michajlovskčm. Tu zbavil se P=D
pout. bvronismu na dobio,b\1 unesen
olympsky klidným Goethem a hla\ně Shakespearem, pod jehož vlivem
uvědoměle vstoupil na půdu realismu, prostého, skutečného života.
i byl proniknut oním historicko—objektivním názorem na život. který
nalézáme v dílech poslední dob\ cinnosti jeho. Pivním pak v_vsle
dkem
tohoto nového směru jeho ducha i poesie byla v_vsoce poeticka, .K 0—

medija

o carě Borise

, již konečně se rozloučil se stalvmi směrv

a začal novou dobu své činnosti. V Michajlovskčm napsal ještě rozkošný

žert Hl£1bb \ulin“.

velšovanou část „Egypts kých nocí"

vv—

nikající básnickou bai v1t0st1a východní olinivostí a množství 1\'1ick\"ch

básní, jako jsou: „Prorok“, „Zimni cesta“. „Vzpomínám na

čarokrasný okamžik.“

Ale jednotvárnv život venkovský počal konečně Puškina nudit
i pomvšlel na útěk do cizin\. V tom přišel 1—1.prosinec r. 822 ..

pamatný spiknutím tak zv. „dekabristd“

Puškin zvěděv o nezdaru

spiknutí. spalil vlastní autobi00'„1*1fiia mnoho dopisův od pratel, které

by ho mohl\ uvésti v podezření ze styku s dekabrist\, s jejichž
nerozumnvmi, fantastickvmi plán\ ostatně nesouhlasil P. zatim b_vl
zvažněl, liberalní iozjareiiost jeho ustoupila stlízlivému rozumu. Poh\b—
livá povaha jeho hledala n\ ní východ z nem citeho postavení, v němž
se nalezal. hleděla nalézti novou činnost ve změněných poměiech:
z potřeb\ činnosti snažil přizpusobit se neprekonatelným okolnostem.
stal se 0pp01tun1stou
Zůstav věren svému presvědčení 0 ne—
vyhnutelnosti osvěty a osobní nezávislosti 1básnické svobod\ v květnu
1826 obrátil se s žádosti k novému carui Mikulaši. chtěje s ním .,úplně
a uprímně se smí1*it“.
, lituje své lehkomyslnosti v úsudku o atheismu,
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slibuje, že nechce náležet k žádnému tajnému spolku. V srpnu 1826
dostalo se mu dovolení b\* se přestěhoval do \Ioskvy, kdež jej car
velmi vlídně přijal, ale též napomenul k rozšafnosti a ustanovil. b\*
posílal příště jemu své spisy, že on (car) bude jeho censorem. Zpráva
o osvobození Puškinově a inilostivé audienci r\chle se iozšířila po
Moskvě a s nadšením byla piijata vzdělanou i literarní společnosti.
V salonech vznešeného světa i \* literarních spolcích P. b\*l prijat

s okázalými ovacemi. Veliké nadšení vyvolal .,B01is Godunov',

jejž basník předčítal ve schůzích 11 S. Šobolevského a Vcněvitinova.
Ale radostná nálada Puškinova pod prvním dojmem nabyté svobody
netrvala dlouho. Ncučinilť návštěvy mocnému tehdy náčelníku četnict*a
hr. Al. Benkendorfu, jenž od té doby mstil se básníkovi za tuto ne—
pozornost k němu. Puskin měl vsecko, co napsal, dříve než to někde
předčítal nebo uveiejnil. předběžně předložit k censuře bud přímo
(:(uovi nebo plostiednictvím Benkendorfa. A poněvadž p1eděítal,.lŠorlse

Godunova“
bez předběžného svolení carova, dostalo se mu důtky
od Benkendorfa. P. poznal, že více závisí na lšenkendorfovi než na
carovi. Aby ted_\*mohl dáti dílo své do tisku, poslal je i s některými
básněmi prostrednictvim Benkendorfovým k censuře calovi, jenž přál
si. b_\*básnik predělal (hama v historickv roman, což ovšem P. neučinil.
Teprve kd\ž nazev ,komedie“ zaměněn b\*l v ..(dr1ma“. některá
trivialní místa. plostonaiodní \*_\'*1aZ\'a slova odstraněna, dovoleno

„Borise Godunova“

dáti do tisku r. 1831.

Koncem roku 1826. Puskin predložil Benkendorfovi objednanou

..Zapisku

o narodnom

vo spitaniji“.

kde odráží se tehdejší

duševní stav básníkuv, snaha podrobit se názorům Ienl\endmf0\*\ m
a zároveň provést vlastní tendenci. Ale práce ta nezalíbila se carovi:
v Puškinovi dosud viděli nebezpečného liberala. Když pak v době té
začal\* šířit se \* opisech censurou zakázané veiše z básně. ,André
Chénieríí. napsané 1820 a vydané v první sbíice básní P. 1826,
básník b\*l v sezení státní rady 29. srpna 1828 odsouzen k tajné
policejní dohlídce. T\to nepříjemnosti s censurou účinkovaly na jeho
duševní rozpoložení: Puskin počal trudnomyslnět, vzpomínky na lehko—
myslně mladí počaly ho trápit. Vyšší b\tost. jeho poeticky genius
r_vehle rostl v lehkoiny slném mladíku a zaČal tisnit „nicotné dítě světa“.
Puskin sam charakterisuje lehkomyslnout tvorbu sveho mladí jako
..rozmazlené zvuky šílenství. lenosti a vášní“ K třiceti letum určitě
pozorovat u Puškina ,nejasný pud po Čemsi toužící duše“. nespokojenost
hrou temných vášní a jejími světlými odrazv v lehkých obrazech i
něžných zvucích. Puskin ve zralém věku „poznal hlas jiných toužení,
poznal
nov_\'*
zármutek“,
poznal, že
musam
marnívosti“,
„krásné
ma
b\t vznešené“
t. „sloužení
j. že krasa
spíšenesnese
má být
důstojna

než příjemná, že krasa jest jen cítitelna forma dobra 1 pravdy. A tento
iozlad mezi poetickým idealismem a životní skutečností unavoval duši
jeho, i zatoužil po Činnosti tělesné a nevyžadav si ani dovolení, odejel
\* březnu 1829 na Kavkaz, kdež pobyl v ruském taboře u Erzeruma.

Plodem cesty te b\lo „Putěšestvije

v hrzeru m a rada básni,

Alexander Sergějevič Puškin.
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'ežto lze nazvat perlami pepisného básnictví. Jako Jsou: K,1\—*ka7".

„Kazbek“.

„Don“. .,Kláštel“ . „Sněžná

SÍIŽ"\111\,1\*l—Í£IZC
byla

napsána těž teplá elenie .,V zad u ni„ ni (Brožu li Ja v dol (ilic
šumnych) a vlastenecká básen .,Oleqov ščit“ Vrátiv se do Petro—
hradu, napsal úryvek „Galub“, v\*nik,aJící zbožnou náladou. označující

i Jiné. básně doby tě a Ae1t0\nou povídku .,Domik v l\()lom ne
Unaven toulavým životem. P. počal vá7ně pomýšlet na tichý ži\ ot
rodinný. V bře7nu ÍSBO odJel z Petrohradu do \loskvy. kdež l)\*lprávě
earskv dvůr. a v dubnu zasnoubil se se slíčnou Natalii \ikol. Gonča
roven.. Odtud přes Petrolnad odehial se do vsi Boldina. Již obdržel
dědictvím po otci. Tu strávil asi tři měsíce ve velmi plodné činnosti
básnické: napsalt'.tu dva posledni zpěvy Oněgina.
vysoce umělecké

dramatickéscenv: „Lakom \ r\*tiř'*. „Mozart a Silie1*i“...l)0n
.luaníí „KamennyJ gost“ i ..Pir vo v_remJa čum\*“'. asi

třicetdrohnvchbásni(„Hr(lin_"a.l)asn1ku..Běsi*'.„P0(lzim“.
..bilenýeli let zhasle ve selí",) dále plosou ..LetOpis vsi
Ger ocliina

'i „Pověsti

Bělkinai.

V1'(tiv se odtud do M()_5kvv

piipravm al se k ženitl)ě. Oddavky slavilv se 18.111101a1831. \ plodech
Jeho basnickýeh z dol)_\ tě p07()1o\*at.7e onen lealismus. 11,1Jeho7půdu
vstoupil v \ÍichaJlm ském. plivedl ho konečně k pokusum v oně formě.
která nejvíce odpovídá tomuto literalnímu směru totiž k formě p()\*idk\*
„ romanu prosou. Tak 1827 Puškin napsal historickou povídku„ M al)
Petra. V.", v níž podal v701 ruske umělecke prosv, (lětskv plostč. bez
dlouhých, ruskemu _JaZ\'ku nevlastních souvětí be7 hledanvch metafor
a in\ ch retoriek_\'eh ozdob. plůmačně. stručně a 7ároven ohiazně.

Týmž uměleckým slohem psány „Povesti

Belkin ,) . Studium dol)_\

Petra V. přivedlo ho na m\šlenku. bv oslavil tohoto miláčka svého
i v epické básni, i napsal asi za l,) dní 1828 svou nejlepši epickou

báseň „Poltavu“,

_JeJížstiučný, \elebný verš však nelíbil se tak,

Jako skvělé,ohnivěverše „Baehčis al aJského fontánu

Po snatku usadil se P. v barskem Sele. kde právě žil i ŽukovskiJ.
& oddal se rodinným radostem. Zde pod vlivem Žukovského i vše—
obecného stavu věcí. unaven pronásledovímím censury, vstoupil na pudu
('nedního vlastenectví. Jež zavinilo. 7e iuská společnost oehladla k Jeho

dílům. Taknnapsal vlasteneckébásně. Utrhae um Ruska.“ a „Bore
dinská výroení památka“ ináiodní pohádky: .,O earě Saltaně'i
„O kupeě Ostolopě“, .,O \IeitvoJ carevne“ a .O zolotom
pětuškě“. Vlastenecké básně 7pus()bil_\*,že Puskin byl přiJat do služb_\
státní s ročním platem .)OOOrubluv. a dovolen mu přístup do státních

archivu ke sbírání materialu k děJinám Petia Velikého. Puskin ple
stehoval se do Petlolnadu horlive navštěvoval archivy. Tu dostalo se
mu náhodou do rukou několik listin. týkajících se povstání Pugaeevova,

Je7 dal\* mu látku ke I\ap1tan

ove deeři“. StuduJe Puoačevské

povstání, navštívil 180?:) I\azan a Orenburg. Odtud navrátil se do Boldin,).

Zatímnapsalpohádku„0 r\ bář 1 a r vbee povídku„Du bl ovský“
básen „Měděný Jezdec“ , „Písně západních Slovanůív, roman
,l\apitanova dcera“ a dramatickouscenuRusalka“, JeJíž námět
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vzzat ze starého života ruského, a jež uměleckou proplacovaností „
podivuhodnou věrností narodniho koloritu staví se po bok nejlepším
dílům Puškinový m.
Prestěhovav se do Petrohradu, v prosinci 1833 předložil censuře

„Dějiny Pu o*ačevskěho vzbouření“, iobdržel půjčkou20.000 rublů
na V\dáni dějin těch a jmenován komorním panošem. Vyznamenání
toto, jež otevřelo mu přístup do \*\*šších kruhu dvorních, lichotilo cti
žádosti, samolibosti a ješitnosti básníkově. ale zvětšilo zároveň jeho
peněžité nesnáze /1\ ot při dvoře vyžadoval takových v\*dání, jež b\ la

nad jeho prostředk\. Smutné peněžní poměr\ odrazily se také na tvorbě
jeho i stavu duševním. V duchu jeho i citu srazily se protivné snahv.
Pred zrakem jeho s jedné stranv vznášel se vznešenv ideal svobodného
básníka- proroka, idealně smýšlejícího o důstojnosti literatuly &povinnosti
spisovatele, sloužícího osvětě, dobru ipravdě, a s druhé strany v praxi
literarní cinnost jeho zustávala za idealy, přijala charakter spekulace.
jak by co nejvíc vydělal literarní činností. Snaha ta, dobyt co nejvíce
peněz, přiměla ho chopit se historick\'*ch prací, nevlastních jeho„ oeniu,
praci velmi slabých, suchoparnvch. V téže snaze chtěl státi se úředním
publicistou v duchu osvíceného konservatismu tehdejšího, & kd\*ž ne—
dostalo se mu dovolení vydávat novin\, počal \* posledním roce života

vydávat měsíčník „Sov1*emennik“.

Ale tim hmotné postavení jeho

nezlepšilo se.
Zatím v literature nastalo zřejmě ochladnutí pro Puškina, jenž
znova ztrudnomyslněl a uražen v samolibosti. počal j1z11\*\ml epigramy
pronásledovat nepříznivě osobnosti ve světě liter*a1ními velkosvětskéni.
Epigr*am\ vůbec byly jeho velikvm neštěstím. \Iezi nimi jsou sice zlaté
jisk1*\ dobr*os1dečněhravosti a veselého vtipu, ale mnohé jsou nedůstojn\*
poetického talentu P.. jsou zneuží*aním poesie, nedůstojnvmi urážkami
osobními. \*\'**le\*\
hněvu osobního. Takovým hrubvm osobním utrhánim
na cti tehdejšímu m1n1st1u národní osvěty, Uvarovu, b\'la báseň „\a

vy zdorovlenije
Lukulla“ , jež vyšla r. 1835).\* zářijovémsešitě
„Moskevského \abljudatele“ a ve dvorních kruzích způsobila velikou

sensaci, Puškinovi mnoho nepříjemností, a byla pricinou katastrofy
.1837. Osobní charakter Uvarova nebyl sice sympathický, však ve
veřejné činnosti Uvarov měl veliké zásluhy. K vážně satiře, vnuknutě
společenským zájmem, nezavdal ted\* Uvarov podnětu, osobní pak ne
dostatky nejsou úkolem poesie, a právě tyto tepe Puškin v hanopi>ne
básni. Od té doby Uvarov a Benkendorf stali se tajnými podněcovateli
osob. uraženvch básníkem. podněcovateli spiknutí pomluv, pletich a
klepu, jimiž dráždili samoljbost básníkovu, ab\ priivedli ho ke skutkům,
jimiž postavení jeho ve společnosti stalo b\ se nemožným. Puškin víc
a více oddá\ al se vašni uraženě samolibosti a mstivosti. Po prvním
vyzvání na souboj barona Heeckerena. jenž dvořil se poněkud lehko
m\ slné, sličné manželce básníkově, Puškin dal slovo caru Mikuláši, že
pro pripad nově neshody napřed uvědomí otom cara. Om\ lem uvěřiv.
že anonymní hanopis, tvkající se ctí jeho rodinné, pochází od téhož
Heeckerena, urážlivjm dopisem v\*zval ho znova na souboj, v němž

Alex and,—rScrgějcvíč Puškin .
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Puškin b_\l smrtelně raněn 27. ledna 1837, ale opře\ se o levou ruku,
v bouři hněvu ještě vvstřelil na soka a lehce ho pmanil. Třídenní
smrtelná nemoc. jež roztihla svazek se zlobou a marnivostí životní
osvobodila duševní síl\ jeho z moci zlé vášně, duševně jej povznesla,
očistila, mravně oblodila. Puškin odpustil svému soku, smířil se s Bohem
i světem v\zpovidal se i přijal tělo Páně a zemíel 29. ledna jako
pravv kicsfan. Ze v Puškinovi v posledních dnech života skutečně
nastalo mravní obrození, o tom svědčí ti, kdo b\ 11 při něm v poslední
době života jeho. Tak Žukovskij píše: .,Zvláště pozoruhodno to, že
v těchto posledních hodinách života (Puškin) jakob\ stal se jiným:
bouře, která před několika hodinami duši jeho rozčilovala nepřemo
žitelnou vášní. zmizela beze stopy; ani slovem nezmínil se o tom. co

stalo se. A

liče první okamžik\ po smiti Puškinově. dí o něm: „Kdž

všichni odešli. sedl jsem s1 před ním a dlouho sám hleděl jsem mu
do obličeje. Nikdy na tom obličeji neviděl jsem niceho podobného tomu,
co bylo na něm \ tuto první chvíli po smrti... Co odráželo se na jeho
obličeji, neumím říci slovy. Obličej ten byl tak novv a zároveň tak
známí. . Jakasi vážná, zvláštní m\ šlenka rozlévala se na něm, cosi

podobného vidění, jakémusi úplnému, hluboko uspokojujicímu vidění..
Taková byla smrt ..\elikého básníka země 1uské". jenž nebyl sice bez
nedostatkfiv osobního charakteru. neudržel se vždv na výši. na niž
postavilo ho vědomi vlastní Oenialnosti ivědomí náboženské jenž však
litoval ve zralém věku lchkomyslnvch kroku mládí svého a zemřel
očištěn a duševně obrozcn.

V rozvoji ruské literatur\ Puškin stál na hranicích mezi staiou,
přípravni dobou ruské literaturv, a dobou novou: Puškin zakončil dobu.
kd\ literatuia ruská osvojovala si pod vliV\ západoevropskvmi nové
básnické form\ s oním obsahem. kterv podávala eviopská vzdělanost.
a otevřel novou dobu samostatné činnosti, kd\' poesie ruská stala se
samostatnvm vviazem ruského života. ovládla bohatství národního jazvka
i začala kreslit Olioinalní obiazy rcalního života iuského. Bezprostledně
pripojuje se k předchudcum svvm, Karamzinu Žukovskému 1Bafuškovu.
kteří na místo dokonávajícího pseudoklassicismu uváděli do poesie iuské
nové proud\ sentimentalismu ilomantismu a začali reformu básnického
jaZ\ka. U Puškina pouze v první<h básnickvch pokusech vidět ohlaS\
CIZÍpoesie, ale ve malém věku vidíme samostatnou tvorbu. Literarni
iomantismus přenesl na půdu iuskou v různvch formách onu poesii,
jež hledala potravu ve staic'm národním podání a dějinách, a Puškin
uplatnil tuto poetickou restauraci staiob\10st1 báječné, ludinské i histo
rické. Před nim luští básníci ve verších svvch blouznili o thematech
z cizího života. Puškin počal uvádět poesii na iuskou půdu. Tak již

v básni „Ruslan

a L n d mila . jejíž obsah vzat ze světa pohádek,

jednající osoby jeví se živými lidmi. a nikoliv příz1ak\. V básních
byronskc'ho směru romantismus smišen s realismem, se současnou

skutečnosti. V _..žEvenu Oněninovi“
Hlídka,

P. liči už všední život ruské
29

442

Pisenmictví a umění:

společnosti.Konečněv ..Pměstech Bělkinov\ch“. ..Dubrovském"
..Kapitanově dceii není už stop\ po romantismu. Puškin, po
slední romantik, stal se prvním leálním. národním básníkem. ne sice
v tom významu, jako je Kolcov básníkem národním, ale \ tom, že
začal obsah děl sv_\
'ch čerpat z okolního života, b\t i života nevelike
části iuského náiodu. Puškin oteviel pied současník\ novv nevy
čerpatelný plamen živé a kouzelně poesie v iuskěm životě skutečném.
Pioniknut sám duchem národním. hledal ducha toho nejen v životě
současném, n\brž i v histmickě minulosti \lasti, \*\'bí1aje si z dějin
nejsilnější okamžik\ vvsokých projevu ducha národního. jako jsou
doby samozvanců. Stonky Razina. Petra Vel.. Pugačcva. ba hledal
ducha toho i v obeiu národního eposu. ——Bohat\ j,17,\k jeho poesie
uzákonil právo živé ieči lidu v literarním jazyku. Puskin privedl 1usk\*
verš na \rchol dokonalosti dodal mu oné živosti, lehkosti. pl\nností
a prostoty. již před tím neměl, a již dosud nikdo ho nepiedstihl.
Hlavní význam Puškinův pio současnou i pozdější dobu je význam

jeho jako básníka- -uinělcc a nikoliv jako společenského theoretíka.
Základním tahem genialního talentu jeho byla umělecká t\o1ba Puškin
\ždv v\'soko stavěl \\“znam umění, jež jevilo se mu nezá\islou svo
bodnou cinnosti, posvátnou žertvou. Ale poesie jeho ne.\loužila pou7e
čistému umění. nezůstávala pouze v čistém oboru fantasie. nadšení.
a ani sladké zvuk\ jeho neb_\'l\ bezobsažn\. V předsmrtne těměi básni
„Pomník
(18336) Puškin sám \*\'světluje, v čem záleží cil poesie
a čím postavil si pomník, an dí:
A dlouho národu má pamět bude milá,
že dobrých citu vznčt má lyra probudila,
že v krutém věku svém jsem volnost uctíval
a milost k padlým vyzýval. *)

Puškin b\l přes\ ědčen. že sloužil poesii lidstvu piospival vnitřnímu
ioz\ oji společnosti uměleckým. .puvabcm veršů*. vzbuzoval doble' cit\
lid\:k0\ti.\ tomto sm\slu bleuškin básníkem-občanem,že totiž verše jeho
\\ 7načuji .\e zvláštním lidumilným citem. právě tak jako básníkem
občanským bývá l\ažd\ prav\ básník umělecke a lidumilne náladv. To
stačí k jeho slávě a marně bylo by hledat pro Puškina slávu básníka
občana ve sm\ \lu básníka sociálního. básníka- publicisty a politika.
\ejlepším v\'ra7e1n vli\u Puškinova na ruskou literatuiu b\la
činnost iomanopi\:ce Gooola i spisovatelů čtviicátých let. Tuiaeně\a.
(111001ov1ČČ.Gončalova. hr. Lva Tolstého. Dostojevského. \ěkrasma a j.,
která byla jen dalším a uvědomělcjšim iozvojem onoho národně iealního
směru. na který uvedl ruské písemnictví Puškin.
1) Cituji podle překlzuilu El. Krásnohorské,

V\'bm llJtuších hásní

j(ž vc :Šborníku

světové p(icsiec v_vdala

a \' čktcl'é básně rozpravnčw Al. Puškina. Tamtéž

\\šcl překlad E\ žena ()nc<r1n,1 od Y. Junga. L'žito pramenův: A. G. Stína >IIÍŠÍOI'Ít
literatui\
1usk€>><<:P. \. \nncnkova r>,\. S. Puškin
(materialy (llja biografiji'),

\,.-\.S.
Puškin „\l.
v -\lck.\
androvskuju
epochu \l. a\\.P_\pina
Uhščcstvennyje
ideály
A.
S. Puškina/r;
Skahičcvského
"A. S. Puškin:
(lhal'akteristikí
lite ratn rn _vch m n (>nijf, \'l:i(l.Solovjc\',1 „Suďha Pnškina

.
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Srbský car Lazar v národních písních srbských.
Podává

B. POPELKA. (C. G.)

Stihnuv do Resavy kralovič Marko zastal tan) shromážděno už
všecko ostatní srbské panstvo. Píseň jich valnou čast uvádí jménem.
Jsou to: z Prokoplje starý J ng Bogdans*devíti s_vnv,Banovič Strahin j a
z Báňské, (,milého „zetč“ —-©chvbně místo švakra — devíti Juoov1cu ),

tři Vo j novičové
(Pet1ašin,Vukašin a Miloš) z „bílého“ města
Vučitrna, Leka kapitan z Dukadjina, Vasoj Momčilovič z Drobňáka
v Hercegovině. vojvoda Vuk Brankovič,
zeť Lazarův. vojvoda

Altomanovič

z Maglaje. vojvoda J ablonovič

z Vysokého nad

řekou Bosnou, Zlopo gled j a Srd j a (Zlohledník Hněv) z Nov. Pazaru,

\Iiloš Obilič z Pocerje, Kosančič Ivan z Kosajnice,Toplica

Ivan z '.loplicett
(také z „Toplika'“), serdar Oon jan z Rudnika, vojvoda

Lazai Grbljanovič z Delnce,.aksa Šretenovič z Bělehladu,
Bijelič

a. Zlatokos

ič („Zlatovlasý“) z Braničeva, vojvoda stařec

Vladislav (..Vladisav') z města Vidina a ostatní srbští náčelníci,
.Što ih danas kazať ne ulnijent
Po itnenu ni po prezimenu,
Po l'iječi ni po l)1'ilm\'j0t0i.<\

kterých dnes neumím vyjmenovat
ani jménem ba ani pi'ijměníln,
ani slovem anebo povídkou.

Panstvo schválně 1) čekalo, až dojede \larko. z čehož jde na jevo,
že už tehdv požival veliké vážnosti mezi velmoži srbskými. Hned po
příchodu počala. rada. Pisen líčí poradu takto:
1' naokrugr sjede starješine,

do kola si sedli stařešini,

Da začelje ne gradi [_n'venstva,

aby nikdo nentolť býti prvnímř)

Da ne podje rijeě po hatarn,
No da zbori, kako kojí mis-li.
Najpreča je sboru rijeě bila,
Konne \'ladu da u ruke dadu
] za cara koga da priznadu.
Neki hoče stara „lng-Bogdana,
Jeste Begdan soja starodavna
()d župana i Srpskih kraljcva.

b_v slovo nebylo zkracováno,

No ínudro se Bog—danízgovara:
=>l_'zemlji sam \'iše neg' na zenilji,

Ale. Bogdan moudře. se v_vmlouvá:

Moja starost toute nepogodua
A u mene devet silnih sina,
Nije puta u njih turať kavee,
A 1.0 meni porad kraljevanja.
Zemlji vlada treba danas stalna,
Dugovječna, a bez mučne kavge,
Jer promjenc zelnlju j-notresaju.
Ne pazite soja ni bogatstva,
Vec gledajte, ko je za potrebe,
Proma zemlji i prema zenianu
Dajte kralja, dajte gospodaram
Tad istekar opet \'iječaše.
1)
„)
3)
nezáúslé,
o

aby mluvil každý, jak si myslí.
Nejpilnější sněmu ta řeč byla,
komu vládu by do rukou dali
a koho by za cara uznali.
Někteří ehtí starou Jug-Bogdana,
starodávného jet Bogdan rodu
od župauův3) i od srbských králův.
»Pod zemí jsem víc už než na zemi,
moje stáří k tomu nepříhodně,
a u mne je devět bujnýeh synů,
není třeba u nich sváru budit,
kdo by po mně z nich měl kralovati.
Zemi je dnes třeba vlády stale,

dlouhověké, bez trapneho svaru,
neb proměny zentí otřásají.
Nehledte na hodnost ni bohatství
než hledejte, kdo je plo potřebu,
pro zemi i plo n_\nější ěasv

dejte klale, dejte hospodáře.
Tehdy znovu raditi se jali.

Sto skupština na njeg i čekala — na něhož sněm čekal.
Vlastně: aby si z píedsednkní (zaěelje) nemohl nikdo osobiti právo prvenstva.
\'ežli Síbove b_\li sloučení \e stát (kra10\stv,í) rozděleni byli na rody (plemena)
\ jichž čele stáli Župani.
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Minění byla různá. Kandidatůvn na tlůn královsky" bylo mnoho,
poněvadž bylo mnoho st z,tn z ktelvch by každá “ada hvla prorazila
se svým mužem. a kromě toho i ctižádostiví jednotlivci měli zálusk na
korunu miníce, že za nesvornosti stran a jich vyhlednutych kandidatuv
mohou byti zvoleni. Píseň liči další postup porady takto:
Neki hoče deli Strahinj-bana,

chi

hoée kraljeviča Marka

(To su bili sve glavni junaci),
Neki hoče Grbljanovié' Laza
(Sve pol)ovi i sve kaludjeri.)
Nc če njiina Strahinja riječi,
Čestit junak *vako c_rovoraše:

»Braéo moja, mene nepačajte.
Da sam za to, opet nije za me,
E poroda u me muškog nije,
Kome krunn na kom da ostavim,

Za ženskinje uije carovanje,
Te zetovi sinovi su tudji,
Te hi bilo po zemanu kavge,
I po zemlji jada svakojaka.
Starješiuu valja nama nač-i,
kako reéc stari Jng-Bogdane.<<

I Marko se junak izgovara:
»Hvala vama, moja braěo draga,
Ja vam, bračo, carovat nemogu,
Po nekad sam samovoljne čudi,
Te se mogu silan prevariti,
S veée vlasti žešěe ištctiti,
Bez nevolje steči ime grdno.
Kogodj ište sjeta i pomoci
Gdje mu drago, u mene če nači,
Kome dodje do uevolje ljute
I dogusti, nek potraži Marka,
Badava se neče potrnditi.
Gdje se tiče boja i mejdana,
Hoéu vazda biti medj prvijem,
A u miru ncka me na miru:
Poslušajte rijeě Bogdanovu.<<
IIotijaše Grbljanoviě Lazo,
Da se i on kako izgovori,
No ne dadu šure Jugoviči,
I ne dadn mnoge surodice,
Navaljišc s riječi na Laza.
Da se primi silna carovanja.
E sojevic' i Lazar je bio,
Pak zazora nikako ne bjcšc.
No Bošnjaei silni Hercegovci
Zavikaše, vole Brankoviča
Opet- riječ progovori Marko,
„\Iilija mu od oěijn pravda:
»Bračo moja, to nije za Laza,
Jer je Lazo odvcč čudi hlage
Te uemože nikog okariti,
Pa ko co se njega pohojati'?
Da su dobri pojednako ljudi,
Nel), trehalo njima starjcšinc,

Někteří chtí reka Strachyn-hána,
někteří chtí kraleviče Marka
(toť hyli samí hlavní junúei),
někteří chtí GrhljanovičvLaza
(samí popové & samí mniši)

Nechce jim Straehyňa vyhověti,
čestný junák k nim promlouval takto:
»Bratři moji, na mne nemyslete,
])ychť byl pro to, však to pro mne není,
vždyt rozence mužského já nemám,
jemuž moh' bych zůstavit korunu,
ženským se nehodí carovati.
vždyť zeťové jsou synové cizí,
a bylo by časem mnoho svarů
a po zemi hoře všelijaké.
Stařešinu nutno nam nalézti,
jakož řekl už stařec Jug-Bogdan.<-.
I Marko se hrdina vymlouval:
»Dík budiž ván), moji bratři d'azí,
já vám, bratři, 'arovat nemohu.
Někdy bývám umíněné mysli,
mohl bych se silně omýliti,
větší mocí více uškoditi,
bezděky si dobyt jména zlého.
Nechť si hledá rady a pomoci
kdo chce kde chce, u mne vždycky najde,
kdo se dostane do tísně kruté,
do nesnází, necht vyhledá Marka.
marně se nebude namáhati.
Kde se týká boje a zápasu,
budu vždycky ja mezi prvními,
ale v míru i já chci mít pokoj.
Poslechněte

slova Bogdanovax—

Zamýšlel i Grbljanovič-Lazo,
by se jim také nějak vymluvil.
než nedali švakři Jugoviěi,
a nedali mnozí ?. příbuzenstva,
řeči na Lazara útočili,
by se uchopil mocného carství.
I Lazar byl hodnosti nemalé-.
nebylo naň žádné urputnosti.
Však Bosňáci, lmjní IIcrcegovci
vykřikli, že chtějí Brankoviře.
Opět jal se promlouvati Marko.
\'lídnych očí milejší mu právo.
>>Bratři moji, to není pro Laza,
neli je Lazo mysli přiliš jemné,
nemůže. nikoho pokúrati,
kdo pak se ho bude potom l):iti?
Kdyby všichni lidé tlohi'í byli,
nchylo by třeba stařešiny.

Te državi valja stal—ješina,

leč v zemi jsou lidé všelijaeí,
proto říši třeba staí'ešiny,

Da od zlijeh dobre ljnde brani,
I na Lazu to se i ne vidi.
E ear valja da je i zapčija.

aby od zlých dobre lidi bránil;
na Lazu však toho nevidčti,
a car musí vše v kázni udržet.

Nikom bolje nije pristanulo,
Da caruje, nego Brankoviču,
Na junaštvo ka' i na mndrinu
Malo brata biče mu prilika.
Svakojako jeste valjan \'uče,

Nikomu se lépe nes-hodilo,
by carem byl, nežli _Brankoviěi.
Co do moudrosti i do junactví,
málo bratří bude jemu roveň.
Ať je, jak je, \'ak se k tomu hodi,
vždyť i on je z přízně. Nemaničfna
\'yslcebše to srbští pohlavzíři
ajhle jedni Markem se řídili,
druzi o tom ni slyšet nechtěli,

No po zemlji ima svakojakih,

A i on je soja Xemanjiča.<<

Kad to ('nše srpski pwlavan',
Evo jedni po Marku se vode,
Drugi za to ni da znadu ne če,
Treči mislv i tamo i amo,
Čeua bi se, ne. znadu, držalí,
X0 da vidíš stara Jag-Bogdana
Malo prije, što mndrije;r nije,
Kako pamet iznevjeri starea.
\'oli zetu, voli šéeri svojoj,
Negro zemlji, svojoj postojhini,
Ncgo svojoj krasnoj eareviní.
Na Marka se mučno osijeěe:
;.lazuk vama, Srpske poglavice,
Sto za Markom pristajete ludo!
(?dje je pamet i pametovanje,
Malo l' muke, malo l' jada bješe
Sa baba mu kralja nevjenorga?
On je sinak od njega otpao.
Iver neée daleko od panja,
Isto Marko babovim če tragom.
Može 1' vjeru roditi nevjera?
Nevidite l', kud naginje Marko?
Otpira se, ka da krune ne če,
A nameče Brankoviča Vuka,
[; zanj inisli onu učiniti,
Sto mu babu za rukom ne dojde.<<
Kad to začu od Prilipa Marko,
Da mu zrele ne bješc pameti,
Plemenita srea u njedrirna,

Bi planuo junak, ištetio;
No Marko je, što ga više nema,
Od svačega jačí od svaeega,

Tek morade 'vako progovorit':
:>Grdnu brukn čuste, braéo draga,
Gdje me Bogdan nevjerom naziva.
A tako me ne rodila majka
Jevrosima, sestra Momčilova,
Da ko drugi taku riječ reče,
Ne bih njemu lasno oprostio
Bez mejdana il' bez muke kakve,
Ali staren kidisati neéu.
Ne bojim se njegovih sinova,
Xi njegovih silnih surodica,
Po njima bih stopio Bogdana,
No mi britka sablja o pojasu,
Nije vična stare sječi glave.
Kako znate, braéo, slušajte se,
Za to kavge zadjesti ne mojte,

ti'etí myslili tak nebo onak;
čeho by se drželi, nevědí.

Ale viz stareho Jag-Bogdana,
před chvílí nebylo moudřejšího.
kterak rozum opustil staí'eeka!
Raději má zetě, raděj dceru
nežli zemí, svoji donmvinu,
nežli svoji krasnou earovinn.
Do Marka se Bogdan trapně pustil:
»Bčda vám, srbští pt_uhlavaí'ove,

bláhově že s Markem souhlasíte!
Kde váš rozum, kde je paměť vaše?
Málo bylo trudu, malo stráznč
.—jeho tatínkem, králem nevěrným?
On synúček od něho vzal původ,
tříska od pnč daleko nepadne,
tatínkovou věru půjde drahou.
Může věrnost zrmliti prorada?
Nevidíte, kam se kloní (co zamýšlí) Marko?
Dělá se, jako by *arství nechtěl,
nastrkuje Brankovice Vuka,
vedle něho myslí, že učiní,
co se tatínkovi nezdařilo.
Když to slyšel od Prilipa Marko,
kdyby zralý nebyl míval rozum,
srdce šlechetné v junáekých ňadreeb,
byl by vzplanul junak, byl by hubil.
Leč Marko je, jakého už není,
nad vše silnější, nad vše silnější,
takto musi Marko promlouvati:
>>0šklivou jste pohanu slyšeli,
kdy mě Bogdan zrádcem pojmenoval,
ale ať. mě nezrodila matka
Jevrosima, sestra Moměilova:
kdyby slovo také jiný byl promluvil,
tomu bych tak snadno neodpustil,
bez souboje neb bez hádanice,
na starce však ruku svou nevložím!
Nebojím se jeho bujných synů,
ani jeho bujných pratel krevných,
přes ně všecky zničil bych Bogdana,
ale bí'itka šavle má za pasem
není zvyklá staré secí hlavy.
Jak umíte, bratři, snášejte se,
proto sváru nezačínejte.

A ja odoh u Prilipa moga.
Vi earujte, u me nedirajte,
Vrata sn vam moja otvorena;
Kome bratu do nevolje dodje,
Nek potraži od Prilipa Marka;
Yoli braéi nego sebi Marko.<<

Zbori Marko, diže se 'otale,
Te ostavi zhora n' zbornici.
Ostadoše Srpske poglavice
U zabuni, u sjeti golemoj.
Mnogi hoče nz Marka da podje,
Ne da Marko, sve ih obnstavi,
Neka brae'e u skupn i slozi.
Sa Strahinjom tek se poljubio
] sa mladim Miloš (_)hiliéem,
A drngijem

>>sBogom ostaj<< viknu.

Kad gospoda ispratila Marka,
Uzmuči se Altomanoviču,
Osorljiv je, pak se pridrnno,
Od pojasa potrg'ao noža,
S oštrim gvoždjeni dogoui Lazara
Po zlu mjestu, posred ložičica,
I ngrabi od zborniee vrata.
Gospoda se pobnnila bila,
Jugoviči na dvor ispadoše,
Da kidišu Lazovn krvnikn.
Ali Bošnjo hitar jnnak bješe,
Dostigao kraljevičz Marka,
Te odjezdi naporedo š njime.
Ali Marku ne smije da kaže,
Da j, prolio u zhorniei krveu,
li pravedan, pa ga s, boji, Marko.
Prepali se tome Jttg-m'iéi,
Gdje im krvnik sa Markom otide,
Jera si) Markom ne hočahn kavge,
I tako se povratiše tnžni.
No Lazaru dobra sreča bješe,
Lakorano g' udariše Bošnjo,
Te na brzo izvida se Lazn.
Srbi Lazn daše starješinstvo.
No Lazo „se earenl ne poziva,

A knez bješe od postanka svoga,
Od sve Mačve i ravna Srijema,
To se knezom ('arnjuéi zvao,
I tako se i dana— poziva.

1) Spatně místo Jer all.

Já odejdu do Prilipa mého,
v_v carnjte, mne se netýkejte.
Dvě—řejsou vám moje otevřeny,

kdo se z bratří oeitne v nesnázích,
neehť vyhledá od Prilipa Marka,
radš má bratry nežli sebe Marko.<<
To promluviv zdvihl se odtamtud
a opustil sněm ve sněinovniei.
Zůstali tn srbští pohlaváři
zaražení, ve zmatku ohromném.
Mnozí ehtějí Marka následovat.
Nedal Marko, všecky je zastavil,
b_v zůstali pospolu a svorni.
Se St-raehýůon jenom se políbil
a s mladým Milošem Obiličem,
na druhé jen »s Bohem budtec vzkřikl.
Když páni vyprovodili Marka,
znepokojil se Altomauovič,
vzkýpčl hrdina a se rozběsnil,
z poza pasu v_vtrhl nůž břitký,
ostrým železem vrazil na Laza,
na zlé místo, přímo do hrudníku,
i v_vrazil dveře od sněmovny

(Mel—zl).

Páni se tím všeei pobouřili,
Jugoviči na dvůr v_vrazili,
b_v ztrestali Lazarova vraha.
Ale Bo.—inak,ten byl r_vehlý junák,

dohonil 'átn kraleviče Marka.

odjechal & ním ])O boku mu jeda,

Markovi však povčdčti nesměl,
že ti krev proléval ve sněmovně;
je spravedliv Marko, bojí „se ho.
Ulekli se toho Jtlgoviči,
že jim vrah odešel Spolu > Markem,
neboť s Markem znesvái'it se neehtí,
proto Zpět se navrátili smutní.
Leč Lazaru dobré bylo štěstí,
jenom lehce poranil jej Bosňak,
a rychle se uzdravil zas Lazo.
Srhi Lazn dali stařešinství,
leč Lazar se earem nenazýval.
Knížetem byl od původu svého
v celé Mačvě i na rovném Sremrku,
tož knížetem,

a knížetem

ač- ('111'0111b_vl, zval

padne.—'se nazývá.

.se,

Tři chorvatské osady na Moravě.
Popisuje Jan Herben v >>Ča=op.Matice Morav=kéa r. 1882. —- »Rozgledafs AL. MALEC.

Jak obezřeleji (\ přesvědčivěji počínal si tu Šeml)e1a.Plcčtěme
jen jeho článeček 1) .,Loza a sunce . a nemužeme proná=\eti již domněnek
žádných, z něho nabýváme nezvratněho piesvědčení, že slovenčina tato
vskutku je prostoupena hlvátštinou, čili jak 1). spis. sám plj'QXÍ,ale
nedokázal. že ..tak0\á slovenčina mohla vzniknouti jen =n1i=enimdvou
_jaZJkfv. Článeček ten zní: „Loza -) (\ =unce. Horekovali su si suomi
lozi jednuě 3) na sunce a su si velili ): ti svitiš na mjesta a i pole,
noh—'))lozu zuostavaš v =mutne =kurini.'3) Oprostiý) velí =unce niste vi

sami tomu pričina, že =iruokimi haluzami a gustim li=tuoni štiáfom
mim hranite pristupit'“ Tako 6) i ljudi sami stojiju v cesti svojej =1'ióií')

(\ ()ov01ijulo) ploti plíkazanju hožjcmu
\eméně než deset slov je tu čakavských (po případě v naší
čakavštině ova'klvch), ohybáni =lov tu čakavskě. ba co více: 1))\ tu
v\ citujeme hl vat\t1nu přibíiající v =el)e živel český. vJ'cituJ'cme vnikání
češtinJ V hivát=tinu: po=10\áětění. \ J'plavujicímu vvpadlo již zpaměti
„stiigovat“ a užil českého. .liOleko\'ali". „=kuiina do nedávna je=tě
,.tužna“ nebo ,.ž“alo=tna stala \e mu jako Čechuin již smutnou. (híve
pátral po, ,umokiŘ zde již splátelil =c = ěe=kou.1.)1íěi,",nou =tiomJ'
mí 'alJ' mu ode dávna „kite" , tu již mají česke haluze. Cakavcum ne
rozumni mluvili proti zapovidim lvožím“. zde již mluví ploti „pli
kazanju božjemu“.
Jistej=í má p. spis. pudu pod nohama dovolávaje se při„ domněnce“
(svě. .hojněho loz=i1eni iodinnJ'ch jmen ch01vat=kich \l\oncovl\ou na
if nebo ze a n.,. jako: Galšič, Ral)u=ic. Zenl\a\ič. Iabicovic. Radkmic.
GIbilX'ČÍC', atd.: nositelé jich nade v=i pochybnost lei Hiváti. nebot"
někteiá z nich přicházejí i mezi mora\ =l\\mi HivátJ, jako: Iahíčovic,
Radkovió a Grhavčic.
Z p0\ ěděného a ze spolehlivvch zpiáv Šembeiovvch patino. zač
_jest míti ovaatele osad Hlohovce. Po=t01né a ch01vat=l\ě \mě \=i
u BleclavJ': tu netleba domněnek žádných, jako je měl 1). spis., jenž
pravdu tušil. ale nepoznal. \ o=adách těch usazeni |)Jli Hlváti se
Slováky, v Poštorná a Nové Vsi Hr'áti podlehli již dávno živlu =lo—
váckěmu, tak že tam nyní již nikdo ani nepamatuje, že hJ, =e tan)
de bJ'lo mluvilo hlvátskJ', v Hlohovci zbJtl\J poslednich H) vatu piávě

van'aJ1\J'ní

jsou chomát=l\á \ová \ es. Poštomá a Hloho\ec osadJ

slmáoké, v nichž HlVátÍ =e po\10\act1h O h_vvalvch Hrvátech v \ové
Vsi a Po=t01ne svědčí nJ ni pouze zachovalá pi 1Jmen1 Tento soud svuj
o techto osadách mohu opříti také o slova znalce nad jiné povolaného,
věhlasného plofessora \lilčetiěe na gymnasiu varaždýnském. Jenž r. 1898.
osady tJ'to shlédl () Jehož zpiáva () nich mne dochází právě. an řáko
1) »O Slovanech v Dolních .iakousíclif.
8) je dnou.

— *) pravili.

šít est í ——10) mluví.

(.“a=opi=Č. 31. 1545) str. 171. — 2) réva. —

—- 5) jen. — ")) tma. —

7) odpusť. ——=) tak. — 9) i\riěa :

448

Písemníctví & umění:

t\to dOpiquiJ) Uvádí Jména osadníku Nové Vsi a Poštorná: Mitrič,
Jaukovic, \.Ilatinic. Kopanic, Sluanki,Ba1*tolčič, Mikulič, Sitek, Vlašič,
Malinkovič (st1.73.), Jména, s nimiž Opět s většinou potkáváme se
i mezi HivátJ moravskými, a píše na str. 7-1.: U kuči 2) VJ mJ slickoga
nadJoh 1 staica Malinkovica, keJi Je pievalio 72. (rodinu.3) Zapitam©oa,
Jesu--li za nJ'egove mladosti gov01ili lJudi u PoštornJi i u \ovoJ Vesi
hrvatski? On me pogleda začudJenof) kao (la i ne razumiJ'e, što ga
pitam. Rekoh mu: ta vi ste starinom Hrvati, i vaše Je prczime Malinkovič
hrvatsko... On mi, zabezeknutý) odvrati: mi govorimo od vajkada
u PoštornJi i u \ovoJ Vesi momvski. Dakle ovdJe niJe sačuvana ni
tradiciJa o podriJetlu hivatskom. pa plema tomu sudim, da su se sela
Poštomja i \ova Ves vec plošloga viJeka sasvim poslovačila.“ »—
O Vlašicu pak hlohovském píše na st1.(3().: „\a nJegovu grobu mogao
bi se postaviti napis: OvdJe počiva poleednJi Hívat hloho**ački.“
Pan spis. činí ,někteiá piipomenutíť ke každé osadě zvláště
(19 23). Jak věcna a Spolehliva Jsou ta piipomenuti, poznáváme hned
z prvních ládků, kde sděluje, že v Gutheldě ,.faráiuJe páter Haas,
mladJ. bohužel chuiavý kněz. ChowátskJ pOSLidneumí. Pan spis.
nedal si ani té práce, aby dobre le'šel a zaznamenal Jméno Jeho; ne
Jmenoval se Haas. nýbiž Hons; hrvátskv že neuměl, nikdo bJ se nedivil,
de'be p. spis. bJ*lpiipomenul, že v Gutheldě le \*den ló.s1pna 1881,
de'ž p. spis. tam zavítal, teprve čtv1t\'*měsíc investovan byv na tuto
faru dne .dubna 1881. Byl vlastencem 1'J*
zim. Jemuž těžké bylo pod
stupovati boje na\,UochranuHivátů proti slepému násilí a zavile' zášti
Jejich nepřátel. ——
Na. cestě z PreiaVJ do FrJelišt01fa potkali ses dívčínou,

sníž dali se do hov01u (20) .,Děvuška nám poví, Jak daleko máme do
F rollers dorfu. “ Děvče se zardělo Jako pivoňka, z očí však Jí \*J*kuk0\alo
čtveráctví. .,Do Frůllersdorfu“ , opakujeme. ...],a Jak daleko“, zazvonila
slověnštinou, „kúsek, co by kameněm dohodil a ostatek doběhl“ A
srdečně se nám zasmávši, hopkovala do PreiavJ
KdJž naši Hlváti četli, co p. spis. napsal o nich. nad všeličím
se pozastavovali, dež vsak přišli k tomuto místu, posluchač Jeden,
slyše to, nemohl se zdržeti a plavil si: ..To ni Jistina.“) Tak by Jim
také žádné hrvátské děvče nebJ'lo odpovědělo! Překvapena z čista Jasna
otázkou, kde bJ* byla nabrala najednou tolik lÍZIlélJOvtipu,t tak J*J*
broušené, sobě cizí slověnčiny? Kde se vzalo v ústech Jejích, .“co místo
denního „cča“, kde slověnský „kúsek“ místo známého „kusic“ , věiu
nepochopujeníe; a kdybyn nakrásně slov těch b\ la užila nade všechno
naše očekávání, naprosto neznámo Jí bJ lo slovo .,ostatek“. Tak le\*ěnskJ*
nemá ani neJčeštěJší, dospělý, světa zběhlý Hrvát, tím méně prostá,

doma, v mateištině Jedině chhovaná, ,děvuškaií Jež češtinu le*sí Jen
v kostele! Právě tato věta Je to, kteiá. slovo za slovem Jinak by zněla
z úst naší divičice, než, Jak tuto podána. Zněla bJ': „Kusič, ča bis
!) »O hrvatskim naseobinama u Moravskej, Donjej Austriji...<< Napisao Ivan
Milčetič. I' Zagrebu 1899. — 2) kuěa : čakavskomu: hiža : dům. -— 3) godina :
rok; v naší čakavštině znamená gůdina: déšť. — ') začudjeno : udivenč; čudnovat :
podivný; čuditi se : diviti se; čúda : mnoho. — 5) zaražen. — *) to není pravda.

kámekom dohiti* (\ tr druO'o dobižav. “ Srovnejme tos odpovědi, jakou
napsal p. spis.. a nepodivíme se, že Hivát si řekl o větě té: „To ni
jistina. “ Take o jiné větě, kterou jinde p. spis. klade do úst Sicovi.'
„\lajú silu za kočku. neměl bj ch dvú na mališek dost“ (21), nemysli
nikdo. že to hrvátština nasich Hlvatu: ICkl—
li Sic s10\a ta. mluvil je
snaže se mluviti českv (\ panu spisovateli siozumitelně; hivatštinou naší
zněla b_v takto: ..lak) su kot máčka; dvih bi nimav dost na prst
najman'jil“ Celé to rčení: ..Majú silu za kočku“ 1)je snad obvyklo ve
slováčštině. ale načisto neznámo v hrvatštině. Kaši Hrváti. mluví-li
o síle tělesné, nezapomněli ještě na gajduše; ti hrajíce. lichotili zpěvem
nejednomu junáku našemu. že „unese \Iad'aia ' skončn) na hlavě.“
Za humn_\ F1]Cl15Í(JlÍ\lelnl (201 neteče ani rameno Dyje, ani
potok, ale zlá (le\*iš0\ka.
O llelÍŠÍOlÍŠ píše, že tam nejvíce Xčiiief1(stí'.21.). Není; nejvíce
jich v Gutfjeldč: čtvrtina. ve Frjelištorfé jieh není ani šestina. Píše,
že „Friíllersdorfu hrozí největší nebezpečí (pončmčení) ze všech tří
chorvatských osad."' Iak vidno, není tomu tak; tu jest nepřítel ještě

za hlaniecmi, ale v Gutfjeldě jest již Hannibal ante poltas“ ; tu na
v\"sost t1eba.abv Hrváti v) nikli miavní silou a zamožnosti nad sousedv
své, abv polnomv ne\ zal jejich bvt nálodní.
Xadšeným doslovem končí p. spis. stat o našich Hlvatech (223—1.
):)).

Vhodně připomíná,že. tvto t1i osad\ chorvatské jsou tak01ka miniatm ním
obrazem sídlai bvtu českého náloda \ Čechách, 1)a Mora\ e a ve Slezsku.“
\emůžeme také než s p. spis. zplna sldce si plati, ab\ kde kteiv. čes kv
umělec dbal již českosti svých \*\"tv01u tak, jako Hrvatice naše nechodi
za hlaniee plo vz01k_vna vyšívání nadhernveh. ven (\ ven sv vel)
kuolaiinuv, abv. za hudbou v p1a\dč českou šlo již kde ktelé pélO
i štětecu jako llrvátice naše malouiním svým \\kouzluji na. zdích
krásu svéiaznou, aby .českv plumvsl zjednával české luce čest za
hranicemi“. jako ji zjedna*a našim Hrvatům jejich národní kioj
v rozmanitvch museích na odiv vvstavenv a obdivovanv.
Ale zakončení p. spisovatelovo sebe vzletnější nezakivje nepravd
a chyb v lozpiavě měiou tak hojnou nakupených.
') Kočka sluje hrvátsky 1))((\L:"l)i\(it.:k(

kočka jest naše kvočna .

O theorií spánku a hypnosy.
Podává JOSEF FILIPI. ((“. d.)

l\er\'\,' motorické a sval) vůle nejsou také spoutány a k nečinnosti
odsouzen). Každ) zajisté viděl některého spícího člověka, jak pohřížen
jsa stále ve spánek. mění tísnívou posící v posící pohodlnější, jak od
strkuje lukou pol\1vvl\u která mu překáží v odd)chováni, mouchu.
která, mu lezeepo obličeji. Ano, vykonáváme někdy ve spaní _čín)nnebo
podržujeme
své zv)k),
kteíc_předpokládají
velice
energickou jako
v)cvíčenou.
Jednoho dne,hiu
kdyžsvalu
jsmestejně
jeli poušti
Sin, usnul jsem za nesnesitelného vedra na svém velbloudu. \ajednou
sl) sim hlas našeho stalého šejka Solímana. kte1_\ na mne křičel: „Ahuna
daudhi Probudil _jsem se. Po čas svého spanku, kter) tr\ al jen asi
pět minut, stále jsem seděl pevně v sedle, aniž jsem upustil knihu.
kterou jsem v ruce držel. A za několik okamžiků sám Soliman usnul
př'ed mýma očima. a zacho aval na svém soumaru klidně. rovnováhu. —
Ještě podívnejší pripad jsem sl) šel v)prav0\ ati od jednoho ctihodného
kanonííka pri kathedrale. deyž hyl tento duchovní ještě mladým knězem.
chtěl se jednoho dne odehiatí do sousední taiností, abyt tan) ))říjakémsi
ohradě, náboženském assistoval. \zdálenost, ktelou niěl přejití, nel)\ la
větší () kilometi uv a protosšel pěšky. Ale na ceste usnul; ale následkem
okolnosti, které si nikdy nemohl \ysvčtlítí, otocíl se a přišel zase na
místo, odkud vysel, a velice b\l překvapen. jak se da myslítí, když
se píohudíl a \ídčl. kde se nachází. — \Iohl bych uve'sti ještě za příklad
vojáky. kteří podléha)ice unave po dlouheu) pochode. na stráži usnou
a přece
estále drží svou pusku a jdou obycejnjm krokem v předepsané
piostoře jako ve stadiu naplostého hdční. 1) A co mám říci o záz1acich.
)cž v) konavaji svymi pohyby praví sonmamhulove? Z té příčin) chci
cítovatí pouze zajímavou stránku Alberta Velkého. V kapitole jedne
z jeho děl, nadepsané: „O těch. kteří ve sp,_'u)l\u\')konávaji čin)
bdíciclr, čteme: „Jest nutno věděti, oportet scíre, že, ackoliv spánek
spoutává smysly a mohutnost h_vhaci, jsou přece lidé, kteří ve spaní

se poh) l)u)1 a \*)kon,')va_)i mnolio činu. jež jsou vlastni stavu bdění.
na př. proch,',zc)i se, sedají na koně. hledají a pronasleduji své ne—
přátele, zav aždí je, nasky tne-lí se ))říležítos) a navracejí se zase na své
lužko. aniž byli přestali spatí. A já sám jsem viděl a sl) šel koliosí,
_)enžtak jednal, et vidi ego et audíví quemdam hoc facientem. Otázán
byv jednoho dne. když spal. zdvihl se. odpověděl na dané mu otázkv
r_ěspondít ad interroyata. pak nestaraje se o t), kdo se ho tázali, zase
si lehl, et ieposuit se, illís dímíssís. Po celou tu dobu neustale spal,

et continue dormívit, dum hoc faceret.-) \Iám mluvítí )estě3) a \)
1) Dr. (). Vogt,. >>Zeitsehríft fiir Hypnotismusc, Band IV., Heft 1., )). 45.
'3) De Somno ct \'igilía lil). I., tract. II. ca)). V.: De his, qui facíunt in somno
Opera vigilantium.
3) \. (_?1asset,Lemns de (liníque medieale, )). 4 n. — Dr. Engelbert Lorenz Fischer
Der sogenanntc Iehensmagnetisiuus ode) H) pnotismus, )). 14 n.

pravovati o putování tak neobyčejném )) osob stižených nemocí, na
zvanou 77automatismus aml)ulator1)í“?1) Postačí mi konstatovati. že i ve
spánku obyčejném je daleko do toho, aby nervy motorické () svaly
ztrácely úplně svou aktivni mohutnost.
A co děje se po tuto dobu s naším rozumem a naší svobodou?
Užívání rozumu, praví svatý Tomáš, závisí v jisté míře na činnosti
mohutností sensitivních: protože člověk nemá dokonalého užívaní rozumu.
a když sensorium commune jest upoutano a různé smysly jsou ve své
činnosti omezeny, unde ligato sensu et impeditis inferioribus viribus
sensitivis: homo perfeetum usum rationis non habetfl) A proto také,
praví ještě svatý Doktor, co se přihodí člověku ve spánku nelze mu
imputovati; poněvadž nemá takového užívání rozumu. jakého jest třeba.
aby některý čin byl v pravdě lidský: id quod accidit in somno non
imputatur homini, quia non habet usum rationis. qui est prOprius
hominis ()ctus.3)
Jest tin) řečeno. že zůstáva

rozum

)) spících vždv () úplně ne—

činným? \ikoliv! Jestlize rozum není činným. není to snad proto. že
bv byl stižen impotenci ale poněvadž sn)\'sl\ na nichž do jisté 1nir_\
iozun) zavisí. jak plave nan) to rekl sv. Tomaš. nevykonavaji s\_\'cl)
funkcí (\\ šak smysly nejsou vžd\ stejně spánkem ii))luovány: () dle
toho. do jaké mí1\ jsou prost\ jeho vli\ u. může i )()zum zase ))ehopiti
se své place. Poslechněme jestě s\atél)o Tomáše. Místo. které ihned
preložim. i kd\b\ tysioloeicka theorie Aristotelov(.1\tc)(') jest tan)
\yj(')d)ena měla pouze platnost relativní. ukáže uplně přesně se sta—
n0\isl\a psychologického pozoiovaní. že: S)))\'sl\ na spanku nejsou ))
každého stejně spoutany. Když výpary se valí hojně do mozku. nejenom
sensolium commune. ale i sama ii))agzinace jest svázána. takže žadný
obraz se neobjeví: () to se obmlastě stani. když někdo usína po tučném
obědě a nemírne pitce. (le-li n(')\()l v\'pa)u () neco slabsi. objeví se

některé obrazy ()\sak

nesomislé a bez poíadku. jako v horečce.

apparent pl)antas1))()ta. sed distorta et inordin()t(.) (Ie-li nával jestě mensi.
obrazy objeví se spořádaně. jak to pozmujeme obzvlaste k)) konci
spanku; () )) lidí. kteří jsou \elice stíídmí. () maji zaroveň silnou
imaginaci. .le-li \šak pohyb \_*\'p()r))sl()l)_\'. tedy není svobodna pouze
imawinacc.1)_\"l)rž' samo sensoriun) commune č(')ste(1()ějest uvolněno.
ipse sensus communis e.\ parte \olvitulz takže někd\ človek ve spaní
soudí že to. co vidí. jsou pouze prizraky. () zda se mu. že rozeznává
mezi věcmi a známkami věcí. quasi diiudieans inter les et rerum
similitudines. \ícméně sensorium commnne zustava častečně upoutano;
() proto b\ť i rozeznalo něktelé zjev\ () piedn)ět_\' skutecne, piece se
vždy )) nekterych klame. et ideo. licet aliquas similitudincs discernat
a rebus. tamei) semper in aliquibus decipitur. Z toho nasleduje. ——

ježto rozum jest s\ obodný ve svem jednání stejnou měrou jako smysly
samy, ——že ve spánku

svobodný úsudek stojí v pomčiu k uvolnění

1) Citcrs, Leg-ons Clinique sur l'hysteríc et l'l)_\'p1)otisme, t. II. 1). "265—283.
2) Summa theolog. I., q. 101, (). '2.
3) Summa theolog. I., q. 94, a. 4, ()(I 4.

sensoria a imaginace, rozumi se částečně, ne uplně, non tamen ex toto.
Proto ti, l\t(ři del, ji ve spaní závěrky, poznají vždy. po probuzení, že
se v něčem zm\'lili, unde illi, qui dormiendo s\llo<>isant, cum excitantur,
sempei 1eeognoscunt se in aliquo detecisse.1)
Z tohoto místa i mnohých jin\'*ch, která bych mohl cito *„1tijest
patrno, že rozum za spánku jest schOpnv každého činu. Ba, jest nutno
dodati, chcete-li míti myšlenku svatého Tomáše úplně vysvětlenou, že
iozum. když celá citlivost usnula. jest eo ipso schopnějšim pro pojmy

nejabstrtktnejsi tanto intelligibilium abst actorum íit capaci01.A proto
tedy praví, že ve spánku a ve vytržení božská zje\ení jasněji lze
pozorovati, undc in somniis et in alienationibus a sensibus corporis
magis divinae revelationes percipiuntui.2)
Přidám pouze jedno pozoro *ání o spánku: a to se týká zajimavé
mohutnosti. kterou mají někteří z nás, že se totiž zcela o své vůli
probudí v hodinu. kterou si před spaním určili. „Mnozí z nás, pravi H.
do Manacčine, měli příležitost poznati, že si usínajíce můžeme dáti
takřka rozkaz probuditi se v tu a v tu hodinu, a že tento rozkaz se
naplní. “) Případ tento pozorujeme často, obzvláště u osob. l\te1c oše—
třují nemocné, u matek, které chovají své děti, vojáku, uředniku na
dráze. Rekli b\ chom, že kd\ž urcuje se trvání spánku akcí mozku i
vůle. že citlivost takých osob jest komplikována jako system díla
hodinářského, a že v ničitou hodinu se vzbudí zvláštní druh samo—
volného životního poh\bu, který p11\ede probuzení.
U jinych zase vysky tuje se věc ještě podivnější, že totiž v plném
sánku sledují a dávají poz01 na hodiny. — Broussais V\pravuje, že
jaky si Chevalier měl tuto schopnost velice vyvinutou: niohli ho pio—
buditi v kteroukoliv hodinu noční a zeptati se ho, kolik jest hodin:
odpovídal na otázku aniz b\*l pohlédl na své hodinky, a nikdy se
nezmýlil. 4) Jiny z těchto piivileoovaných spáču věda, že jeho nástěnné
hodiny se předcházejí o pul hodiny, rozhodl se,že se probudí, ne až
budou bití osm hodin,n\'*b1ž až ručička bude ukazovati půl deváté.
V min'utě usnul. Ráno náhle se probudí, s obavou. že jest již pozdě,..
ale nikoliv; stále spal, i když hodiny odbíjely osm hodin byl však
zcela přesně vzhůru v okanižiku kdy ručička přišla tiše k puli.5)
Zkrátka: spánek, at jest jeho povaha specifická a plavá příčina
jakákoliv, jest jistě výsledkem nebo podmínkou poiušenčho stavu
(itlivěho. deyž nastává, bud sm\*sly, jak vnější tak vnitřní, přestávají
úplně piaeovati, bud jedny piaeuji. a druhé zustavaji \ nečinnosti, a
mezi těmi, které piacuji, jedny to činí slabě. pod vlivem násilného
dráždění, druhe odpovídají na slabé podráždění výbuchem činnosti
intensi\ni; některé piojevují docela i činnost .,*\*\br“anou a jaksi
strannicky. V tom sm\*slu docela splávně pra\í M. \Iatěj Duval: „Co
*)
“')
3)
4)

Summa theolog. I., 11. 84, a. 8, ad 2.
Summa theoloa. I., q. 12, a. 11.
Le Sommeil p. 35.
De .\Ianacéine, Le Sommeil, p. 36.

5) Ibiul. p. 37.
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jest v podstatě v\loučeno za spánku, jest i plavidelnv v\'kon. který
váže dojm\ zevnějši s prací mozkm on. a tuto s reakcemi \ůle. i
normalní coordinace funkcí relativních. “'1)— Tato exekuce smyslů.
ktera zastavuje jejich činnost nebo ji pohuiuje, má za výsledek
immobilisování rozumu nebo uvedení neporádku do jeho činnosti:
svobodn\' čin není již 1nožn_\".plné vědomí, moc a panství nad sebou
zmizely. To ted_\ jsem pokládal za prospěšné IÍCÍ o spánku. Nyni mů
žeme přikiočiti k vvkladu úkazů hypnotickvch.
(P, ,1_)

Z písemnictví polského.
'Icfcruje (110 různých

pramenův

ALOIs KOVUELKA.

Pomijím slavností za pričinou stoleté ločnice největšího básníka
Polsky, Adama Mickieuicze, jakož i zt1,'1t, které litelatula polska
v posledním roce utrpěla
b\loť o všem tom ve „Hlídce“ refeiováno ——
a přistupují hned 1\ živoucím autorům.
\ejvětšíin romanopiscem (žijícím) polskvm, ano jedinvm. jenž
znam a čten jest i za hranicemi své vlasti, jest Hanu/k Sema/356mm.

P1e(1251et\ \\ stoupil na velejnost s několika drobnými realistickymi
povídkami, z nichž některé d\'chaly takovou hloubkou a svěžestí citu.
takovou samostatnosti a energií ducha, že se dalo tušiti, že se Polsko
dočká.v něm pivního mistra povídk\. Kromě nadání uveřejnil nejprve
mohutnou historickou triloo'ii ze 17. století („Ohněm a 1nečen1“„,.Potopa“
„Pan \\ olod\ J0\vsl\1), jež lázem prooslavila jméno jeho. J. Brandes ve
své poslední knize odbý\'a Sienkieuicze názvem napodobitele Dumasova
„ v_\čítá mu psavost, ale tu p. Brandes ukázal, že bud polské literatury
nezná nebo úmyslne tupi. l\a0pak od dob G. Šandová nemůže se žádný
romanopisec v\l\azat1 takovou plastičností a živostí postav,t tak bohatou
a čistou oblazotvorností a takovým kouzlem líčení a řeči a takovou
vroucí láskou k vlasti, což se vlastně rozumí u něho jako u Poláka
suno sebou:, slintati po lásce k vlasti, prohlašovati za macechu zlou —
domovinu, to v_\lnaženo pouze u nás jistým velikánum! Úspěch oné
trilooie b\l neoh_\cejnv. Na to vydal ve stylu Bouigetova „Žaka“ psaní
psychologický roman „Bez dog“.1natu Pak prisel na 1adu roman ,.Quo
vadis“. o němž se zmínila, „ to zcela Spiávnč „Hlídka“ . že h\ snad
neb_\lo na ujmu bývalo líčení hezuzdného a prostOpášného života
\'eronova dvoru
ač úmyslné smyslnosti hledati v tom naprosto
nelze ——trochu ohmeziti, potom b\lo b\ b_\'valo možno roman ten —

a zasluhuje to — každemu, i plostému čtenári do ruky dáti. Poslední
pak 10man jeho „Křižáci“, v\ cházející v „T\godnil\u il.“. líčí sytými
1) Cours dc physiologíc. p. 118.
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barvami kr\ avé boje Polskas německým řádem křižáků. Český překlad
vychází v Beaufortově knihovně.
Se Sienkiewiczem často srovnávají jiného spisovatele, Boleslava
lrusa (vlastní jméno: Alexander Glowacki), ale neprávem, neboť jsou
si z mírv nepodobni. U onoho drží vrch cit a fantasie. kdežto Prus
je střízli\ ější a jaksi zabíhá v statistiku. Jeho humor nemá nic z humoru
Sieukiewiczova, jenž je prostv vší blaseovanosti,p1a\f\" to humor polský,
druhdy až hr ubý; Pius je spíše vtipně kousavý a kloní se ke karrikování.
Jeho pozorovací talent jest neobyčejně jistý a ostrý, ale skladba jeho
iomanu tu a tam rozervaná. Spočíva--h hlavní síla Sienkíwiczova
v historické povídce, tož volí Pi us hlavně náměty své z víru obk10pují
(ího jej života. Jeho povídky a iomany jsou bud humoreskami nebo
karrikaturami nebo sledují socialní tendenci. Tak v .,Placówce' líčí
zapas d0m010d\'ch sedláku polských s německjmí kolonist\, \ e. ] ialce“
sta\í alistoklatíckou společnost pl ot1řácln\"1n,\\"še se nesoucímkruhům
obchodním, v ..Emaneypantkách“ předvádí čtenářům ráznou a odvážnou
divku. ode vsech zneuznanou. v krutém boji o existenci. Poslední jeho
ioman „Pharao“ pojednává velkolepým zpusobem o episodě z odvěkého
zápasu mezi cílkví a světskou vladou. Dějistěm jest EM pt Doba
eg\ptského faraona Ramsesa II. Český překlad \*\chází v 10manové
příloze „S\ ětozora“.
/dalších
„(
historickvch povídkařu dlužno uvésti A KIČČÍIOUZČCÍJěllO
..Pokoj". Pokojem či klidem tím míní autor moralní klid, jenž v podobě
slabé vůle. chabého charakteru a zastalalých předsudku přivozuje osudn_\'
zmatek a sražení se jednajících osob v povídce. — Dale jmenuji
T.Í( ÍCJCCÍzoz/(sÁv/(o jenž jsa dříve znám jako duchapln_\' essavísta,
proslavil se též svými lomanv svědčícími o hlubokém studiu římského
života. Roman ,Hasnoucí slunce“ odehrává se v době úpadku římské
říše, jejížto podobnost s našimi poměrv fin de si( cle pokusil se autor
už v jiné povídce (,Xa konci věku“ ) jak ostrovtipně tak 1 přes\ ědčivě
dokázati. .,Poslední llímané" r0\ něž \*\nikají pravdivOstí a jistotou jak
jednajících osob taki podáním místa a času. ..Hasnoucí slunce“ líčí
pomě1_\ za Malka Aurelia. tento loman pak spadá v dobu císaře
Theodosia, \*\hubitele pohanstva. \_vní pracuje Choinski o romaně

..Tíaia a k01una ,jenž líčí dobu německého císaře Jindřicha IV.
jeho srážkus s“papéžem Rehořem VII.
Zvláštní (lluh pS\chologíe, totiž zvířecí. vypěstoval \ četných svých
povídkach \šestlann\' rlCÍ.l)//r/rlsz/1QÍ( Poslední place jeho .\esnicka
drťamata Zn1(env /1\ ot a .Bída života" líčí tklivě a pravdivé kIOpotný
a trudnv život nejnižší tříd\ společenské a lidu na venkově.
E. 013857010 líčí ve své sbírce desíti povídek, ,Jisk1\"', kterak
jiskia vzpomínky. třebas se zdala už v_vhaslou v prssou člO\ěka mnoho
let z otčin\ vzdáleného a jí řečí a miav\ odcizeného přece jenom tam
stále tlí a náhle ——při daně příležitosti — v plamen vyšlehuje, jenž
srdce očišťuje a od zlého chrání. — llm za Konopná/(ví líčí ve své poslední
sbírce povídek jako ve svých basních se zálibou stinné strank\ spo
lečenských zásad. Z desíti povídek věnovánv jsou tři soudnictví a

Z písemnicní
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vězeňskému řádu. V jedné z nich používa vězeň nahodou otevřených
vrat k útěku. Je však dohnán (( od svých soudruhů na smrt shit. Tu
tepr\e v\*chází najevo. že si už (l((\no trest odseděl (( jen z nedopatřeni
nebyl propuštěn. Žalářnik pak je stále zasypaván otázkami věznu. jak

dlouho jest jim seděti. dle zapisníkn“. Idruhé

d\ě povidkv nesou se

tím šcr\'m ovzduším ale upřímná soustrast autorčina s potlačenými
propůjčuje jim neol)\ čejného kouzla. Lidé (( věcí“ obsahuje drobné.
jen zlehka souvislé zeměpisné charakterní skizzy. Většinou jsou to
cestopisné črt\ z okolí Benátek (( jin\'*c*l) měst italskvch. — Také l)(isník
V. Gomulmkí podal několik oblázku z Benátek. hlavně vzzatých ze čtvrti
chud_\'ch. ve sv_\*
ch. l.Šen(itsk\"ch ol)1(izcich“. kdezto jeho roman „Zá
zračné dítě“ náleži historickému druhu. Předvadi v něm var šavskou
dcerku patimicijskou ze 17. století jež čítala in Oliginali Petrarkovv
milostné sonct\; ale posléze se stává modluši (( od Petrarkv k bl. Tomáši
zIxempis se obrací. Dovedně nakresleny jsou zejména některé vellejsi
postavy. ——
(ll Jim/;('"cuzczomnapsala povídku. (klenot-' ])cutf/ma ..Panna
z okna“

(( (z. /(())()/.\/."(( „Pledtancčník“

.

(l./. ]((.\?(ň('.3_1//.'vypravuje

\.\ \\ (clmem (ealistick\ (( uměleckv o nešťastném manželství. jež
iizaviel venkovan poněkud už letitějšis k()l\etou. jež se domýšlí plo
něco lepsiho stvorena l)_\'ti. — Ix. Í)((..-\/(()((-.\-/*(
líčí v lxultintraneiu
zapas
polského dělníka s německými dozorci v továrně na pomezí prusko—

polském. _ 7 mladších zashíhujc zmínky ]. Dal),(m.\Í( jenz svou prvinou
.„Sllllt'ů denníkem to mladého souchotinářc nemalou sensaci způsobil.
le však na práci té pat1n\ \liv llamsunova. llla(lu'*. Za to *\šal\druhou
pí (01 svou ..lelka'ň denníkem to chudé ši(k\* jež \* lasce své je
zklamána. přílišným holdovanim realistické di ol)1)ol\1esl)( valně na
sympathiích ztratil. --- Zato rozhodnim talentem je ll. SZ)/.
/()-Sim-(n.“
(((\/(
jehoz obrazky ze Sil)iřc(. \\ matni“') l\1eslen\* jsou s uchvacující silou
realistickou. Lze je přirovnati k p(o.\lul\'m sil)1í\l\\ m Ol)r('(7kumAd
Szymanského. — \Iistrem slohu lest mladý l)(isníl\ Š'. /e((m(.\/.( lehož

drobné povídl\\' obestienv jsou mlhou nejhlubšího pessimismu .Utn 01\'

p0\\1e\010\ve

O. 1).

Z italského písemnictví.
Rcfel'llje „\L01s KOI'DELKA.

Ze \ posledním (oce nic zvl('(\t1)ího(( pro ši1.\i vlrstv \' významného
se neobjevilo na knižním trhu italském. toho nejlepším díil\azem. že
v loňském „Athenaeu“ ani referatu () italském písemnictví nel)\'lo.
Inu, nebylo o čem referovati. Co pozoruhodného. o tom stala se už

dříve zmínka. totiž r.1897.
prace

třebas neznamenaly

vatele. \a

\icménč chci tu v\'tl\noutí přece některé
nových etap (( v\-*voje toho kterého spiso—

prvním místě ((**ádím nejslavnějšího ted italského básníka
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($a/„ída d" lime/mít). Pod titulem „I socrni delle Stagioni“ (Sny ročních
počasí) hodlá tento revolucionář a rcíormator vlašské poesie vydati
čtyry dramata, jež arci pro jeviště nezdají se psána, ale jež jsou
básnickými plody přek\pujícími opojnou hudebností a vzrušujícími
vášněmi. D Annunzio by rád povznesl vkus obecenstva zc rmutu oplzlostí
a z apparatu \*\pravné pantomimy k antickému klassickému divadlu.
Po „Sogno d un mattino di primavera“ (Sen jarního jitra) vydal „Sovno
dun tramonto d autunno“ (Sen podzimního soumraku), tragickou báseň,
jak on ji nazval, ač psána prosou. Tu krátký obsah té tragedie.
Gradeniga, vdova po dožeti, živoří ve svém nádherném paláci nad
Šrentou. Jako tigřicc v kleci lomcuje mřížemi parkovní brány, zmítaná
vášní a žárlivosti. Dogaressa miluje totiž Sličného mladíka, který jí
svou první lásku věnoval a jehož láska byla tak veliká, že přivedl
ze Schiavony čarodějku, jejíž čary sprovodily starého dožete se světa.
Potom však nasytiv se asi jejích podzimních vnad, opustil Gradenigu
k vůli Panteji. Dogai essa dovídá se od komorné, co se děje na řece
v barce, Bucentoru, v níž Pantea svého milence odvádí v četném
průvodu benatského lidu a šlechty a před zraky všech tančí v úboru —
Evině. (To nepochybně má znamenati návrat k antickému klassickému
uměníl) Dovaressa ustanovuje v duchu smrt Pantcjinu. leště jednou
musí vypomoci carodejnice ze Schiavony. Zatím co slu:c,ebné jež na
zvědy vyslala., vypravují, co byly viděly, carodejnice uhnětá z vosku
postavu (hetery) a mumlá při ohni svá zaklínání. Pantea musí zcmříti.
Pojednou donikne z Brenty divý rev, viděti vyšlehovati plameny.
Triumfalní lod kurtisany podobá se hořícímu moři. hořící mrtvoly po
krývají ji. „Bleskotají meče — tisíce mečů — oheň a krev!“ Zrak
dogaresčin s hruzou a bolení utkvívá strnule na tom divadle. A na
jejím bledém, zoufalém obličeji, jenž plane v od *azu krve, zrcadlí se
celá velikost a celá krása tragického vidění.
Edmonda (ZeAnubis poslední roman, jenž napřed vycházel v „Nuova
Antol. “, zove se „Carrozza di tutti“ (po česku asi: Na t1*a1nvaji).Není
to jednolitý roman, nýbrž spíše řada studií odpozorovanvch ze skuteč—
ného života. Vypravujc se, že Amicis po celý rok 1896. jezdíval v Turíně
po tramvaji konaje studia ona, jichž ovocem svrchu dotčený roman.
Kdo zná Amicisův elegantní sloh, jenž při vší dokonalosti formy přece
prostý, ba popularni zůstává, a přimyslí si sytost jak místního koloritu
tak i různých dob
autor líčí osoby v jednotlivých měsících tramvají
jezdící ——dovede si představiti požitek, který četba knihy té čtenáři
působí.
Luu/a' Capuana, jehož hlavní mistrovství spočívá v krátkých
povídl*ách,
dokladem toho sbírka „] umando“. ztrácí jaksi pevnost
půdy pod nohama v romaně. Totéž platí při vší až v zámezi ubíhající
dokonalosti technické o poslední jeho větší novele ,.,La Sfinge“. Dra
matický básník Giorgio zamiluje se do sličné a mladé vdovy, Fulvie.
jež lásku jeho opětuje. Nelíbí se však Gior0*i0vi důvěrnost domácího
přítele jejího Dr. Giulia. Přes podané vysvětlení nemuže se Giorgio
zhostiti červa žchravosti. \ová vysvětlení ——nm y smír. Ale i lulvia
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začíná.. cítit-i, že štěstí její nebude míti dlouhého trvání. A co' Giorgio?
Aby se snad nedožil skutečného sklamání v lásce, bere si život. Fulvia

dovídá se o smrti jeho zjevením
se ji ducha Giorgiova. Tot celý
roman! —
Ze spisovatelů druhého řádu uvádím Grazia Grandi/(() „Novele“
a roman .,\ube**. Na povidkách Grandiho chválí kritika malbu či líčení
náladové: bohužel, že děj skoro žádný, a náměty hodně kluzké, což
zejména platí o romanu. Dobře poznamenal Dr. \V. Porte, rcferiije o
„Mrazu“ ,* že „předmětem poesie jest přece jenom člověk, a ne —

hovado?

——

Více v iukavmkach
a jaksi zajimavěji vede si „Vat. tiez-ao
V romanu „L,indiffer cnte“. I tu arci nevěrnost manželská činí osu, kolem
které se vše točí, jenom že lhostejnost, se kterou p. manžel přijímá
jednání své „životní d1*užky“, přivádí nevěrnou zase do jeho náruče.
„Anima sola“ zove se povídka spisovatelky Anny Radiusové,
známé všeobecně podc jménen „Neera“. Jsou to memoiry herečky,
řada *ariacíHorácova: ,.Odi profanum vulgus et arceo“ a jak spisovatelka
ujišťuje, neurčené pro veřejnost. A věru k porozumění těchto vzpomínek
třeba bylo by trochu více znáti ze života spisovatelčina, než z narážek

lze vvtušiti. Proto toto nakouknuti
do duše ženy neupokoje čtenáře
'lechnickv jako povídka nad. ,Anima sola“ vyniká Er./u O((stc/nuoca
„Il fallo duna donna onesta (Klesnutí počestné ženy), za to vsak

daleko za onou prací zůstává co do líčení nuanci a. jemný ch odstínů
citových.
Chorobnvm a naprosto nezdravvm plodem jest Luciana Zz((:(()Zz/w
„tRobe1*ta“,jest to historie nemocné dívkj, jež touží po užívaní světa
Šijež při prvním do něho vkročení podléhá chrlení krve. Vedle snahy
až do titčrností vésti si realisticky upadá autor, ——snad právě ná
sledkem toho, ——do nepravděpodobností a směšnosti.
Za to příjemnou četbou jsou „*eLettci d un Maritto alla moglie
morta“. (DOpisy manžela mrtvé choti) alum/ua vaacceamga.\eni to vlastně
žádnv roman. ale je to cenná kniha.. v níž hojně roztroušeno zajímavvch
a pozoruhodných úvah o naboženstvi nesmrtelnosti, dějinách a politice.
Z každé stránky patrno, že jednotlivá slova trvskají spisovateli ze srdce
Kniha nutká k přemýšlení.
Konečně zmínky zasluhují G. B((Úzua dvě včtší novelv, a to:
„Il capolavoro di Don Domenico“ a .,lascino arcano“ V oné ukázal
B. v postavě spustlého, stále opilého a za genia se pokládajícího anti—
kvaíe, že vládne p*„
avvm humorem. mnohembopravdovějsím než Salvatore
Farina, jejž mnozí prohlašovali za italského Dickensa. Píoblemem druhé
lze označiti touhu seveřana po slunci, po jihu.

Hlídka.
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K opravám diplomatáře moravského.
Píše FR. SNOPEK, k. a. archivář v Kroměříži.

Professor kroměřížského c. k. gymnasia německého p. Dr. Karel
Lechner podjal se práce zajisté velmi potřebné, ale také rovněž záslužné

jako namáhavéa nevděčné,opraviti

náš moravský diplomatář

podle listin, které se chovají v kn. arcib. archivě kromě
11zském 1) Byl jsem svědkem jeho neúmorné pile a neobyčejné
vytrvvalosti, i byl by*ch jemu již pioto byl přál, aby úkol, jejž na se
vzal, piovedl co nejdukladněji a co nejvíce spolehlivě. i\lež bohužel
přesvědčil jsem se, že nikteiak není zbJ*tečno přehlédnouti Jeho opravy
a doplniti je.
Vím předobře, že mnohé neurčitosti a omyly připsati dlužno šotku
sazečif) který, tím Jsem jist, mnohdy divně sobě zahrál is nebožtikem
Bočkem, a mohl bych toho uvésti příklady. Nejednou vadila ct. panu
autorovi neznalost naší mateřské mluvy, také snad přece pracoval
trochu kvapně.

Uznal jsem za svou povinnost v práci této pokračovati, na

mnohých místech ji opraviti, doplniti a takto maličko přispěti
k porozumění listin 11J m památkám, mé péči nyní svěřeným.
Úmysl můj byl, badatele uchovati nových omylů a také poněkud
ujati se muže o naše dějiny nemálo zasloužilého. \eomlouvám jeho
chyb, ale nezdá se mi piavdě podoan'un, že by Boček sám jediný byl
pořizoval sobě opisy listin pro tisk diplomatář,e a jestli tomu tak, pák
mohu iíci, že i jiní mužové ve čtení listin chybovali.
Zásadou jest mi, že listiny mají se opisovati diplomaticky věrně
a též takový má býti jejich otisk. Neduslednosti ve psaní substantiv
počátečnou literou velikou (mimo jména vlastní) se vyhýbám; rozdílu
mezi 7 a j na počátku a na konci slov nečinim, poněvadž listiny
v prostředku slov znaji jediné ?.
Samo sebou se rozumí, že neopakuji, co opiavil Dr. Lechnei.
Kopiáiů užívám jenom kde podle nich i nejmensi úchylky bylJ
uváděny, jinde jenom pro potvrzení svého čtení a kde kopiářem lze
opraviti čtení diplomatáře.
V čele každé opravené listiny jest číslo dle diplomatáie, vy
stavovatel, datum a pak dosa*adni signatuia zdejšího alchivu nebo
ničení, kde se jinde nalézá.
1) Beitríige zur Frage (ler \'erlšissliehkeit des Codex diplomaticus Moraviae.
Zeitschrift des Vereines fi'u' die Geschichte Míihreus und Selilesiens. ledigirt von
Dr. Karl Schobcr. II. III. Jahruang. _Ši'i'mn1898. 1899.
2) Ovšem přál bych si, b_v sazeč v této práci byl svědomitým, by mi snad někdo
nepřipomněl Mat. (, 5. ]Ciiee a Luk. 4, 23. Medica.
'—
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Codex diplomaticus. Tom. I.
I.
231. Bz'skzq) Zdík. I?. 1131. — Koln'cíř [. fol. C. ]

Dle kOpiáře I. uvádí Dr. Lechner seznam statkův jednotlivých
kostelův. ovšem v pravopise jmen jsou úchylky. „Manchei Name
wird erklarlich. wenn man die Ortsbestimmung „na“ vor derselben
beachtet. 2. B. Nachorini : na Chorin, \abelowe _ na Bielow etc.
resp. den Umstand. dass die Namen 1m Local stehen. “ (1.c. H. pg. 121)
Mohlo pravem zůstati v péře, neboť zni tak. jako kdy bv někdo napsal

latině:ad Vienna nebocirca Parisii.

Přepis dle kepiáie není zcela správný. Rozdělena jest část listiny
otištěna. ve 12 odstavcův, podle toho budu citovati.
Ods t. 91. ř. _. 3. Vduba tota villa;
ř. %Tuezapy tota;

kopiář: Vduba tota uilla;
„
Tueapy tota, :: vepsáno po
zději jinou rukou a jiným inkoustem
nad řádek mezi písmena c a a.

ř. 4. Nemilalzi

třeba

ř. 9. Izeuestonieih 1)

\'ii'ouaz jest vlasovou čárou pře
trženo;
kopiář mylně: Lzeuestonieih ;

ř.
ř.
ř.
odst

10. Selei dole 2)
16. Syratine . . Roccueieih
18. (str. 127 ř. U.) Smersieih
?. ř. 3. Medlz'

ř. G. Dobratín
odst %. ř. ?. Golesouici
ř. 4. Droznowieih

připomenouti,

že 2; zde i při

Zelei dole;
Zyratine . . Roseucieih;
Zmersieih:
Medlg;

Dobratyn;
Golesozciei,zGčái-kou dolů učiněno H:
jest v kopiaři podtrženo inkoustem,

jakým psáno .: nad Tueapy;
ř. G. a 7. Semitesieich
ř. 9. Gnewotine

Samitesieieh (nad 6 napsáno a);
při počátečném G učiněn háček dolů,
by bylo z něho H, též při Gnoici ř. 10;
pozdější rukou g přepsáno v Íz; při

Varhosti původně bylo Vargosci,
Ogrosimi napsano ]L nad 9;
El'eyaslawici
kopiář: Prez'aslawieí ;
R. předposl. před „et alia etc.“ vynecháno: Vgrz'cicz'cíz,při čemž g přepsano
později

V Íz;

odst. 4. ř. 2. Namesa
odst. 5. ř. ?. DylÍzoniei tota

k0piář: Namescz';
\'kopiaři bylopatrnčdoeela Dylgoniei,
g přepsáno

ř. 3. Vgezdj tota
ř. 4. Pecotulten (sic!)

V 72;
ci

V kopiaři Vgezdi tota;
„
Peeetulcen;

1) Zde čtena značka za I, jindy táž značka za L (Lueaz, Lusiei, Lutotine,
Loucicich).
2) Písmeno jedno Dru. Lechnerovi bylo při Selci, Syratine, Smersicih, Sanouici
za S, jindý za Z (viz 10. 1. Zelidediei, 11. G. Zateane, 12. “2 Zouolusei).

30*

ř. ."). Za/mosowich

V kOpiáři bylo původně: Zagnosowich,
ale z (] uděláno později Íc;
Glupcicich, (r' upraveno později V II

í'. 10. Glupcicich

jak i při„ Glul)ocaz“;
odst. 6. ř. 8. Lesici tota

kopiáí patrně: C.“eszcztota, snad Te—ice

u Kelče (jako osada následující,
Lechnerem vypuštěná Zamrz'sc tota.,
Záinrsky a brzo po tom Milotice), také
i. 8.

„4\T€7llC€ljtota“

vynecháno

a s tím

bezpochyby celý řádek; následujet'
v kopiáři i ve faksimile u Richtera:

)Iilotici tota. Bycouici tota.

)Ielici tota;

dále ř. 8. Díl/tonici
ř. 9. Nemitsí

bylo: Dilgonici,gpieměněuopozději\'Í/;
\emitcz. '

ř. 10.

nad Opocen či Opacen jest ***-,
známka

zkratku;
odst.
odst.
i
i

i.
odst.
ř.

r.

č. "i. není ad marginem: kreczkou'icz, nýbrž kreczkouicz;
9. ř. 1. bis/cupici
biscupici;
33. biskupici
hiscupici;
(3. I)!uocech
Dyuocech:
?. Oginscowicich
Ogníscowicich;
12. ř. 2. Bíscupici
B_i/scupici;
4. Sanouici
Zanouici ;
6. Cerimiuoue
Ccminoue.

II.
233. Bis-75111)Zdi/u. 1132. — Kopía'ř ]. fol.

G. II].

A\Í 16'.

Pravopis změněn; nic jiného: místo ze se na počátku zde V kopiáří
píše vesměs

&'jako

vite, z-aenus; colui; ros: 'z'el, rest-re, vest-ro, volente,

ztilitatí. vírilíter. rcritatis. z'aleatís. 'z-tilítatem.

Rovněž máme v tom prípadě v kopíáři zřejmě: oblacionibus,
deuocionis.
sapiende.
iusticía.
índicřio.
Místo sciencíe.
aliqnatenns
u Bočka
str. 209.
. 18. jest aliquatínus; místo
impetlarc na teže str. ř. 6. inpetrare, a konečně ř. 1-1. místo .si vestro

fuerint mame „Zi vestro fuerint'í.
HI.
2-17. str. 295. kníže Vlaďz'slať. 1144. — 0. I. a ].

Nejstarší záznam: Pííuilegium \Vladislaz/ dneis Boemoruín
supere eastro in Pod Win. XVI. Velká. pečeťb\la kdysi přelomena
(jest nyní slepena, neznámo čím) a jako menší biskupa Zdíka přl—
pečetěna píed nedávnem k listině. Nápis pečeti menší ze spodu listině

kdysi píipevněne: HENRICVS.

K opravám diplomatáře moravského.
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Za, chrismon, jenž v kopiáři I. schází; v originale není kříže (%).
Str. 22b. ř. 3. má býti tištěno: quae,1) ř. 4. aecclesiarum ó. quae.
aequitatis 8. gloriae suae aecelesiis .. nostrae 11. iusticiaeř.12. aecelesiam.
17. diuinae instioiae 19. aecclesiae 20. aecclesiae 22. aecolesiae 23. dvakrát
aecclesiae 24. antiquae 27. praedictae olomucensi ecclesiae Str. 9.26.
ř. 1. aetatis ?. Cšnradi 3. Moraviae 5. caeterz'sque huiusmodi exactionibus

grauari debeant (místo Bočkova neopravene'ho: ceterorumque)

6. terrae

7. quae . . . reaedificatione 9. quae 10. inpresentia'rum 1'2. nostrae
1:3. caeterorumque '20. aecclesiae 21. Xdalricus 2-1. Cšnradus.

IV.
248. Ifníže Vladislav. 11—14.Ífojn'a'ř I. fol. B. II].

Pravopis pozměněn v našem kopiáři. Poznamenati dlužno str. 2270

6. Ilobezlaus ř. 19. Ozzlawa a str. 92.8

9. čtení: dnois leywq

Také str. 29.7. ř. :").kopiář má neobvčejný 1slovosled: episcopi Henrici
Olomucensis.
V.

249. ]Conmď Ísm'l 11:14. Kol). I. fol. B. II.

str. 28. zancte
.1. chrismon
a *?schází.
Značnčjši
úchyllqPravopis
ještězipozměněn
. 1. In nomine
etc. 3. conpetit
str. 229.
ř. 4.
Eapropter 5. inmaculate.. .tamquam 12.Zane 17. apud (9kiát) 21. Latislans
ř. 25).pe1'petue et quiete (místo Bočkova čtení pelpetne m quiete 28)
benzuolenciam; ř. 99. čte kopiái špatně: uf quis dux ř. 322.seu scripticii
st 1'. 3.0 ř 1. vynechal pisai v kopiáři: 511000390,
um ř. '). Pentum conponat
..11 \\ Oimata/ensis.. Zg/fiidns Spiizensis ř. 19. Babenbuigensis ř. 1:5.

ar.16 Bradenburk. Conradus malehio de lVzim (misto Bočkova: del\Iisin)

16.Da/el)oldils.Ne111a
kopiář více podpisu kiálova:
domini Cnonladi etc. aniž co potom následuje.

Signum

VI.
310. Oldřz'c/e kníže. Olomouc, 117—1.Kaplíř
Codex dipl.

str. “27.8

]. fol. D. ]. z'.

Kopiář.

91. nirtutis

zirtutis;

ř. 2. zceisabatui. .uoluntatem

\'ersalmtur . . \'oluntatem:

ř. 3. ?zniuersis

vniuersis;

ř. G. zzillam

z'illam ;

i'.
ř.
ř.
ř.

velit;
('t:
zenerabili:
Grad'z/censis;

9. uelit
12. ut
1:3. uonombili
18. G1adecensis

ř. 18. Trebocs
i'. 19. archidiaconus

L. Trebets

Trebetss (dvojí dlouhé s);
archidg/acmms;

1) Kde sazeč klade ae, jesi V originale značka asi jako polské e.
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Písemnictví & umění:
Codex dipl.

i
i
i
i
i.
I'.
ř.
ř.
ř.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25 .
27.
28.

Kopiář.

Preuoi
L. Prewouis
arehidz'acomis Díonisius
archidíacouus
Hualco
nero
Slauebor
L. Slaweborus
Jaross
L. Jarossio
Jaross
L. Jarossius
Tuirdsa
L. Tturdsa

Prewoius;
archidgaconus Dyonisius;
archid'z/aconus;
CÍzwalco;
vero;
Slawebor'íus;
Iarossio;
Iarossius;
Twrdsa.

VII.
318. Soběslav kníže. 1176. Ifopz'dř I. fol. D. V. 6.

Další úchylky jsou: str. 292. ř. 2. viuentibus, ř. 3. anathematyzante;

str. 293. ř. 1. volens ř. 4. venerabilis Detlebus ř. í). vt ř. 6. vero ř. 8.
villam ř. 9. vel ř. 11. vocatur ř. 12. Kogata ř. 15. ipsa (Codex dipl.
má: istu).
(P. d.)

Ruska literatura v roce 1898.
Podává A. VRZAL. (Č. a.)

Velice milý, zábavný, ale zároveň zlomyslný žert o ruských
dekadentech napsal VZ. Tic/zonou s názvem: „O tom, kak ja b_ýl

dekadentom“.

Hrdina této humoristické povídky hned na universitě

určil svou životní karrieru: předně chtěl bohatství, potom vysoké
administrativní postavení a konečně slávu. Po důkladné úvaze rozhodl,
že cestou slávy nejspíše dojde bohatství a moci. Nejlehčí cestou ke
slávě zdala se mu literatura. Aby se stal spisovatelem, hrdina poznal,
že není třeba talentu, nýbrž prospěšných známostí. I seznámil se s ře—
ditelem kanceláře velkého periodického listu, kdež uveřejnil pod pseud.
„Kerri“ novellky, jichž nikdo si nevšiml. Tu zamyslil se o tajemství
úspěchu, poznal, že nejlépe státi se symbolistou a dekadentem. Pozoruje,
o čem mluvilo se v domech a společnostech, jež navštěvoval, uzřel
zajímavý zjev: všude mluvilo se o Nietzscheovi a Maeterlinckovi.
„Možno“, rozumuje hrdina, „že Nietzsche jest i duchaplný, možno, že
Maeterlinck jest i nadaný, ale děl jejich nečtou a nerozumějí jim.
Za to všichni mluví o nich... Zatím pak s jistotou b *10možno říci,
že o prvním vědí pouze to, že vytvořil jakéhosi nadčlověka, o druhém
pak, že neobyčejně drze Opakuje jedny a tytéž kratičké frase...“
Z tohoto pozorování hrdina usoudil, že nutno dosíci toho, ne aby ho
četli, nýbrž aby o něm mluvili, aby nadělal hodně hluku. I napsal pod

pseud. Avenir-Gedonik „Vzdech čajové

růže“.

Casopisyvrhly se

na nesmyslnou hatlaninu, ale časopis, kde vyšla, odpověděl, že jen

luská. literatura v roce 1898.

463

„tupohlavi a tlustokoží hloši nemohou pochopit-ivšeho puvabu, jemnosti
a hloubky“ nového talentu. Hldina byl \'\*Z\án redaktorem, abynnapsal
podobnou hatlaninu, (že sice „Čajová
ruže je Vícholcm nesmyslu,
ale že to dělá škandál a zvětšuje předplatné..

Dělejte hluk ——to je

hlavní, čeho třeba v literatuře.“ I napsal hrdina: „Křik

Ibvkova

_)erába“,„Slzy zelene žábytt'.ll) epeta)1c1se konvalinka

.,Inašli sc kritikove“praví hrdiria.,ktc1ív nejasných obrazechmých
íizřclijasne symboly“, v „Křiku“ videli armenskou otázku. \* ,Slzách“

pamíietna melioračníúvěi', v „Trcpetající

sc kon valince“

viděli

jedni článek o pOplachu na buise, druzí hlásání buddhismu. Dále vydal

knížku studií, nadepsanou: „Lenimetrv“,

a kniha šla na dračku.

\ikdo nechápal, co značí slovo .,Lcnimctry “, ani autor sám, ale nikdo
neptal se po jeho významu, a každý dělal, jakoby mu rozliměl: dámy
myslcly, že jeto bursovní výraz, pohlaváři považovali, že jeto z lxoníuciá.
A tak došel hrdina slávv; zbývalo dosíci moci a bohatství. Abv jich

dosáhl napsal stat „Pl eletav1

slavíci“,

v nichž viděli symbol

rodícího se departementu, (( autor dostal se do jistého ústředního
ustavu, kdež všichni s úctou a bázní naň pohlíželi, pak stal se ředitelem
akciové společnosti. Naposled napsal dva články, v nichž nebylo nic

dekadentskeho. Hrdina prestal býti dekadentem, ale jměno„ Avenir
Gedonik“ je velice pepularní, slavné, a hrdina iýchle kráčí k dvěma
určeným cílum.. . V povídce je mnoho svěžesti (( pravdy, upřímného
smíchu a s1dečného humoru.
Velice milé a sympathické svojí prostotou a vyjádřenými v nich

dobrými city autom, milujícího lidi, hudbu a přírodu, jsou „i\áčrtky
a povídky“
V. Veresajae'v
a, jenž vystoupil nedávno na jeviště literarní.
\áčrtek „Zagadka“ líčí dojmy, jaké na vvpravovatele v letní noci
způsobila improvisacc neviditelného hudebníka na houslích. V povídce
„Poryv“ autor kreslí rodinný výjev, jenž přivedl smutnou rozepli
mezi otcem a synem, jenž neposlechl otce a ve šlechetném zápalu šel
hájit cizi mlýn pri záplavě. V novelle „Bez cestv“ předvádí spisovatel
vzdělanec, kteíí odtrhli se od lidu, jdou, „bez cesty“, nevědouce kam
a proč, honícc se za osobním pohodlím, bezstarostným životem. V době
cholery šli nmozí vzdělaní páni, oduševnění dobrými snahami, pomáhat
zatemnělému lidu, ale lid vítá je s nedůvěrou, ne))rátelskv, v sebe
obětavých lékařích vidí traviče. Hrdina novellynnaší po dlouhé námaze
získá duvěru některých osob z lidu, ale i jej lid ubil.
V. Sěmševekg (Suka) vydal novellu „V sět'acht'. Sěroševskij
vládne stejně doble jazykem ruským i polským a v uměleckých dílech
svych líčí zivot vyhnancu ruských v Sibiři uprostřed Jakutů. Povídky
jeho vynikají prostotou, nenuccností, živostí a pravdivosti. Již v první

povídce „Chajlach“
projevil tvůrci sílu v kresbě Jakutky, proná—
sledované osadníkem. V novelle. ,L a kraji lesu“ nakreslil s podivu—
hodnou objektivnosti všelidské typy uprostred zvláštní, nám neznnámé
třídy, divokých ob_vvatelů jakutský ch. Tvůrčí síla jeho projevila se tu
tím, že uživ prostých prostředků, dosáhl uměleckých cílů, vysoce
uměleckých effekt-ů. Není to prostý cthnograf, nybrž umělec, jenž umí

individualisovat typy, umělecky vnikat v duši hrdinů. V novellc
„V sítích“
živě, prostě a bez sentimentalnosti líčí se těžký osud
ruského vyhnance uprostřed polodivochů jakutských.
V.Lgsak napsal sbírku 27 povideček s názvem „Podorožnik“,
jež čtou se velmi příjemně. Je to talent svěží, originalni. Lysak líčí
živě a lidumilně skromný život malý*ch lidí. Místy kazi dojem zbvtečná
sentimentalnost, místy strojenost a prihrublost, Jak znamenati v po—

vídkách „Melancholik“

a „Arbuz i dyňa“.

(P.d.)

Nová dila.
Elar. Couaz'Z/zac:
La liberté et la conservation

ďénerwie. Par. 1898.

Svobodná vůle dává nové pOpudv dějstvu, kdežto mechanika učí
zákonu o stálosti a stejnosti světové energie. Spisovatel uvedeného díla,
jcsuita, pokouší se vysvětliti a odkliditi zdánlivý spor mezi oběma
zákony, nechte ublížiti žádnému. Základem jest mu skutek, že pohyb
a dění nevzchází pouze z pohybu (hmotného) tedy z pouhé kolikosti,
quantitj, ny'brž také z jakosti, z quality, která na priklad udává směr,
quantitou samou nikterak jestě nevytčenj. Myšlenka tedy a úkon vnlé
jsou tedy jakostnými součiniteli \* dějstvu přírodním, jehož pouhou
kinetikou. pouhou mechanikou vysvětliti nelze.

Dr. M. Krmení/arg: Moderne Philosophen.

Munchen 1899.

Kniha podává hlavní mvšlenky pěti filosofů spolu souvislých a
v moderním proudě v_v
znamných. Jsou to Lotze, F. A. Lange, Cousin,
L. F euerbaeh a ——
Max Stirnér. Spisovatel referuje dobře; ovsem třeba
býti \*kritice poněkud obeznalym, aby cetba knihy lea s prospěchem.
JUDr. František ÍÍerman: Ženská otázka, socialni význam její a způsoby
jejího řešení. V Praze 1899. Stran 109. Cena 50 kr.

Herman hledí na otázku ženskou okem křesťana. Správně soudí:

Ukolem ženy, plirodou samou stanoveným, je mateř ství, jež vsak
jediné ve spořádaně, pevné rodin ě může prospívati. Proto treba žene
vzdělání, \*\"chovu pro život rodinný. ovšem spolu 1 pro možné povo—
lání jiné, jež vsak rodinného nesmi leučovati a proto od něho nesmí
přiliš odbočovat-i(str. G4nn.) /ádá u ženy znalost zásad hospodářskvch,
všeobecného zdra votnictví. v_v
chovu děti. Ženské studium (85—95), po—
litická práva ženv (95)n n.) posuzuje s téhož hlediska. Piedcs11a historické
poznámky o manželství a rodině (trochu příliš morganovské), mluví o
rodině a postavení ženv v přítomnosti (1—34) a staví správně program
strany
(59—62

křesťansko—
sociální a Beblův socialně—demokratický

proti sobě

. ——

Knížka nečiní nároků na jméno vědecké, chce jen „objasniti
\plravý podklad ženské otázky těm, kterým přístupna je látka tato pouze

Nová díla.
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z doslechu“ Tím si v\ světlíte úplný nedostatek literatmy prá\ č o tomto
předmětu tak bohaté. \ šak tím nepochopitelnějším vám bude. že spi
sovatel zcela opomenul vnějšího přehledného iozělánkovaní a leckdy)
vnitřního logického sečlcnění. \ěkteié v\'1az_\' cizí lze snadno nahiaditi
našimi (práva agnatská, morbilita, program basirující, g\n('ikok1acie).
Učelu svému

spisek vyhoví.

DR.J. SEDLÁK.

Dr. Karel Bižcizer: Hospodářské úkoly moderního města. Přeložil Jan
Náhlovský. Knihovna Rozhledů XXV. Stran 38. Cena “24 kr.

Spisovatel podává napied historick\'
v v vo _) městských obcí
se stanoviska hospodářského. Zde v ininiatíiíe viděti celého mistra
Bitchera. Potom si klade otázku: „Jak vdechnouti pospolítý ží\ ot nov_\"'
v moderní města? Přiznává. že cesta k tomu neleží v_vlučněna hospo
dářskěm poli (st). 16). ale hospodářské pomě1\' k tomu mohou velmi
přispěti. Činí plíslušné návrh\. Věc sama je časová. m\' šlenkv Bitchciovy
jsou velmi případné (viz o provádění staveb, přetvolovaní města. o
bytech. obecno-h—ospoclařskýchpodnicích. zvlášť o péči o pracující lid
a účastenství ob\ vatelstva v obecních záležitostech ). a n("(\rh\ praktické.
Překlad

je slušnv.

DP
R. .). SEDLÁK.

J!. A. Šimáček: V novém životě. Kahinetní knihovny č. 98. Str.

'!
„CL/I

Cena 80 kr.

Z dusnot\ světničky podzemní ((i jak) p. spis. píše soutenainni.
z chudol)\ a ()<t1ku života ve služebno<ti zrozeného octla se na venkově
jakožto učitelka. Pivní kiok\ na teto pudě. st\ k\' s přílodou () \e1)k()\
skou společnosti. \'zp()n)í))k\ na boje a strádání, na lodinu a umíiajíciho
l)1at1a.vzpo)))ínk\ to. jež bytost tak těžce zkoušenou plní ne soucitcn).
n\bíž odpolcn) () l)(izní () nynější štěstí — tot oh<ah velmi pěkné po
vi(lk\'.Sim('1ček ze 2\ \'k)) akcentuje soucit „<utlačo\an\'1ni poněkud
()<třc a je(l))().<t1anně. ne zcela .<p1a\edlivě. Omamující ovzduší no\ (;))))
života \\ <tiženo znamenite. ha .<l()h()\c přiteže je 1))í<t\'až příliš mnoho.
Boj přirozeně

v\"'.1()<tl("=ho
.<()l)cct\í. uniknouti

všem

st\l(ům

.< ubohon

)()dinou. aby novy ží\ ot b\l úpln\'. úplně n()\'\",t taktež plavdivc ()
účinně p1()\eden.

Julius Dinia: Svěřenky páně farářovy. Přel. O. S. Yetti. Ottovy laciné
knihovny

národní č. 167). Str. 4154. Cena 1 zl.

V P())tu_0al<ku p11\1t()n tento „\c<1)1(kv )()man“ \elice přízniw.“
a za<loužil toho. \ěkteié ()l)rat\ zdají <e nan) <ice nvní již <taroniodními
a nepu<obiv\' mi. ale jinak ))):'(me tu znamenitou banitost osob i příběh)).
upřímné. líčení a (harakteii<tiku. Tklivý to p(íběh dvou biatří () dvou
()<i1el\"chsester: těchto <e ujal mí<tní faiz'(ř () přes mnoha ú<kalí podařilo
<e je plevé<ti. Ve<nick(') šlechta — ducha i penez — 1i(ena znamenitc.
Děj <ice není nejbohatší. ale celkem zajímav\. Spí<ovatel (\la<tní1))

jménen) Joaquin) Quilherme Gr.Coelho. ISÚ—1871) na nejednou) místě
ploz1azuje, že byl professorem chirHuigické školy.

Stanislav Jarkovský : Idyllky
národní č.167. Str. 198.

pana adjunkta.

Ottovy laciné knihovny

Stárnoucí mládenec, soudní adjunkt, s matkou a starou služkou
v rodinném domě malého města, celá ta prostota a houževnatost domácnosti
takové, prerušení jednotvárnosti bezvýslednou jízdou na námluvy,
návštěvou z Vídně a zvláště dárkem, psíkem Platonem, jehožto ctnosti
a nectnosti až príliš podrobně p()psán\* ——id\*llk\* opravdu prosté. ne

patrně, tak že p. spisovatel vypomáhá si někdy i méně jadrným neb
otřelým vtipem. po soudu mém zcela zb\ tečně neboť i jinak obrázky
jeho jsou dosti zajímavé a pěkně se čtou. I bez upozornění výslovného
\*\*cítil b\* čtenář tu milou vůni soběstačněho. klidného života. jehož
úr\*vky tu podány a cenny jsou zvláště mravním \*\'znarnen1 rodinné
p1*1ch\lnost1b\*t 1jinak neb\*l\* idealem vzdělaného muze verejnosti.——
Dle str. 11. a 1—1.mohla by povstati tOpografieká škrupule. jak daleko

vlastně jel p adjunkt za nevěstou: bylo to na protivněm konci Čech
či nebylo?
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Babylonská trojice. Znatel ass*rštin\', professor Zimmern v Lipsku,
vydal r. 1890. spisek: „\ ater, Sohn und Fůrspreeher in der Bab\lonisehe1i
Gottesvorstellung“, jímž měl býti dokázán babylonský původ katolického
učení o Nejsvětější Trojici.
Nejlepší znatel babylonského náboženství, professor Jastrow, odepíral
již v „The American Journal of Theology“ veškerý hlubší význam oné
babylonské trojici a vykládá i ve své obsáhlé knize '1 he Religion of Babylonia
and Assyria“ (Boston 1898, str. XIII a 780, 80) politicky její vývoj od
r. 4tÍ)OO.———:_')39.
před

Kristem.

Ve starém Babylonsku b_vla nejmocnější města Nippur & Eridu, a tu
ovšem dle semitského názoru měli jejich bozi, nippurský Bel a eridské Éa
přednost před ostatními. Obou se zmocnil v 23. (21 .) století arabský dob\***atel
Ijammurabi a učinil hlavním městem své veleříše Babylon (Babílu .: brána
Boží). Tím vzrostla vážnost tamnějšího boha Marduka, jemuž ubohý nippurský
Bel chtěj nechtěj odevzdal nejen veškeré své vlastnosti, nýbrž i své jméno
Šel, t. j. Pán, ba i svého posla k lidem, (,'ribil-Nusku.
Nejstarší a nejlepší bůh eridský Éa byl tak hluboko v srdcích lidu,
že zůstal na svém místě, ale neuděluje již dobrodiní bezprostředně, nýbrž
prostřednictvím svého syna, babylonského )Iardůka, a činí jej takto účastným
své moci a vážnosti. Původně byl Mardůk povinen pí'ijíti sám pro každé
dobrodiní k Éaovi, ale když se trochu zmohl, opovážil se k němu poslati
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svého sluhu, Gibil-\usku, a ubohý Ea nechtěje si rozhněvati vládnoucího
\Iai (luka v_)
slechl ('ribil-\u.=kuovo pos=seltví a splnil )Iar(lí1ko)'(1 žádost. A od
té doby b_)l Gibil-\usku piostíedníkem mezi nejstarším crsidk_)m otcem
bohův Éaou a babylonskym Manlnkem, těmito nejdůležitějšími bohy vele
říše babylonské.

D1a. Amis Mrs—11..

Éa stvořitelem lidí. Dr. Scheil našel babylon=kou tabulku, která
vypravuje, jak bůh Éa či Ea—nunuudělal prvního krále, z))aného Arad Éa.
Dal mu bystrý důvtip, aby mohl dáti zákony zemi, dal mu rozum, ale
věčného života mu neudělil. Po něm ustanovil správcem lidstva prince Mar
Uruduga, který se později nazýval Adapa. Tato zpráva souhlasí s vypravo
'áním známého Berosa o n)ythick_)"ch vladařích chaldejských. Dle něho
ustanovil Oannes (náš Ěa-nunu) prvním králem Arodosz (Arad-Éa), po němž
následoval Adaparos, jenž není leč pořečtěný Adapa.
DR._)Lms \Itfsn..

Listy & zprávy z let 3800. před Kristem.

Vláda francouzská má

vyhraženy kopaniny v Telloh, kteié řídí učený a=.=y1iologdeS arzcc Tento
zaslal pařížské akademii množství na tabulkách psaných smluv a zpráv
zahraničního úřadu akkadského krále Sargůna a jeho syna Narám-Sina, jenž
vládl kolem r. 3800. před Kristem. Sargůn byl ještě před nedávnem ()d
hyper-kritické školy prohlašován za osobu mythickou a jeho letopisy za
padělek doby pozdější, podobně jako Abraham a jeho dějiny, ale nové
a nové nálezy osvětlovaly dávnou jeho dobu, až teď již není pochyby. Pro
palestinologa jsou velmi důležity jeho zprávy o různých městech, „země

Amorejských“,

jak se tehda Kanacán úředně jmenoval. Sargíma si již

kolem r. 3000. celou zemi kananejskou podrobil, domácí králíky v jednotlivých
městech ponechal, ale ustanovil vrchního vladaře, h_azannu, jenž měl podá *ati
zahraničnímu úřadu zprávu o smýšlení a záměrech p0platných knížat—.Uru-Malik,
vladař Amorejskýeh, měl všudy zaváděti školy .=babylonským písmem a řečí.
byla tedy již v této době assyrština úřední řečí přední Asie na úkor jazyků
domácích, z nichž mnohé, jako hittitština, měly již své písmo i literaturu.
Dr.. ALOIS MvsiL.

Nejstarší památky vzdělanosti egyptské jsou původu babylon
ského. Do nedávna se tvrdilo, že přišla veškerá. vzdělanost z Egypta, což
odporovalo Písmu sv., které činí často narážky na umění mesopotamské.
Pravdivost. Písma sv. i zde dokázána posledními objevy v kOpaninách egyptských.
Amélineau, který řídí práce v Abydu, našel hroby dvou prvních dynastií

spojené říše, kdežto dc \Iorgan )ykopal v \egadě,=e)e1ně od Theb lnol)
který se přičítá předchudcům prvního historického krále \Ieny. Pokud přečten)
zachované nápisy, patří jedna z mumií nalezených v Abydu [safaes0)1, pátému
králi prvé dynastie, a jiné prvému králi druhé dynastie. Nápisy se nalézají
na malých hliněných kuželích, které mají známky původu babylonského.
Písmo jest již hieroglyfické, ale značkou zbožnění zesnulého není pozdější
sekera, nýbrž babylonskz' hvězda.
Zbytky nalezených ozdob v Negadě svědčí o vysokém stupni umění
této předhistorické doby egyptské, neboť vzbuzují obdiv jemně řezané věci
ze slonoviny a nádoby z obsidianu, který si již tehda přiváželi ze Santorini).
Nejnověji se mnoho mluví o nálezech Quibellových, které však anglickz'
vláda dosud bedlivě tají. Pokud známo, kopal Quibell na účet anglické vlády

heiním Egyptě ve zbořenisku Konr-dahmztn, staiém to městě Nchen či
Hierakonpolis. Za řecké doby bylo bez \*\znamu, ale 4000—0000 let před
Kristem bylo hla\ mm městem kraje, což dosvědčeno nálezy. Nejpne vykopal
starý chrám, jehož nápis praví, že byl obnoven od krále Pepyho ze šesté
dynastie, a sice proto, že již tehda toho \'yžado *ala jeho starobylost. A v tomto
chrámě byly celé poklady předhistorických památek. Na sta sošek různých
posvátných zvířat a bohův, a mezi těmito jedna bronzová obložená tepaným
zlatem, které samo váží více než 80 sovereigjnů. Dle všeho byl ch *ám rozbořen
a zasypán již za králů dvanácté dynastie asi před 2000 lety před Kristem,
a tak se nám zachovaly známky vzdělanosti nejstarších dob. Na mnohých
soškách jsou nápisy zvláštního tvaru hieroglyfického, který prý se blíží

klínovému písmu babylonskému. Přesné zprávy nám podá učený spisovatel
a professor oxfordské university, A. H. Sayce LL. I)., který mně právě píše
Luxoru v Egyptě, a bude vše na místě zkoumati.
Dr..Amis )ll'le.
Los von Rom. „Gazeta Košcielna“, týdenník pro zájmy duchovenstva
polského vycházející ve Lvově, mluví v 17. číslo ze dne 27. dubna t. r.
o časovém thematě, o hluku zpusobeném heslem „Los von Rom“ a o pří
činách, jež zavinily odpadání německých katolíků v Čechách k protestantismu.
Po ažujeme za svou povinnost upozorniti na článek tento a odpověděti
jménem duchovenstva v (echách, na Moravě a ve Slezsku na příkré výtky,
jež mu neznámý anonymus v „Gazetě Košcielnej“ v tvář \'metl. Jsme
nuceni učiniti tak zvláště proto, že časopis ten má veliký kruh čtenářstva,
a kněžstvo polské bralo by za bernou minci to, co patrně špatně inforn'iovaný
referent časopisu podává.
Uvedu “pokud možno doslovný překlad dotyčného místa: „Těžké a
dlouhotrvající byly hříchy nedbalosti se strany kléru i v čele mu stojícího
episkopatu v některých provinciích této monarchie. Kde po delší dobu
vládl biskup pracovitý, horlivý, daleký josefinismu a slabosti, tam se setba
protestantsko-radikalní neujímá. Tak v Tyrolsku, kde R1cc1bona a Haller
Tridentu, Gassnei pak v Brixenu zůstavili na dlouhá léta výsledky své
neohrožené činnosti v obraně práv církv.e Podobně v Linci, kde sw'itou
jest dosud památka velikého Riidiuie1a,a ve Štnském Hiadci, kde znamenitý
Z\xeigei vvchovav si kněžstvo, dovedl tím \\tvořiti ochrannou hráz proti
návalu liberalismu. Za to v Čechách, na \loravě, ve Slez—
kn a v Korutanech
šíří se ruch antikatolický, ježto nebylo včas postaráno o náboženské u\ č
domění a odpor proti akci u lidu. Stačí ostatně nahlédnouti v statistická
data týkající se severozápadních diecesí mocnářství, bychom si vysvětlili
úspěchy pana Schénerera. Arcidiecese pražs'z' má “2 miliony věřících, olo
moucká ],700000, litoměřickz' a královéhradecká po půldruhém milionu,
budyšínská (?) a brněnská každá více než milion. Připadá tudíž průměrně
jeden kněz na 1500 duší, ale počítáme--li pouze duchovenstvo duchovní
správy, poměr ten ještě se zhorší, tak že jeden kněz připadá na “2500 duší
Řeholi, zvláště dobrých a horli\'\ch také není mnoho. V jediné arcidieeesi
l\ovské jest více řeholnic než v celých (cchách, a 3 milionv latinských
katolíku v Haliči mají desetkiát tolik činných klášterů, než 0 inilionů duší
Cechách...
k tomu připočísti třeba josefinismus hující v plné síle od
shora dolů, a národní šovinismus vítězící nad uvědoměním kněžským, ducho
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vcnstvo v kněžském svém působení (v kostele) ospalé, v životě veřejném
vlivu pozbavené: jak potom na takové půdě nemá bujeti sedba starokatolicismu
a lutheránství '?“
Uvedli jsme schvalně skoro celý článek, aby naše duchovenstvo vidělo,
jak o něm smýšlí organ duchovenstva polského. Všecky listy, i liberalní,
uznávají, že pramen letošní apostasie jest dalek všech důvodů náboženských,
a tu přichází list katolický, organ kněžstva, a svaluje vinu všeho na ducho
venstvo a episkopat. Vytýkati těmto „těžké a dlouhotrvající hříchy nedba—
losti“, že „nebylo postaráno o náboženské uvědomění u lidu“, napsati jen
tak beze všech důkazů, že mezi klerem „bují josefinismus od shora dolů“,
a že „duchovenstvo v kněžském působení svém jest ospalé“ _— takové
pomluvy o ciluchovenstvu našich diecesi šiřiti mezi klérem polským jes
nejmírněji řečeno nespravedlivé a nekřesťanské. Polský list křivdí tu nejen
celému kněžstvu ěeskoslovanskému, jehož ze svých těžkých výtek nevyjímá,
ale i velké části řádného kněžstva německého.
Nepodceňujeme nikterak kvalifikace kuěžstva polského — rádi bychom
však viděli, zda by bylo s to s větší horlivostí, přesvědčením a obětavostí
na místech právě nejohroženějších konati své povinnosti tak, jak je naše
duchovenstvo koná a vždycky konalo. A že na stolcích biskupských v našich
diecesích seděli a dosud sedí mužové stejně horliví a povinností vysokého
úřadu svého stejně dbali jako episkopat polský, netřeba dokládati. Spíše
zápla'a liberalismu v našich zemích žádala vždy jak od episkOpatu tak od
kněží zdvojeného úsilí a dvojnásol'mé námahy než v diet-esích polských,
zhoubnými naukami liberalismu dosud více méně ušetřených. “
Nechceme hledati původ přítomného článku „(»řazety Košcielnej“
v nějakém snad nepřátelství. jehož bychom si od bratrského národa polského
nejméně zasloužili. Prosíme však, by zmíněný list katolický podruhé lépe
se napřed iiif<')r1noval,než tak těžké žaloby proti katolickému duchovenstvu
zemí sousedních vysloví, a očekáváme s důvěrou, že loyalně opraví, v čem
referentem svým byl mystifikován.
_\015Svoník.

Ze slovanských divadel. Na novém zemském divadle v Lublani
v sedmém období od 20. září 1598 do BU. března 1899 uspořádáno
74 představení, při nichž provedeno 19 novinek a to 15 činoher, Ěš opery
a 1 opereta. Původních novinek bylo ti: Medvcdova jubilejní jednoaktovka
„Cesar Friderik III. na Malem gradu o Kamniku“, Gang—levo rodinné
Čtyraktové drama „Sin“ (Šyn), Jurěiěe. Krsnika a Govekara, národní hra
se zpěvy „Rokovnjači“ (Pobudové), Stritara „Prešernov god v lilizeju“
(Prešernovy jmeniny v Eliseu) a Aškercova (h'amatickz' scena „Prešern
v gostilni pri zlatem grozdu“ tPrešeru v hostinci u zlatého hroznu) a opera
„Stara pesem“ od Viktora Parmy. Z cizích děl předvedeno H německých,
ti franctmzských, 2 chorvatská, jedno české a jedno anglické. O císařských
slavnostech pořádáno jedno bezplatné představení pro lublaňské školy,
pěvecké a dělnické spolky.

Hmotná stránka

duševní práce. Pensijní fond spolku žurnalistův

a spisovatelů „Concordia“ ve Vídni vyplatil v roce 1898. spisovatelům a
vdovám po nich (35.177 zl. a za všech 27 let svého trvání 807.015 zl. ——
Spolek Espisovatelek & uniělkyň ve Vídni r. 1898/9 měl 75 řádných a
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257 přispívajících členů, kteří zaplatili 1378 zl. příspěvků. Pensijní fond
spolku obnáší 42.130 -zl. — Společnost dramatických autorů v Paříži
v období 1898/9 přijala za autorská práva tantiem: v Paříži 2,128. 123 franků
04 ct., v předměstích Paříže 89.275'75 fr., z koncertů \ kavárnách
209.299'70 fr., v kraji 950.203'33 fr., v cizině 288.310'58 fr., úhrnem

3,671219 fr. Pensí r. 1898/9 vyplatila 125.750 franků.
Veřejné knihovny v Americe. Dle sdělení časopisu „Journal des
Débats“ počítá se ve Spojených Státech severní Ameriky na 2000 veřejných
knihoven, ve kterých ročně se půjčí asi 300 milionů svazků. Velká veřejná
knihovna v Chicagu umístěna je ve vlastním paláci, který postaven byl za
8 milionů dolarů. Ještě nádhernější palác má knihovna v Bostoně. Stál
10 mil. dolarů. Knihovna bostonská má 700.000 svazků a 250 úředníků.
Ondřej Carnegie (rodem Skot, jenž jako zcela chudý mladík přeplavil
se do Spojených Států a dnes je mnohonásobným milionářem) věnoval již
plných 30 milionů franků na zřizování bezplatných knihoven a čítáren
pro lid ve Skotsku a Spojených Státech. K témuž účelu zamyšlí věnovati
ještě 10 milionu franků. Carnegie V)plíl\'llj0 často s pohnutím, jak jsa
chudičkým dělníkem na dráze v Pensilvanii, neměl většího potěšení nežli
vypůjčovati si z veřejných knihoven různé spisy a knihy na čtení. A právě
tomuto sebevzdělání z vypůjčených zadarmo knih přičítá největší zásluhu
na svém neobvčejném

zbohatnutí.

ALOISSVOJSÍK.

Jediným svého druhu jest jistě nedávný sjezd dělnictva v Luzernu
ve Sv) carsku, jehož se súčastnilo 320 delegátů různych spolků dělnických
majících dohromady 100 tisíc členů. Zajímavým byl sjezd tím, že účastenství
na něm měla nejen četnější strana socialně—demokratickz', ale i strana kře
sťanských socialů. Jinde tak příkře proti sobě stojící strany spojily se tu
k svorné působnosti na poli čistě socialním, a výsledek dopadl pro obě strany
nade vše očekávání. Mluvili nejlepší řečníci obou stran; ze socialnich demo
kratů vůdce jejich ve vacar=ku Grenlich, který mezi jiným prudce útočil
na nesnášlivost protestantův a odsoudil dosavádní občasné zjevy „Kultur
kampfu“ ve Svyearsku, z katolíků řečnili vůdce křesťansko-socialni advokat
Feigelwinter z Basileje, professor Frýburské university kněz Dr. Beck, a
znamenitý sociolog Decourtins. Porady točily se hlavně kolem dávného přání
dělnictva švýcarského, abv veškeré dělnictvo organiso ale se v jediné pouze
organis=aei, z níž by \'vloíičeny byly úplně veškelé otázky politické a nábo
ženské,t tak aby spojenými silami tím spíše obrácen mohl bý ti celý zřetel na
pole čistě socialni. — Kéž by i u nás v Čechách dělnictvo prohlédlo a
seskupilo se svorně v jediný mocný šik pracující o blaho dělnictva na základě
jedině pravém

=— křest'anství!

ALOIS SvOJsíK.

Při zápasech s býky ve Španělsku utraceno bývá rok co rok více
než 5000 koní a 1000—1200 býků.
Podivná novinka divadelní zavedena byla v těchto dnech v Brusselu
v „Théátre de la République“. Po desáté hodině večerní, as od polovice před
stavení, snížen jest na polovici vstup pro zbylá místa v hledišti.

AL. Sv.

Ve Spartě nalezena byla nedávno veliká antická mosaika před
stavující palác krále Nikomeda syrského. Ač není mosaika úplná, má
přece přes 0 on?.

AL. Sv.

Směs.
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paprsků oznamují z Rezna.

V tamnější pinakothece nalézá se obraz želmajícího Krista, dílo to, jež
kritika téměř jednohlasně připisovala velikému Důrerovi. Ježto obraz mz o
'aný na bed 'ábí a připevněný na dubovou podložku byl velice temný,
tak že nikdo nebylo lze jména malíře nalézti, dán byl obraz před přístroj
a pomocí paprsků X objeven v rohu zřetelný, malý podpis Albrechta Důrera.
Zároveň ale poznána chyba, jíž se dopustili znalci čtouce letOpoěet malby
chybně 1521 místo 1524. Jsme přesvědčeni, že podařený tento pokus ne
zůstane ojedinělým a že tímto snadným způsobem bez nejmenšího poškození
uměleckých výtvorů rozluštěny budou mnohé záhadné problemy historie
umění

malířského.

Do galerie

J\LOIS SVOJSÍK

v Louvru

nepřijímá se žádný obraz, jehož malíř není

již aspoň 10 let mrtev.

Vědecké observatoře v niissiíeli jesuitských.

Katolíčtí missionáři

bez výjimky všichni s pravým náboženstvím rozšiřovali vždy též křesťanskou
kulturu a civilisaci, aby tak tím spíše náboženství samo upevnili. V ná
sledujících řádcích chceme specialně to dokázati 0 řádu jesuitském. V dobré
je paměti, jak návštěvou pruského prince Jindřicha vobrácena byla pozornost
vědeckého světa na ústav a observatoř v Zi-ka-wei v Cíně. Stavba observatoře
je provedena dle nejnovějších požadavků vědy a Opatřena kupolí pro pozoro 'ání
a nástroji výbornými, vše v Paříži zhotoveno.
Tato observatoř není jediná. Téměř ve všech nejdůležitějších stanicích
missijních mají Jesuité podobné. Nejdůležitějším toho druhu ústavem, ba
„jedním z prvých v celém světě pro dokonalost svého zařízení a pro důle
žitost vědeckou i praktickou svých pozorování“ (Civiltů Cattolica, ser. XVI.
vol. VII. fasc. 1108 pag. 409) je observatoř v Manile na, Filippinách.
Plocha jeho 'celková pro stavení a zahrady obnáší 54.000 m2. Ustav založen
r. 1867). Z počátku byla observatoř spojena s gymnasiem městským (Ateneo
municipal), jenž rovněž náleží Jesuitům: PP. F ederigo Faura a Colinos
začali první pozorovati, zatím co P. Juan Ricart horlivě hotovil nástroje.
R.. 1880. byl Faura znova ředitelem. Za něho byly nástroje jednak zlepšeny,
jednak rozmnoženy. Předpovědmi svými o blížení se taifunů, větrů to, jež
přešasto přicházejí a hrozně škody působí, proslul jak v Manile, tak na
celém archipelagu. V uznání vykonaných věcí byl ústav královským na—
řízením ze dne 24. dubna 188—1povýšen na stupeň officielních ústavů a
dostal název: meteorologická observatoř v Manile. To dalo počátek k jeho
slávě. Vždy četněji vstupovaly s ním ve spojení jiné ústavy podobné, což
ovšem rozšiřovalo i práci. Brzy dosavadní místnosti nepostaěovaly. Z toho,
jak i z důvodů vědeckých, aby nástroje nebyly ničím rušeny ve svých
výkonech, byla observatoř přeložena r. 1886. za město do skvostné normalní
školy, načež vláda zařídila telefonní a telegrafní spojení s městem. Nynější
observatoř skládá se ze 4 oddělení: meteorologického, seismologického, magne
tického a astronomického. Každé oddělení má ředitele, celý ústav pak jednoho
vrchního ředitele. — Oddělení meteorologické má nejlepší nástroje a je také
nejdůležitější, poněvadž je praktické důležitosti pro plavbu. Má takovou
pověst, že jeden muž výhradně je ustanoven pro vyřizování depeší s jinými
ústavy. Oznámení, psaní, zprávy atd. posílá tam přes 100 observatoří

všech zemí. Jsouc ve spojení zároveň se stanicemi po celém ostrově oznamuje
oddělení meteorologické změnu počasí mnohem díí\e než ú.=
=tav\' v Japonsku,
(íně, Tongkinfru a Cochinchině. D\ak1át denně do.=tává ústav zprávu od
pozorovatelen meteorologických v Xaga=aki, Tokio, Kabe, Šanghai, Amoy,
Hongkong, Haifong, z ostrova Formosy. Jaké vážnosti požívá ustav na př.
Cíně, jde z toho,že císař čínský před několika letv nařídil, aby týdně
posílánv b\ly do Manily zprávy o pozorováních učiněmch v celnicích,
majácích a obsenatoiích v celé Číně. B\lo to vděčným uznáním za důležité
.=lužby, jaké ústav prokázal svými předpovědmi počasí pla\bě v čínském
moři. Duší celého oddělení byl ředitel P. Faura. Mnohé nástroje jsou vlastním
jeho vynálezem. On první vyzkoumal zákony, dle nichž se taifuny objevují.
On je též vynálezcem zvláštního barometru, dle něhož každý plavec, byt'
2 meteorologie nerozuměl ničemu, pozná blížící se bouři a dle toho v čs
může učiniti potřebná. opatření. Faura požíval i v Evropě velkého jména.
Znaven neustálou vědeckou činno=tí zemřel v lednu 1897 v 37. roce věku.
— Seismologické oddělení, zabývající se pozorováním zemětřesení, je veliké
:_lítležitosti v archipelu filippinském, přečasto zemětřesením navštíveném.
Xá=troje má též výborné; mnohé jsou od P. Faury. Dlouholetý ředit-el
P. Miguel Saderra Maso je velice .=chopný. Zná důkladně geologii ostrovu,
magneti=nm= a p. R. lbOÍ). vydal v Manile dílo: La Seismología en Fílipina=,
které na základě desítiletého pozorování vykládá puvod, p0\ ahu a pravidelno=t
zemětíe=ení na o=
=trově a vse vysvětluje názorně přehled\ a mapami. R. 185.
vykonal tento učenec k rozkázu \'ládv .=paněls
=ké v\zk1m nou cestu po (ine
a Japanu za příčinou přesného zmapování m1<rn<t1ck\ch v\ jevu — Oddělení
magnetické má zvláštní pe\ný, elegantně zařízený pavillon a má vý'b01né
ná=troje. Pavillon je vzdálen hlavní budovy 1ch metrů, tak že nástroje
nej=ou rušeny ve .=vých výkonech. Vzorným ředitelem tohoto oddělení je
P. Cirera, pro=lavený dílem: El Magneti=mo terrestre en F ilipina=. Dílo to
=taví ho mezi první vědce tohoto odboru. Observatoř byla zastoupena na
světové vý=tavě v Chicagu P. Jo=é Alguém a P. Faurou a navázala při
tom nové styky s mnohými učenci jiných zemí. P. Algué r. 1895. vydal
větší dílo: Bagnios () Tifones de 1894; (orkánv a taifunv v roku 1894).
P. -Xlgué je též vynálezcem zvlá=tního přístroje cvklonoskopu. Týž učenec
píše zajímavá data o příhodách za poslední álky v Manile, pokud .=e týkají
obser'atoře. V červnu, červenci a srpnu minulého roku bvl ústav velice
ohrožován pov.=talti. \ =ak skodv neutrpěl, ba je=
=tě mu přib\lo významu.
Piede\ .=ím mile, =e v=ech dotklo, že J=e=uité neopustili ústavu, nýbrž bedlivě
\=e \edli jako dříve. To zvlás'tě bvlo neocenitelno pro válečné lodě před
Manilou. Časté ná\.='tě\'v cizích nániořníku a uředníku, neu=tálé poptávky
po počasí na.=távajícím, regulování chronometrů, vše to a podobné věci daly
hodně práce P. Algvuému a P. Doyleovi. Při tom konali i duchovní správu
v jedné farnosti. Casto při zpovědi kule lítaly až k nim. Avšak díky
Prozřetelnosti z 1500 kajicníků jen “2byli raněni. Když nebezpečens'tví stále
rostlo, celý ústav až na 7 osob se přestěhoval do města. Tímto hrdinstvím
byla observatoř zachráněna, kdežto jiné ústavy všechny zničeny, na př. nová
hospodář=ká škola. Ani povstalci ani Američané ústavu neublížili. Admiralové
německý, francouz=ký a japanský, kteří často i za obležení do ústavu
V

473

Smě .
(I)

chodili, důtklivě domlouvali americkému admirálu Deweyovi, aby observatoř
všemožně chránil. Dewey tak učinil. Když se Američané zmocnili města.
prosili o zprávy o počasí a o blížení se taifunů. Zřídili si též v ústavě
telegrafní stanici, což vše svědčí o přízni a náklonnosti k ústavu. (O,p,)

Cena výrobků jednotlivých průmyslových států. Departement of
Labour ve \Vashingtoně podal nedávno ocenění výrobků píůnrvslových
v nejhlavnějších zemích. Dle tohoto pramene obnáší cena výrobků v dollarech
(udáno vždy po milionech): Spojené Státy 7000, Anglie 4100, Německo
2915, Francie“.) 245, Rusko 1815, Rakousko 1625, Italie 605, Belgie 510
Španělsko 425, vac arsko 160. Příčinu největšího výnosu Amerikv vidí
zpráva v lacinosti materialu. ve větším upotřebení strojů a ve větší dělnosti
amerického dělníka. Dle téhož pramene obnáší roční výdělek dělníkův ve
Spojených Státech 348 dollarů čili 18'40/0 ceny vyrobeného zboží. Pro ostatní
země
je poměr:
Anglie
dollaiy,
20'00/0,
175 : 29'0,
105 : 27'9,
Běmecko
1:'):):204
26'2..,
) v *arsko
150 :Francie
34'()'. Rakousko
150 :Belgie
340.
Španělsko 120 : 3315, Rusko 120 : 315. Jak vzpomenuto, hlavní výhody
poskytují Spojeným Státům stroje. Poněvadž nerozhoduje číslo strojů, ale jich
pracovní síla, je i na tuto okolnost ve Zprávě pamatováno a síla strojů udána
v síle koňské. Dle toho disponují Spojené Státy 18 miliony koňských sil.
Anglicko 12 miliony, Německo 9, Francie :"), Rakousko 121/2, Rusko 2112,
Belgie 1. Byť. čísla podána byla jen okrouhle, podávají přece dosti přesný
názor 0 provozovacích prostředcích jednotlivých států.

Statistické

údaje () Japansku.

Rozvoj průmyslu měl i v Japansku

přírůstek obvvatelstva v zápětíl 1885 b\ lo ho 238milionů, 1895 již 42,2 70.620.
Povrh země obnáší 38,23 2.348 Ím. přijde tah na čtverečný kilometr 111
obyvatel (v Belgii 211). Sňatků bylo 1895 365.633, z nichž rozvedeno pak
110.838. Jistě hodně moderně! Obchod roste vůčihledě. B.188;'). bvlvývoz
148 mil. marek, přívoz 1301/2 mil.; 1894 vývoz 152) mil.. přívoz 48SGI/.,
mil. Bylo dovezeno z Anglie za 108, ze Spojených Států za 4:), z \ěmecka
za 31 a z Francie za 17 mil. marek. Příjmy státní \ 189 )—4 vvneslv
350 mil., vydání 3381/2 mil. marek. Dluhv =tátní obnášejí P310 mil. inarck
hlavně následkem rozšíření drah. Z44500 km drah je plivatních 322) km.
státních 1275 km. Nejvíce staví tu \ngličané. Počet od\ode1n povinných
byl r. 189). 38?).342 mužů, stálého vojska b\ 10 257.217 mužů, nepočítaje
císařkou gardu. Truhlář si vydělá průměrně denně 1 marku 40 feniků,
krejc1 1111. 24 f., horník

1 m. 230 f., tiskař ] m. 12 f., dělník hospodářský

ročně 80 marek. Skol obecných bylo 24.046 a v nich 3,501.081 dětí
(3'3 chlapců) \'vučovaných od (53.035 učitelů. Lékařů se čítalo 43.196; o
každém úmrtí musí podati úřadům zprávu. Tapansko v\ kazuje n\ní nej

\ ětší produkci

literarní.

Ročně 2.).000 maiků. Téměřdvakrátetolik

co Anglie nebo Francie. Mají ovšem poměrně málo časopisů (800), ale
denně jich přibývá. Po Japansku přijde hned Německo a pak Francie.
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'25. června 1899.

('írkevní zp'ávy. Haagská konference míru přinesla; či vlastně
vynesla na celý svět znovu malichernou žárlivost italské vlády na
suverenitu papežovm na suverenitu. již ostatně sama stvrdíla garančním
zákonem. Ab\ dobrá věc .odzbiojení“ neti pela st1pcli svolavatelě
konference pioti svému přesvědčení raději pominouti papežskou Stolicí.
než dočkati se abstinence Italie, jedné z šesti vojensk_\eh \elínoeí
€V10pSk\'LhSV.SÍOlÍCC protestovala odvoláním svého zástupce z \izo
zemí na čas konference. Je to pro konferenci samu zle omen: že začala
nešetřením mezinárodně zaiučem' eh práv.
\e vatikánské revui .Civilta Cattolica“ ze (3. května odpovídají
na in_kiiminace tydenníku vládního a sněmovní 1ivisty..Roma. jež tu
někdo z „Montecitoria“ v\ čítal kurii římské. Příčinu zavdal domnělý
či skutečný interview dopisovatele. .ligar“ova u jednoho z kaldinalů
římskýeh. Tento pr_\'se vyjádřil obudoucím íozřešení otázky suvelenit\
a panství papežova takto: „Otázka římská může se roz1ešiti jedině
v budoucím republikánském fcdeíativním státě italském v němž jedno
tlivé kraje dostanou opět svou samosprávu a svá stalá pláva. jež žádný
z nich dosud neztratil. Za této hegemonie všech osvobozených měst
a krajů. jež rozumn\ federalismus bude pojiti v jeden národní státní
celek také papež dobude svého nehynoueiho léna (..feudo“) s nedotknu
teln_\'m Rímem, jenž bude městem representujíeím národní pokrok
v míře vyšší a nczeizitelnc'. právě pro ten jeho princip spirituality,
na němž přednost jeho založena.“ — Politik z (\lonteeitoria (návrší.
na. němž stoji sněmovna) se diví této troufalosti kurie, která prý má
dnes spíše příčinu k veliké pok01e (( poníženosti. Zastaralv církevní
organismus dnes pry má vše. co modemě eítí a mvslí ploti sobě. Tuto
tiouíalost pr\' Vatikan čerpá z chyb dnešní liberální politiky italské.
Tyto chyby italské vlád\ a vsech italsk\' eh vlád politik z )Ionteeitoria
V\počítíná a praví z toho všeho že není nemožno aby ve Vatikaně
kuli plány pro budoucí státní převiat v Italii. ——..Civilta Cattoliea“

na to odpovídá těž: Což by v tom b\lo divného kdyby některj
z kardinalů pozoruje běh politik\ v Italii, a vida tu stále se hromadíeí
nespokojenost posta\ 11 h\ pothesi. že spojená Italie přirozenou cestou
se rozpojí a že přiíozeně nastane pak přízni á doba k opětnému do
bytí p'áv a samostatnosti římskeho papeže. .lsou-li premissy spr,ávně
a že jsou správny.potv1zuje sám politik z \Iontecitmia, proč by měl
byti divny či docela zlo<inný h\pothetiek\'*z závěr z nich od\ozcn_\"!?
Odtud pr\' ito pochází. — \ypravuje římský dopismatel 'limesu
\V. .l. Stillman v \ational Review (\Ia\*:) že Vatikan se zaujímá pio
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Francii a dvonpolek. Tíhne přirozeně prý v opačnou stranu, než kudy
se ubírá politika přítomné \lád\ italské.
Jeden z posledních projevu sv. Otce pro lrancii učiněný Jsou
\lova, Jež za příležitosti návštěvy tlancouzských poutníku. pronesl
k ledakt01o\i..Matinu“. Henr\n)u (les Houx: .l-rancii v\mínil Jsem
1)er1\ně_Jší místo ve své lásky plné péči. \elitoval Jsem žádného namá—
háni, Jen ab\ ch Jí připomněl slavnou JeJí minulost u věrnosti k víie.
Uznal Jsem, že 1epublika_Je\t dnes tou vládní fonnou, Jíž většina
občausha Jest oddána. Církev proti této vládní fonně ničeho nenamítá,
nestoJít' tato tonna v žádném odpom k naukám a zákonum _JeJím.Ba
nebylo b\ vubec nic klásněJšího než takm a v p1a\dě křesťanská re—
publika. kdež lidé ne z musu ale dobrm olně zákonum \polečen\k\'m a
lodinn\'m \e podvoluJí a \\ obodu svědomí a svobodu církve uzna\aJ1
Chtěl bych, aby katolíci přestali Jmíni b_\'ti za nepřátele státu (( ústaV\,
at Jsou věrní služebníci a obhájci zákonu od naroda p)1Jat\ch. Jen tak
dobudou si patřičného vlivu na státní záležitosti. P0\lední \olb\ fian
eouzské mě však zklamaly. “ ——
\eúspěcl) připique sv. Otec neJednotč
katolíků. Připisuje mnoho zlého zednářským ložín), Jež si [ iancii osedlal\
a na konec Pl'ůVlt..,ll£111COllZStÍkatolíci musejí za svou \last a cílkev

ploti nim boJovati, zvlá\tě za tu cílkev, Jež b\la vžd\ dobrotitelkou
tohoto přede \\emi \lechetného a slavného národa.“
Protektorát francouz\'k\" dob\l úspěchu na Východě a to v Číně.
Jak lyonské .Missions Catholiques“ sdělil\ počátkem května na zakro—
cení v\ slance francouzského, uznáno katolické náboženské za náboženství
v Číně svobodné a císařem chráněné, biskupi postavení na loveň
\ místodržícími všichni mi\sionáři pov_\šení do řad učencův a úředníků
nižší (III.) tříd\; papež pak nadán titulem. ,Ixiao—huang“(„císai nauky“ ),

Jenž JeJ staví na roveň císaři čínskému. — Tento i'ispěch ať skutečný
ať zdánlivý zavdalz zase příčinu ku škorpení německo—
francouzskému.

Silná missie německ\ ch katolíků zanesla do Čín\ ' známé německé
„uvědomění“ národní, a biskup Anzer zjevně \\stupuJe Jako politicky
pracovník pio \ěmecko. Dle sdělení německého katolického missionáře
Piepera, „Ge13nanii“berlínskě zaslaného. (i\pěch fiancouzskěho pro
tektoratu v Cíně \ německé strany se podceňuJe, ba za zcela bez
V\'znamnj prohlaque; to vše pr\ už, ta práva a výsady příznán\
katolíkum i dří\e, ale přes to nic Jim to neprospělo. ——Biskup Anzer
ve své výroční missiJní zprávě za rok 1898. nedávno V\daně také
tvrdí, že smýšlení a chování vůči katolíkum změnilo se značně teprv
od té doby, co německá moc dala se Číně pocítiti zabráním .,Ixiaočou
Před německou mocí Číňané piý ted Jedině maJí úctu, Francie plo
JeJí liknavost se vůbec neboJíce.
V záležitosti Schellově V\(lány další podrobnosti stlan odsouzení
knih Schellových. V\tčena místa a nauk\, pro něž Schell odsouzen.
Hnutí Schellein vzbuzeně doutná v \ěmecku ostatně pod povrchem i
zřejmě plapolá dále. Poslední dobu pioskakovaly též pověsti, že professor
Schell z bohoslovecké fakulty \vůrzburské hodlá přestoupiti na filoso—
fickou, aby byl volněJ\í.— Povesti t\ v\\ak ihned v zápětí vyvráceny.
31*
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Ve Francii hnutí „schellismu“ a „amcrikanísmu“ podobné hárá
dále. Hnutí ovšem vede se víc mimo církev než v ní. Působít směrem
reformním „abběs évadés“ ——„vyklouzlí kněži“. jak jim říkají. Jeden
takový „abbé évadé“. Bourrier \* květnové „Contemporary Review“
popisuje toto „evanťrelícké hnutí mezi kněžstvem f1*ancouzským“.l*1*an
couzské kněžstvo dnes prý se dělí na tři velké skupiny: 1. fanatíkové
ve všem pravověrní; ?. jen zevně s církví jdoucí pro materíelní vý
hody, v srdci však víře odcizení; 3. značnou část ne však větším
počtem, ač většinu svou váhou (prv dle Bourríei a) tvoří tí kněží, zvláště
z mladších se lekrutující, kteri se snaží o reformu katolicismu fíancouz
ského. Žádají omlazení církve zasadami a disciplínou prvnich věku
křesťanských, stavějíce hlavně na evangeliu a odmítajíce z částí pozdější
tradici. Tato třetí skupina dělí se na dva oddíly: jeden oddíl takových.
kteří v církvi zustavaji, a druhy oddíl těch kteří z ní vvstupují. Tí.
kterí vystupují — prozrazuje abbé Bourrier ——vedení jsou z valné
částí ke kroku tomu plíkazem celibátu. Vystupují však také proto. že
konkordatem kněžstvo vydáno úplně na milost a nemilost biskupův,
a pro všecky tv nesvobody, jež tito na ně uvalují, stává se stav jejích
nesnesitelným. -— Zprvu na vyklouzlých, „abběs évadés“. spočívalo síc
velké odíuin, ale toto poslední léta pomíjí a dnes „abbés évadés“ jsou
od lidu váženější. než kněžstvo církevní. Abbé Bourríer soudí to podle
toho, že na řeči a konference jejich se lidé houfně sbíhají. Tleba b\
ovšem bylo uvážiti, jací lidé se tu sbíhají a proč. .,Abběs ěvadés“ mají

těž svůj organ od října r. 1897. vycházející Le Chrétien lranqaís“
(Křesťan francouzskv) a v Sěvres si zřídili zvláštní útulnu pro ty kněze
od církve odloučené, kteří zatím hledají místo příhodně, a kněžími
zůstati chtějí i mimo církev. Kd\ž se jim místo naskytne. vykonávaji
svůj úřad kněžskv dále, ale hlásají místo římských dogmat a pověr“
jen čisté evangelíum' V Paríži zamýšlejí zrídítí si ústav,Dkollej ku vy
cvičení odpadlvch kněží plo úřad míssíonárský, pro hlásání budoucí
reformy evangelické. Toto hlásání čisteho evangelia nemá b\'*ti snad
nějakou novou protestantskou reformaci. Ale daleko od ní nejsou.
Jejích lmutí vyjádřil prv zcela správně jistý vlívuplnv pr,otestant jak
svědči abbé Bourrier, tím, že nazval budoucnost tohoto hnutí „triumfem
protestantsk\'*ch zásad v katolických f011nách“.
Na základě příznaků tohoto hnutí těší se „Evangelischer Bund"
německv, že jde celou Evropou dnes vánek, kterv vzbudí v uspalých
od híma národech obvod reformační. V Rakousku jest Bundu timto
vánkem \\ olfova a Schonelerova agitace. Evanoelíci z ríše vysílají
past01v co chvíle jako emissarv do c)Rakouska, několik už jich vláda

vvkázala. Ve lrancíí, ježto i\ěiííci by tu špatně byli přivítání. ujímají
se hnutí reformního pastoří angličtí.
?:

Věda a umění. Dne 26. dubna dávána p0prve Lošťákova opera
„S elská bou ře“. jejíž líbretto upraveno p. Jar. Kvapílem z Subertova
„Jana Výravy“. Ludvík Lošták patří k mladé generací hudební a bylo
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tudíž obecenstvo zvědavo, jak se mladá ta generace ve velkém představí
na jevišti s vudcem sv_\'m. 0 hudební stránce díla plaví kritik jistého
pražského listu: „hudba ne\ \'niká sic zvláštní Oliginalností. ale za to
s\ ědčí o velké neznalosti, nehotovosti a povíchnosti. Je to nálada, kteié
dává skladatel především přednost. Orkestru svěřen hlavní úkol. Znám
málo tak povídavvch průvodův operních. Při tom všem tolik prázdnot\,
tolik neumělosti, že se divíte, jak práce tato připuštěna mohla byti na
,mše jeviště, kde již pred 30 a více let\ p10\ozován_\ b\ly Opery
Smetanovy. .. O polyfonii se p. 'Lošfák nestará. Hřeší proti všem pra
vidlům a zásadám. Ničí a boří vše, co dosud v komposici za vzor
stávalo, ale při tom nového nic mu nenapadá, nic lepšího nenalézá. . .
Hudba je velmi melodická, mascagnovská intermezza jen se tu hemží,
ale svou rozvleklostí a bezm\ šlenkovitostí uráží ucho posluchačovoo“ atd.
— Kritik jiného listu praví však: .,Lošták přináší do české piodukce
operní něco nového: odpor plOtÍ vládnoucí učené, málo melodické,
odbornické hudbě škol\* řibichov\ a snahu po návíratč k hudbě svěží
v\'*razné a zpěvné, jejímž vzorem zustane navždy Smetana. Selská bouře
je skládána dle tohoto programu, jemuž neupíe nikdo správnosti, kdo
poznal tr\' zeň, jakou připravuje nezkaženému sluchu většina tak zvané
moderní hudb\. Hudba „Selské boni—“eje veskrze prostá a průhledná,
plná zpěvných sladkostí a prokládaná momenty silného dlamatického

vz1uchu.Umí
bavit ucho, neunavuje ho rozdáčnostmi (leda v přede
hrách) a dovede počítat s efekty. \ \'raz jeho je plastickv.. .Vytkne se
mu snad, že themat nerozvíjí. n\brž ponejvíce je toliko opakuje, že
příliš ignoruje potřebu mnohohlasého slohu, ve vedení hlasu že je až
příliš jednoduchý m a thematickou práci že zredukmal na. mininum,
že jeví silné reminiscence na Smetanu a Mascagniho, ale mladý autor. ..
prý... ,t\'to vady později přemůže a odstraní.“
Uspěch Oper\' jedni prohlašují za. „slabý“, druzí za ..siln_\'"'.
Ve svém pražském dOpise přináší organ německvch mladých

Gesellschaft (druhv březnovýsešit) tuto kritiku

české hu dební

p ro dukce: „Smetana a Dvořák, Dvořák a Smetana, za tento oča10\a.n_\'
kruh se české krulí\ hudební nedostanou. Oba mistři j\ou a zustanou
bohy, jimž imladá generace se klaní a za nimi slepě jde. 'Iak to chce
počestná kritika. tak to chce i hudební správa opelv v ..\ár. divadle“,
„ skladateli nezbvvá. chce—
li přijíti ke slovu. než sepoddati a \ pokoře
jíti vyšlapanou stezkou. Jako dříve tak i ted žádá české obecenstvo
„národní hudbu, zapomíná však, že národní hudba jen tehdy se muže
iidržeti a prospívati, znací--li pokíok. “ ——
Dopisovatel mluvě o skladbách
Horákové: „Na večer bílé sobotv“ a Rozkošného ..".Satanelle onomu
píorokuje při jeho silném talentu budoucnost, o Rozkošném praví: „Jeho
polovicni talent stále zřetelněji se prozrazuje, už dávno si tolik zadal,
že nikdo už jeho posy vážně nebele.

Sborpro z1ízení druhého českého divadla \ Praze konal

schůzi dne 18. dubna, na níž podá\ána zp1á\a o krocích jeho. V\slal
deputaci k ministerst\i1. aby vyřízení záležitosti uspíšeno b\lo. Zdravotní
rada činila totiž námitkv proti stavbě v městském parku, že tím sadův
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ubude. Obec pražská má tudíž vykázati, kde za ubylv sad zřídí nov\"
sad podobné rozlohy aby „plice“ města tou stavbou neutrpělv. Sbm obrátil
se tedynna městskou radu, aby se brzy vyslovila a jednání nezdržovala.
Usnesl se vypsati soutěž na zhotovení nákresů pro losy divadelní loterie.
a jinou soutěž na plakáty pro tuto loterii. Soutěž se povede pod
patronancí„ Mánesa“ — tedy „mladého“ českého malířstva.

Porota ku posouzenínávrhů na pomník Bol. Jablonského
přiřkla první cenu ] lant. Ronzovi, druhou J. Kvasničkovi. Pomník
Bol. Jablonského státi bude v Krakově na hrobě básníkově.

Z nadace

kněze Filipa Cerm áka Tuchoměřickéhorozděleno

letos opět 6 cen (27. dubna). Cenami vyznamenány „\Iodlitby k \ezná
mému“ (Svat. Čech: 200 zl.,)„Skv1nJ na slunci“ (Jaroslav Vrchlickv:
200 zl.), Radúz a Mahulena“ (Julius Zeyer: 200 zl.), „Staropražskě
novelly (Z. \\inter: 100 zl.), „\Iládí (\ jiné povídky“ (G. Preissová:
150 zl.), „Světla a bludiěky“ (Jan Rokyta: 100 zlatých.) — V poslední

schůzi „Svatobor—a“ udělil podpmovaeí spolek tento cestovníeh
podpor 1300 zl. a. sice 11 spisovatelům: M. A. Simáěkovi, K. \Iaškovi,
Dru. K. Kadlcovi, J. Laiehterovi, Vilému Míštikovi J. \Ierihautov;

Fr. \lehořov. Dru. D. Panvrkovi,l ..H Žundálkovi, I. K. Hejdovi a
Jir. Sumínovi (pí. A. Vrbové).

I\'ar odopisnás (společnost českoslovanská měla14.května

svou valnou hromadu na níž vykonány nové volby a vyřízenv běžné
záležitosti. Dopiquícíini členy společnosti nově jmenováni slávisté:
plofessei K. Th. Sumcov (z chark. univ.,) Dr. J. Sišmanov (ve SrJědci
a Dr. Ante Radič (Záhřeb). Předsedou zvolen professor Dr. J. 7 ubatv

Pl oti žofíns ke 1esolucl přátelstale P1ah\ omala se městská
rada pražská, jako proti zhanobení pověsti své a umvs1ů sv\'eh. Staiosta
sám vystoupil ploti lesoluci a zvolena komisse tříčlenná. která se měla
uradit o podobném mauifestačním velkolepém p10je\ u. Plozatím s velko—
leposti i s projevu veřejného sešlo.

V ústředníříšské komissi pro zachování

uměleckých

památek jednáno v posledních jejích schuzích opětně o někteiveh
památkách moraVski ch a českvch: \a opravu kostela \ Jasene
povoleno 200 zl., konscivatm má však dohlížet na opravu, Konice
zažádala o opravu maleb a štuk na kostele, komisse vyslala l\onse1vat01a
na prohlídku. Konselvatm V. Dvořák do Ždáru na prohlídku vvslanj
sděluje, že ani fiesk_\ na venkovní zdi nejsou olnoženy, ani kostel není
v desolatním stavu a trhlin\ nejsou nebezpečny. komisse usnesla se
plozkoumati blíže mince z nálezu ve Veselí; objevené nedávno zb\tl\\
starožitnveh zdí u /noJ1na a Suchohrdlí uznán\ za zcela obvčejné
vinařske telassy. Z Cech Jředložila obecní rada nymburská plánv na
opravu kostela, jež komisse schválila jako zdařilé. Ministel st\o povoluje
Dominikánum

1)l€1ŽSk_\"D]
puJčku

na další oplavu kostela svateho JílJí.

Konselvatm Boža Dvořák sděluje o potřebě opravv starého románského
kostelíka sv. Václava (z 11. století) ve Vracově. \Iístodlžitelst\í česke
vyzvánoz ministeist\a, aby dohodlo sesskomissí o ustanovení vhodneho
dozorčího organu, Jenž bv vedl další opravu na památném kostelíku
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sv. Jiří na Hradčanech. Plány na opravu fresk v památném kostele
v Kuněticíeh ministerstvem i komissí schváleny. 'aporučeno mini
sterstvem ihned se uchopiti opravy kostela svatého \ íta v Ixrumlově (\
ještě v r. 1899. ji skouěiti. \[alíř Bohumil Melichar sděluje 0 S\ých
pracích nástěnn\ ch v kostele sv. Jana v Jindřichově Hradci. Obnoveny
\ětšinou staré fresky na stěnách a stropě se nacházející. Komissi
učiněno tež sdělení o stavu a hojnosti, jakož i spořádauosti městského
musea Jindřichohradeekého.

Rakouský

umělecko- výtvarný

spolek měl svou valnou

hromadu ve Vídni 13. května. Spolek jest sice rázu i ducha celkově
německého, prece vsak i česk\"(h a jim' ch slovanských umělců jest
v něm velká řada. Dá se to odůvodniti velmi dob1\n1 finančním
úspěchem toho uměleckého zdíužení. Předsedou jest Joset Engelhart.
\ve výboru čteme též české jméno Novákovo.
\a nepřípadný, nevyvinutý způsob našich zaba\, při nichž se
nebavíme, Z\láště na prázdnotu a jalovost. nejčastěji \šak hrubost a

sprostotu tak zvaných lidov\' ch zábav,

poukazuje v socialistické

českoněmecké revui pražské „Akademie'“ (z dubna) Vítězslav Stein.
Lidu k zábavám nev\*chovávánie o zábavy se vubec nestaráme, m\slíce
si. tv že nepotřebují zvláštní práce nebo studia. V \ěmecku, Iraneii
a j. pořádají pr\" ankety otom. jak dodati zábavám lidovým živné.
zdravě (( ušlechtilé stravy. u nás nie. \ ítězslav Stein ostatně sám nie
nenav1huje jen klitisuje. Že b_vse však u nás nie nep1(m\ šlelo () tom.
jak se baviti. zvláště při našem tak silně rozvinutěm spolkovém životě.
není pravda. Třeba nebylo veřejn\' ch anket. ale předsedové. jednatehŠ
a výboři ruzných těch spolku všech stran. mohli b\ zajisté vvkládati
() tom co se nasm\' šlejí a nahloubají mnohd\. eo zas a jak zas. Větsina
spolku baví se ovšem stále velmi primitivním zpusobem: tancem. kartami.
pivem. v\"let\ deklamacemi. zpě\ em. T\ tři poslední věei patři konečně
mezi ušlechtilejši zábavu ale také mezi nudnější věci. Chuti neco
noveho pio zábavu pr0\ ésti b\ nech\bělo. ale chybí \ůbec duchů
nadaných a \ \nalezavvch kteří b\ se společensk\'mi zábavami pro
naše kraje a naši dobu zabývali. Ch\bí toho tím více, že hry na
zdravém vzduchu přišly v lidu našem zcela 7. mody. a mezi panstvem
se po způsobu anolickém zavádějí f (dne a nákladné hr\' anglické.
/1vot společensk\' nám utíká stále víc do hospod a tu je těžko
leionnovat zábavy ve smyslu ušlechtilěm (( povznášejíeím zvláště.
když větší díl se ponechává soukíomému a v\'dělkověmu počinu.
Ostatně heslo římských povaleěů: panen) et circenses' přestává v\'
plnovat cel\ den moderního Člověka. Modelnímu Člověku dnes je nej
milejší zábavou různ\' druh práce. bádání a zkoumání. studií v tom
a v onom — dnes se většina právě těch udeehhlemch lidí kteří se
bavit dovedou. honí mimo denní ukol svuj ne za hrami cirku, ale
za příležitostí k 11ab\"*ání nov\' ch poznatků. \Inoho se d0\ ědět. mnoho
zkusit (( mnoho poznat jest dnes heslem bavíciho se moderního člověka.
Ušlechtilejší zábavy berou se také tímto směrem Chyba podobnych
zábav jest. že se sk_\"t
tají jednostranně: obecenstvu se príležitost k novým

(zajímavým) poznatkům poskJ*tne od poradatele či pořadatelů, pak se
však obecenstvo ponechá samo sobě, nedá se mu času, aby dle vlastní
individuality zastavilo se, rokovalo, vnikalo, přemítalo, vracclo se k za
jímavostem. Obecenstvo odchází z takové zábavJ s tužbou neukojené
sdílnosti a s pocitem nezpracovanosti dojmů, jimiž je zahrnuli. Tu pak
nutně jde se na sklínku piva, kdež se obecenstvo po svém pak thmluví.
To je chJ bou všech ušlechtilých našich zábav: špatná vzájemnost
mezi bavíeím a bavenJ'm. Také Vít. Stein volá po větší „kollektivnosti“
zábav lidových.

Nár odní akademie

remešská

hodlávJ'datislavnoupamátku

slovansko- francouzskou, známý onen evangeliář hlaholský. na. nějž
králové francouzští přísahali. Vydání bude deojí, fototypické a poly
chromní. V čele stojí známý francouzský slávista prot Louis Leger.
Cena subskripční jest 100,150 a 500 fr.
Jedna z takových těch pomoan' ch knih, každému vzdělanci
potřean' ch, na jejichž nedostatek nedávno na tom místě jsme poukázali,

má \*brzku \*J*
plnit mezeiu: totiž velký

příruční

atlas

zeměpisný,

jejž hodlá vydati knihkupectví J. Otty \* Praze. Jsme věru zvědaví,
jak to dopadne a také na cenu jeho. Meyerův německý příruční atlas
o 112 mapách a hojně textové části stojí vázaný 13 m. 50 pf. čili 8 zl.
Koncem dubna učiněn znamenitý objev ve Svobodných Dvorech

u Hradce Kralové. Dělníci v hliništi přišli tu na kostru mamutí,
která také celá vkapána a neporušena uchována. Jest to v té celist
vosti druhý objev toho druhu. První celý mamut, uchovaný i se srsti
a s masem nalezen v naplavenině ledové na severním pobřeží Sibiře
(r. 1799). Leč do rukou vědeckého světa dostala se i z tohoto celého
zamrzlého mamuta jen kostra jeho (r. 1806.); maso (po tisících let!)
zkrmili Jakuti svým psům Kostra mamutí u Svobodných Dvorů ležela
2% metrů pod zemí naplavenou, ložisko kostrJ' mělo v objemu na
10 čtverečných metiů. Už pred několika letJ na tomtéž místě jednotlivé
hnátJ* a kosti mamutí bJ*'lJ nalezeny. Duležito jest, že při kostře
mamutí nal*ezenJ též kamenné nástroje rukou lidskou zhotovené,
z čehož Opětnč, jak už i dříve z moravských nálezů vý svítá, že mamut
a člověk žili už či ješte v jedné době pospolu, tedy že člověk žil už
na zemi
v době
třetihorní.
[?\Tolstého
Pozn. r.ed] „Vzkříšení“ (Voskresenije',
\ový
roman
hrab. L.\
jenž tolik hluku nadělal (v Rusku samém vJ„chází censurou „opravenJ'“"),

rozde chal na Rusi affeiu nakladatelskou. Tolstý prodal právo prvního
\*Jdání židovi Marxovi, majetníku .,\ivJ*“ , za 12.000 rublů, jež Tolstý
\ěnoval na přesídlení \*J*puzenJ*
ch duchoborců do Kanady. Ježto vsak
Tolstv už diíve bJ'l se vzdal veškerého práva autorského na své práce
minulé 1 budoucí, jalJ* se ruské listJ' beze všeho roman z „\'ivJ'“ spolu
otiskovati. Ale Marx začal se ohražovat, že on má výlučné právo \*J*

dmatelské. Listy ruské s rozhořčením tuto špina\ost kálalJ', prá\o
pr\ ního vJ*dání měl už MarXbeztoho zajištěno tím, že jeho list-.\ zkříšení“
\*ždJ*první přinášel. \abídl se proto Ruský Trud“ Tolstému, že on
těch 12.000 rublů tež venuje, a to beze vší výhrady prvenství, jen,
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aby TolstJ' inkopis \Iarxovi zadanJ' odnal. Konečně se rozhodla věc
tak že ruské listy po uplynutí Jisté lhůty budou „Vzkríšení“ dle „\ivy“
otiskovati. .,Niva “*následkem uverejňování práce Tolstého rozšiřnJe se
v 400—500 tisících výtiscich. Roman mimo to vy chází současně v Anglii
v ruském necensnrovaném vydání (( překládá se současně do všech
literatur světových.

V Petrohradě
„()lJ*mpia“.

Z JurJevské

otevřeno nové divadlo, totiž pro operetty _

ruské university,

Jež před několika lety

carským rozhodnutím z německé dorpatské počala pretvmovati se,
odesel poslední německý professor, Dr. Volk, minulý měsíc. Dnes tedJ'
JurJevská univelsita Je docela poruštěna. k velikému bolu (( vzteku
Němců pobaltickJ' ch i v ríši.

SlbovévJ'dalinedávnoprvní úplný katalog

bibliografický

své knižné lite1aturJ'. Sestavil JeJ \Iiti StaJiě. Katalog bude rok co rok
doplnován dodatky nové lite1**'.atnlJ

Vloni oznámenáhistorická

mapa všech charvatskJ'ch

ze mi professora Al. Klaice vyšla minulý měsíc Pracována v měřítku
1: 400.000. Pracována Je ve třech barvách: čelvená barva značí období
nejstarší až do r. 000.. zelená od r. 500. do 1500. a černá obdobi neJ
nověJší. V obvod hianic charvatské hist01ie vzaty: Charvatsko se
Slavonskem, Bosna, He) cenovma (Je)na H01a, Novi Pazai. západní
Srbsko, Jižní a západní UhlJ' až po Blatno. Istrie, I\1aJina, Hladišt'sko
a Goricko. Jižní btJrsko (( Jižní Korutany. \Iapa Je tudíž zároven
historickou mapou národa slovinského a zn
naěné části větve srbské.
Vše na mapě Jest pnvodu a rázu ná1odně-charvatského.

\Iatiee

polská

v e Lvově,

JeJímž předsedou Je zemskJ

maršálek hrabě Badeni v r. 1898. dle Jednatelské zprávy. podané pri
valné hlomadě dne 10. května t. r.. prodala (50.000 knížek \'Jdaných
\Iaticí. Strženo za ně asi 10.000 zl. \Iezi lid v tomto l\Iicl\1e\\1c7ov
anichním (oce rozdáno 80.000 výtisků ,.Pana Tadensza“, z ostatních
děl \lickieniczových 15.000 vvtiskuv (( hiošnr o životě (( pracích
\[ickie\\*iczov\"ch lovněž 113.000.Plostonárodní encyklopedie vJ'daná
\Iaticí rozešla se též v několika tisících vJ'tiscích a chJstá se JeJí
nové \Jdání. Číslice tJ'to, s10vn
náme-li _Je s vJ'ka7em, který podává
„Moravská Revue“ 0 odebíiání českvch děl na \Ioi avě. nutí k přemJ'slení.

Úmrtí.

V Krakověžš'x ledna zemřel Anatol Le\\ icki, profes01

rakouskJ'ch děJin na Jagelonskě universitě, ve. věku (')9)let. Hlavním

dílem Jeho Jest obšírná monografie, ,O povstání %\\1dr\gieHJ , \'J daná
nákladem Krakovske' akademie. Le\vicki th z neJlepšieh zn
nalcu dějin
10. věku. VJ dal. ,Tndex actorum saeculi XV.“ , z neJlepších dějepian'eh
proamenn tě dobJ V německém. A1 chiv fiir i3ste1reichischeGeschichte“
uveřejnil práci „Pohled na politiku krále Zikmunda Lucemburského

za dob válek husitských hledíc k Polsku“. Dále napsal .I\rátké dějinJ,

polské“ pio lid“
.,Z neJdávněJších děJu města PřeniJ*šl(1“.Le\\iel\i
věnoval se \*Jh1adi)ě vědecké piáei. BJl dopiquícím clenem I\rakov: l\ě
akademie.

——Dne 15). dubna

(E). dle star. kal.) zemřel v Petrohiadě

akademik, ředitelcarské velejné knihovn\ Afanas sij ] eodoroviě
B_včkov, jeden z piedních pracovníků v literarním, historickém a
bibliografickém oboru. ——V \ěmecku zennel darmštadtský professm,

známý darwinista D1. Ludvik B uchner (1. května), jehož spiS\
(zvláště pověstn\'*„l\raft und Stoíl“ Zl.185 )) vynikaly víc fanatismem
strany než objektivní piesvěděivostí. Pres \*ědeckost knih Btichnerový ch
věda dávno prešla k dennímu pořádku, v nevědeckých hlavách však
dosud ješte síla jeho slova získávala stoupence. — Literainí ].iancie
utrpěla opět dvě ztráty ze svých nejlepších. Zemřel tu 12. května

Henri" Becque (* 1837), dramatický spisovatel, jehož jednoaktovka
„Navette“ a drama mlavů pařížských .,Paiisienne“ zůstanou vzory
diamatu francouzského z diuhé polovice století. Pro ostrou a břitkou
satilu svého mravnostního líěeni měl H. Becque až do poslední hodinky
velmi mnoho nepříznivcůf— Dne 16. května zemřel .,král kritiky“

fianeouzské Flancisque

Sareey, nedělní kíitik „Tempsu“ od1. 1867.

letoši iok jest obzvlástě hojně rokem jubilejním: stali i mladší
mistli, \ umění i ve vědě a téměř vsichni národové jsou súčastněni.
Rusi mají své stoleti Puškinovo(26. května 8. června), Srbi své Zmajovo,
Poláci Slowackého, m\' svého Čelakovského, \ěmei lóOleté narozenin\
Goethco\\. hramcouzi lOOleté naloz. lŠalzacovy (20. května), ŽOOletenaroz.
Racineovy; Hollandané měli své D\ ckovo a Spinozovo; Španělé slaví
5. cervna 300leté jubilejní narozeniny s\ ého nejvetšího maliie Velasqueza.
Italové v Komu slaví lOUleté jubileum prvního Voltova článku atd. atd.
Město l\olin nad B\nem pOIádalo letos (7. května) po způsobu
star\'(*h trubadurskvch tuinajů, jež dochovala novověku Barcelona

\ závodech svých katalonsk\'ch pě\ců. 1*ůžo\ \" tulnaj klásného
umění pisem n (ho I\1alO\na iumunská jako spisov.Ca1men b\lva

b\*la královnou turnaje, protektmkou pak jmenováno město Baicelona.
podle jehož vzoru vse zarízeno S\*\'m obchodním bohatstvím pověstný
I\olín dokázal, že krásné umění jakoz zábava dobre situovaných lidí
nejhpe je zabezpečeno. Bezstaiostné veselí jest půdou umění nejpři—
mělenejsí. \„ růžovém turnaji kolínském zastoupen\' b\'l\' t\*to druh\'
krásného písemnictví: milostné básně (korunován\ 2, \\znamenána
poehvalou l), nábo7ne písně (l(01uno\anv 2, \\ znamenány pochvalou -_L).
\lasteneeké zpě\*\
v (komnován 1), novell\ „ klátké povidky (k01un1,.
hummesky (žádná za hodnou neuznánal) mimo to ballada z historie
města l\olina „ poetický ieHektivní monoloy, ona dle plogiamu, tento
mimo plogram turnaje \*\7namenán\ a odměněn\. ——
\ \pl\" á--li, krome
H\lQClltlltho závodění „ iisleehtilé zábav . 7 takmého iůžového tuinaje
poeti(kého též nějaký úspěch pio lite1*atui'.upoch\bují i \ I\olině samém.
Do polovice května \*\staveno \ Berlíně zvláštní dílo umělecké:

Si xtin ská Ma donna, vyšitá hedvábímod slečn\ I\lár\* RlleGl'"rov
Zpusob \*\šívání, jehoz I\lára Ripbergrova použila, je zcela nov_v,od—

ehyln\' od dosavadního způsobu \\sívání barevného. Je to ják\ si
impiessionismus ve \*\ši\ kách. Ba1\*\ tu nanášeny jehlou co nejživěji.
jako asi barv\' na Upikovj ch obiazech, ab\' zdaleka vznikl dojem
s\ té barvitosti „ živého balevného zje\ u.
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V Londýně pouídá se letos v \iapma-Hallu

plakátová či spíše výstava

veliká výsta\a

pro celý v_\'voj reklam v od nej

jednodušší f01m\ její v oznámení až do umělecký ch plakátu inoderních.
Mezi tvůlci tohoto uměleckého plakátu zaujímá i náš Mucha vedle
Chéreta (( \) illettea své Význačné místo. ——V Brusselu otevřena pra

zvláštní vš'stavka umění soudcovského.

elikými umě

leckvmi výstavami letošími Bel lín doží\á velmi špatného zvuku. ne
tak ani pro hodnost \\ staven_\'ch p(ací jako pro nedbalost uspořádání.

v kteréžto

nedbalosti ani žádné lllOClCllilíschválnosti viděti nelze. —

V Remeši provedena nedávno p(emiéra h_vmn\

papežské. již S\ at_\"

Otec složil k lonskému l-lOOletémujubileu poklestění

] ((( nku

Na slova ta hudbu složil (emešskv skladatel Théodore Dubois. Hymna
pioměněna velmi zdalilou skladbou vc zpusobu vážného 01at01ia ve
skvostnou a velkolepom aě jednoduchou cíí'kevní skladbu.

Z ((úlodního hospodářstu' Ve \'\'1ovn('(ní 1ak..=*-((h(1\
kém
nastala nová hoíka chvíle. \ov_\" plesidcnt uheíské vl (d\ přinesl si
inovou formuli p(o \\1ovnání. S l)(inťrvm b_vla smlmcna v Išlu zatím
tak mam) 7tormulc išclska
miui\t1p1ed.\cda Széll zaměnil ji svou
Széllovou fonnulí. Odtud nové v\1'(=(ln('(vání.nove loznnzcni. nově=bo
jovné posv na obou \tlanach lonnule )Šá()ii_\ho b_vla jednoduchá:
p(odloužiti zatím v\lovn('(ní do (oku 1903). (místo 1907). Széll ua\1hl
plodloužiti celní smlouvu do 1. NHLH. ale bankovní až do roku 1910.
)(7t() banka společná je velikou výhodou jen p(()[l)1_\ nastalo 7.tako—
vého návlhu iozh()ř(ení na (akouskc st1ané.Sz(=ll ostatné není pod
tomu.

a))\

7((tí(nn=í v"_\(()\naní

platilo

ve v\c('h

č('(.\tech jen

do 12%)05).

ale žádá i ])(o toto zatímní vv1()vn(n1 na 4. léta. aby ))anl\( (akousk()—

ubelská ((\t((\il(( \e na ten čas dlc dohodnutí mezi minulými vládami
po novém svém statutě. To však nechce banka ani rakouská vláda.
Didierence v těchto bodech
vlád v poslední době.

v_vhlazovímy \'7,('(jcmn_\"n(iporadami

obou

Kd\ž vloni l\oncem \(pna ustavující s(huz(=. hospodals
l\()—
ba )( k('= ad _\' oddělení .cmědelské z celé p1(((n\'slo\oho\pod((1\l\(
rady) pro odpor německých zástupcu z Cech dopadla tal\ (ozladěnč
v_\hověl(( Vvlada letos

])očatkcn)

(oku

p((íuí ))e(neck_\"f(l) (olnicl\_\"ch za

stupu z Cech a )()znn)()7.ila zastupce zen1ědelsk_\'(h \pole(ností1) Tak
hospodžusko—lesnické oddělení v7(ostl() na T.) členu. z (l(í\'ěj\ích ()].
Nově zří7cn('((ada má nyní (\chuzi svou koncem května. P((unyslova
lada mezi tím už (ol\ piacovala (( radila se. hospodářslní ted' teprv

začne bude ll sesta\ ení její nvnejši k všeobecné \pokojenosti. InstituCe
tato zustane i tak velkoaglamíin 1)()\ _\"tc(=
německým sbo1c1u sunádechem
silné a_01aini v_\"lucnosti. ale pli tom \šcm malého \_\'znamu (( malé
moci. .)est to vlastně doplnění pallamentu \e (\meíu ()(lbornem. ale bez

práv a svobod pallamentaluích.
') Nespokojcné

Cechy (lo.\t((l_v() nových zástupců

7. těch 14.

Počátkem května konána anketa

ve Vídni z podnětu a pod

\edením „pracovnírad\“ a ministerstvuobchoduo ,.sprostř ed kování

prá ce“ .Voláni zástupci dosavádních ustavů a spolkův práci opatřujících
a to jak dobrovolných a odborovvch, tak \r\'—dělkov_\"ch
a i komunálních,
pokud už i takové v Rakousku na několika málo místech 7ří7.en\*.

Tak se bude asi od počátku už hromaditi v pracovní radě hojný
material k budoucím reformním úkolům sociálním. jež vláda. společně
s parlamentem míní prováděti. Jen aby material nezůstal mrtvým
materiálem. Co se zprostředkování práce týče, naše ústavy a spolkv
práci opatřující nemohou podati širokého 7ákladu statistického že sem
tam cennou nějakou zkušenost už mají. ——V Bině zprostředkm aním
práce vedle vvdělkovj ch kanceláří a odbor0\ vch společenstev zabvvala
se filiálka říšského p áci Opatřujícího spolku na moderních zásadách
této instituce socialni založeného. O výsledcích tohoto opatřování prácc
za minulých deset let podává statistické údaje některé zpráva brn ěn sk é

obc ])odní komory

za minulý rok 1898.

U spolku pro zaOpatřování

práce ucházelose vloni1269

o zprostředkování mista. Bylo však možná místo zaopatřiti jen 796.
Hlavní obvody, kam obyčejně dOporučí spolek práci hledajícího jsou:
Brno samo s okolím. Dolní Rakousy, Mmava, Cechy, Št\'rsko. Uh1\,
Balkánské země. Umistíltě spolek _ten od r. 1890. celkem 8199 piráci
hledajících; a z toho v Brně a v okolí 7.598 čili 91020/„, jinde 662
čili S'WOSO/Z oněch 669 připadá na Dolní Rakousy 227

na Moravu

bez Brna) 200, na Čech,\ 111. Štyrsko 29, Slezsko 99, Uhrv 18,
řecko 11. H01.Rakousy 10, Srbsko 10, Halič 8, Rumunsko a \ěmecko
po 4, Bukovina b, Dansko, 9, T\rolsko, Bulharsko, Švédsko po 1.
Tato řada zemí není nahodilou, nýbrž přesně vyznačuje příležitost
práce, a zároveň st_\k dělnick\' mezi \Iomvou a okolím jejím. — Tatáž
zpráva mluví též o činnosti jin_\'ch dvou socialnich důležitý ch institucí
brněnských: totiž o živnostensk\ ch soudech: textilním a kovodělnickém.

U ž ivnosten ských soudů vloni podáno:)ó žalob\\ textilního
a 10 u kovodělnickěho. Celkem 6.3 žalob, z nichž polovice 31 podáno
pro spor o náhladu 7a propuštění z práce. Pio sp01 o mzdu podáno
1.5 žalob, pro sp01 o nedodržení smlouvy pracovní nebo mezdné 19 žalob.
Větsina rozepři urovnána mímosoudně (42)případu), soudním nalovnáním

Spřípadů
třeba příkrpčiti
k závamému
rozsudku, skončeno,
když snáhave o“_9případechb\lo
naíovnáni b\la mama;
_ případech
před
započetím jednání žaloba vzzata zpět. Zaměstnávalo tedv1soud živnostenský
\lastně jen: 49 případů textilní soud. 8 případů kovoděln_\ soud. Při
soudě textilním jest to nejmenší číslo za celé desítileté trvání těchto
soudů. \\*ři7ovalt tento soud O(ll. 1889. postupem let: 106, 96, 89.
199, 57 92, 93“
) (%),—19,42případu. Také počet případů u kovodělnického
soudu je minimalni:

1928.19,

tu v\117eno soudně od r. 1889.: 7,

1-l, 33, 45.4)

8 případů. Onde činí piuměr S9, tu 17 případů soildně

v_vřizovaných. Poměí mezi rázem a povahou vyřiyovaných sp01uv jest
skom t_vž jako poslední rok. \ejvíc sporů bylo třeba piojednávati
stían náhra d\ za zrušení pracovního poměru (roční plůlněr 3—1,
čili
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410/0), stran zrušeni pracovní smlouvy a stran mzdýb_\1\prípad\* skoro
stějně četný během desítiletí, totiž onde byl roční piůměr sk01029
tu přes 23. ——Při kovodělnickém

prumyslu

\*\11zovan nejčastěji spojil

o mzdu (průměrem ročně v 8 případech : 50%).
Největší část své zvláštní zprávy věnovala obchodní komora mezi
jednotlivými odvětvími prumýslu brněnskému vlnarství,
průmvslu to.
jenž kdy si slávu Brna založil, dnes však s těží se udržuje na své vý ši
pro špatný odb_\t \lněného zboží, zvláště na trzích _mimorakouskýeh.
kde dříve vlněné výrobkv brněnské bývaly hledán). Částečnou příčinu
úpadku toho v posledních letech shledává komora v politických po
měrech říše. jež nejsou jistotě a stálosti ani v průmyslu ani v obchodě
příznivý. Vlnalskv průmysl zaměstnával \* roce 1895). v brněnském
komorním obvodě ještě 17.933 dělniku,kte1í dle úrazového vykazu
n)zd\ obdrželi téhož roku ó,;)10..),'Í)8zl. mzdv, což činí průměiem na
jednoho dělníka 290 zl. ročně. V roce 1897. však už počet dělníků
sklesl na 16.920 a mzda na 4,638. 6:37 zl., čili na jednoho dělníka
připadlo už jen .986 zl. roční )nzd\.
Při zprávě o dolování kamenneho uhlí \* rosickéu) revíru uvádí se

obyčejněvýhodnost

krátké

šichtý pro horníka i pro majetníka

dolů na základě zvýšené těžby. Tak i tentokrát zpráva uvádí o tom
tyto zajímavě dokladv. Na dolech rosiekě těžařské společnosti obnášela
těžba v tříletém průměru při šichtě 111/0hodinné roku 1882—1884.
2,188.853 metr. centu, čili výkon jednoho havíre v jedné šichtě bvl
20' 83 7 uhlí a roční pruměr na dělníka vubec připadající 168,37 7
uhlí. V následujícím tliletí průměr ten stále ještě pli 111/._hodinnč
šichtě byl 9,155814 7 veškerá těžba uhlí; šichtovní výkoIi)havíře 2111 7.
průměrná těžba jednoho hornika za rok 15941 7.
Zajímavo jest, jak čísla tato vstoupla po zavedení šichty 9hodinné.
při níž půl hodiny třeba čítat-i na vjezd a \\ _)ezd tak že skutečná
práce důlní snížena proti dřivějšku 0 21/2 půlhodiný, čili o celou
pětinu (920/0) Tržba celková průměrem třiletí 1891—1893 vstoupla
na 280053612 7 uhlí, výkon haviře za jednu šichtu vstoupl 1), 227 97
(dříve byl “20—917!) a roční průměrná těžba na jednu hornickou duši
rozpočítána byla: 1892? 7 (dříve 1684—1596 73). Tedy roční průměrná
těžba na osobu vstoupla 0 900—300 metrických centův uhlí.
V tříletí následujícím (1894 —1896) byl průměr a výsledek celkový
ještě příznivější: celková těžba vstoupla na 3,150.367 7 a šichtovní

výkon havíře na 24.8 _7uhlí, roční průměr na osobu vubec 9178 QH!
Tedý tu roční těžba na osobu připadající byla už o :)00—600 metráku
v_všší. Tedv, ač placovní doba snížena o pětinu. prece těžba se z\*\'šila

o třetinu' Je to preav paradoxon! Ale přece skutečnost je potvrzuje.
Také dvě minulá léta potvrzují číslicemi svými tentýž zjev:
zkrácení nemírně pracovní doby přináší zvýšení a zdokonalení práce

dělníkovj B lat celková výrobar. 18970' .344.000.7ar. 1898. 3.400.0007.
šichtovní výkon havn uv r. 1897. 29'10 7 a r. 1898. 91*42')7, průměrný
roční výkon na jednu osobu pripada)icí r. 1897.1985 7 a r. 1898.
1986 7. Tedy opět roční průměrný výkon 0 300—400 7 výšší.

Zároveň však zkrácením doby pracovní vzrostla nejen výkonnost.
horníkova, ale i jeho mzda. Průměrná mzda havířova obnášela r. 1889.
až 1884. 119.1k1.188()..—1888
122072 kr..
189'-.—-—189Í3.
147 kr.
r. 1894—1896. 14(lšk1., r. 1897. 14()k1. akoneěuě r. 1898.11ž 1.)0 kr.
Tedy mzda havíře vstoupla při tom 0 3-30kr. denně. vstoupla o Ž.)O/o,
o čtvltinu mzd\* b\' valé. Vedle havířu zaměstnáni jsou ovšem i jiní
dělníci v dolech, kteří uhlí nakopaně vyvážejí z dolů: běhaěi nebo

voziči. a kteří je venku nad dolem Čistí: čističi. 1Take mzda těchto
\stolupla.
běhaěů
kr. na 99
189111).na
100 Tu
kr.
1894), alena méně:
SN)kr.u (r.
1897) zea 87
konecne
na kr.
901% kr.
.1898.).
vUposledních letech mzda Opětklesá. ježto závisí od množství \\ veženěho
uhlí za osobu. Souvisí to tedy s jinými pomel v a okolnostmi. PřGCc
však i r. 1898. je stále ještě vyšší než r. 1881—1884. Mzda čističů
vstoupala obdobně se mzdou vozičů: ze 608 kr. na 743 kr. (1. 1891)
70 kr. (r. 1894), na (3137kr. (1. 1897) a na (328 k). (r. 1898).
Zvýšila se tedy vzhledem k posledním letům jen o 3 nebo 2 kr., ale
přece se zvýšila.

Moravská

úrazová

pojišťovna

v poslední své výroční

zprávě (za r. 1897) přináší stále ještě potěšitelnou zvěst, že nemá
schodku. jako sousední ústavy český a dolnolakouský. Zpráva založena
na nově uspořádané statistice. Vloni totiž vláda dosavadní úpravu zpráv
a statistiky úrazoven pozměnila. Krátky obrys své pusobnosti maji
podávat úrazovn\' co nejdříve po skončeném roce; podrobnější statistiku
však až později. V této statistice změněno hlavně to, že mnohé údaje
široce specialisovány, jiné úplně vypuštěny. Změna přivodila lepší
přehled a nová některá hlediska. jež jsou pro posouzení úrazového
pojišťování duležita. Změnou tou hodlá vláda více světla vněsti do
otázky, jak úplavit úrazové nebezpečenství u jednotlivých odb01ů
prům\ slov\'*cha jak tedy zv\ šít těž úrazov\* příspěvek. \ěktelé odbory
dosud v poměru k četnosti úrazů a k tíži jejich platí příspěvek malý
jiné zase velik\'*.\a příspěvkovou svou \*\'*
ší obřemeňují úrazovnu t\to

odbor\ hlavně: mlýny, hutě, lomy a jám\ izpracování kamene a zemin;
luěební prumysl, otápění a osvětlování. papírny. koželužny a gumové
továrny, dřevěná. výloha. to jest ze 17 skupin odb01ov\'ch 7 jich platí
v příspěvcích méně než by mělo.
Pojištovn a úrazová pro Moravu
a Slezsko za dobu své působnosti u—ložilado konce r. 1897. uhražova—

cího kapitalu ?886 .)96 zl. z jehož úroku vyplácela koncem roku
3.952 ročních důchodů. Z těchto důchodu patřilo invalidním dělníkům
samým 2.603, ostatní pozůstal\'*m po dělnících při úrazu zabitých a sice
452 vdovám, 890 silotkum & 77 ascendentům (rodičům a jinak\m pří
buzným). veskere ty důchody v\žadoval\* roční částky 941.5.95)kl.
Průměrný důchod u vdov byl: 07 zl. 57 kr., usirotků 39 zl. 40 kr.,
u ascendentu 50 zl. 56 kr. Důchod invalidů jest dle míry neschopnosti
ruzný

od ?)0/O mzdy

do 600/() mzd\* ——tento

poslední

při naprosté

neschopnosti k práci. Za rok 1897. přibylě důchody pro 089 invalidů
toho roku kolísají pluměrně dle míry neschopnosti k práci od 30 zl.
do 179 zl. ročně. Dvě třetiny všech invalidů toho roku přib\*l\'ch
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postižcn\ jen onou nejmenší mírou invaliditv. pročež průměrný důchod

35) zl. \*\kázán E)T.) z nich. Zcela neschopn_\'mi k píáei stalo se 28
uražen) postižených. Smrtí skončilo 1:34:úrazu -— číslo dosud na Moravě
ze všech let predešl_\'ch nejv\ šší. Po těchto IČ)—lzabit\' ch je\t 28:) po—

zůstalých jejichž pluměrný důchod v\kázán 93) vdovám .)7 zl. ()()kr..
181 sirotkum %).)zl. 82 ki'. () 11 ascendentům

61 zl. 22 kr. — Liazův

ohlášeno vůbec 10.662, z nichž však jen 289%)v\žadovalo akci ('(raz0\n\.

Pocet
obnášel
)8.1881.z těch b\lo průmyslových
podnikůpodniků
10.7-13.pojištěných
hospodářskvcl)
48.15
Podle příkladu \tatistick\' el) ('(íláduv práce \0 lrancii. AnOlii
(( Belgii bude i náš pracovní úřad v\dávati měsíční přehled

\ta.tis ticko- socialni.

Bczpoeh\b\ od října začne. ne 11 už od

druhé polovice roku. le'ogiam \dčlán pro tuto .S.ociale Rundschau“
dle vzoru anOlické „Laboui Gazette“ \\ chází sediný rok už) a tran
couzského „Bulletinu de lottice du Travail (v\'chází šest_\' rok))
podobného belgického .Bulletinu" (v\ chází čtv1tv 10k). Má proto
obsahovati zp1á\v z n hu pracovního ( .Ar'beitsmalkt£ ——
íranc. Re\ue
du T1a ail“ ——
angl. „State of emplO\mcnt“ (( ruzné odbo1né reports";
v tomto oddílu podávati se bude za každý ukončený mě\íc předešl\'z
prehled příležitosti ku práci. zaměstnanosti. obchodního chodu atd.
Stati\tick_\" ((řád navrhuje

zp1áv\

t\* radit dle p1ům\slov_\'ch okresů

a dle odboru po případě dle smíšené soustavy liancouzskj „.Bullctin
podává zprav\ dle depaitemeutu. třídí je dle původu zasílatele. Anglická
„Labour Gazette“ shínuje svou zprávu v krátk\' \šeobccn\' přehled
a dulezitější odb01v projednává zvláště.
V obsah listu zabrán\ budou déle zpráv_\': o sprostřcdkování
pláce, o změně mzd\ a pracovní dol)\. jak udává měsíčně „Labour
Gazette“ a belOick\".l)((lleti1)“. l'rancouzský tohoto oddílu nemá. ač je
vehni důležitý Dále zpráv\ o stávkách (( \\"povědích Zpr('(v\ o právních
případech ze socialního zákonodárs tví; široce vzatou socialni politiku
t\' kající se hlavne všech druhu spolčm'ani (( sdružování socialního; dále
záznamy socialního zákonodárství a sdělení z úřadu práce samého.
Ang('lick'(I„)abour Gazette“ stojí číslo 1 penny. ročník 0 12 číslech
1 šihnk (()0 kr. ; francouzskv. .Bulletin“ stojí číslo 20 centimu. ročník
012 sešitech .? fr. 00 cent. (1 zl. 201\r), náš rakouskj časopis úřadu
pláee má státi o 12 číslech rocne 1 zl.. číslo po 10 kr. Ze bude \\

cházet jen v reci němccké.1ozumí se u nás samo sebou. \edávno
„Hlas" plaidm al též pro české V\dání ztoho důvodu. že velká. většina
dělnictva rakouského je česká. a nc-li česká, jistě slovanská. Bude
snad tedy i česk\_' národ zajiinat tak jako německý statistika pla
covních poměrů. ——Ve Francii i v Anglii organ\ úřadu práce jsou
zároveň orgánem prum\'slové v_\'1ol)\. nemožno ani oba zájn)\ oddělit.
U nás na velmi mnohvch místech v_\znam velikj dosud má i země
dělská práce. Zpráv\ o socialnich poměrech V tomto odboru práce
b\ly b\- neméně zajimavy a snad i poučny. „Úřad práce“ jest ovšem částí
ministerstva obchodu a nemůže zasahovat do kompetence ministerstva
orb\. Ale to je právě chybou, jež vložena úřadu práce zrovna do
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kolébky. Samostatný na všecky strany volný a kompetentní úřad
place lépe by svému úkolu vyhovoval. /at1m ho nemáme a musíme
se pro začátek spokojit s polovici socialního obrazu společnostinnaší,
jaký nám bude organ „úřadu práce“ přinášet.

Mezinárodní

ochrana dělnická. jest.myšlenkouodberlínské

konference roku 1891. císařem Vilémem svolané stále víc a více se
ujímající. Horlitelé z roku 1891. sice ochabli. ale povstali za to jiní.
\Iezinarodní sjezdy na ochranu dělnictva sice mnoho dosud nevyřídily,
byly vždy jen akademickou schuzi, ale muže brzy prijit doba že budou
aspoň sborem jakési ankety pro evropské státy. V Německu spolek
pro mezinárodní ochranu dělnictva, mající v čele bývalého ministra
obchodu Berlepsche, věhlasného socialního politika, na poslední schůzi
své usnesl se připojiti se k výboru minulým mezinárodním sjezdem
brusselským ustanovenému a působnost výboru toho všemožně pod—
porovat. Tak dostává se mezinárodnímu brusselskemu výboru na ochranu
dělnictva první široké podpory sdružených cílevědomýeh vrstev celé
jedné říše. Po mezinárodní konferenci míru, na níž nic—lijiného, aspoň
další vývoj ustanovení ženevské konvence je zabezpečen, nebylo by
nemyslitelno, že by se mezinárodně přistoupilo i na zmírnění osudu
těch bojovníků, ktelí sice ne děly, puškami a bodaky bojují, nýbrž
různými nastroji pracovními, proto Vs
ak jsou armádou mnohem důleži
tější a cennější, než všecky ty šavličkovééarmády celého světa a všech
věků pospolu, kdy byly a budou.
(Rozhled školský odložen pro nedostatek místa.)
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Víra a nevěra vzhledem ku zdaru společnosti.
'A polštiny

přeložil

BÍIETISLAV Sk.—\LsKÝ.

Piedkládaje laskavým cten u um znamenité dilo \ěhlasného arci
biskupa inetiopolit\ Varšavského Zikmunda Szcmsnělio Felinského. po
važuji za s\ ou povinnost predeslati stručně i životopis slavného aut01a.1)
Arcibiskup Zikmund Szcz<sny l elinski nalodil se 1. listopadu 1822
ve Vojutyně na Vol\ ni. “toku 1833. zemřel jeho otec a zanechal tli
Sýny a t1i dceiv; o tuto ěetnou rodinu pečovala potom matka Eva
Víru a ctnosti křesťansko. ktere potom v dušíeh všech se rozvinul\
a \*\kvetl\*. sluší přičístí jejímu vlivu. b' domstajíeímí dětmi odebrala se
Eva Felínská do Křemenee. abv snáze mohl\ bvti vzdělaný Sotva
však se usadila. b\*la obviněna. že posk\tla jednomu \*\stěhovalci
přístřeší. a uvězněna v Ixyjevě. Dne 11 března 1839 odvezena na Sibiř
do Beresova odkud po několika letech převezen
na do Saiatova. Tepl ve
1. 1844. vi1„ítila.se do \\ ojutyna a tam dne 20.p1osince 1809 zemlela.
Péče o osiřelou rodinu spadla úplně na 171etou dceru Paulinu,
dívku slabého oroanismu tělesného ale silnou duchem lásky a za
svěcení se. Teplve později ujali sc sirotků jiní dobioěinni lidé.
Szezqsny studoval fr\1nnasium \ Klewani. Potom odebral se na
universitu moskevskou. ab\ studoval muthematiku. Po ukončeném studiu
b\l nějakv čas v_\chovatelem dítek svěho pěstouna a odebial se konečně
do Paříže navštěvovati Sorbonnu a francouzsko kollegium na. \*\"klad\
filosofické a histmickě. V Paiíži seznámil se s Juliem Slouackim.
slavným básníkem polským; mezi oběma.ustálil se velice přátelský poměr.
0 Szczesncm dí se: ...Polák horoucně milující vlast & minulost
naši. . . hluboké nábožnosti . . . charakter milý. .. přísných mravfu sahajících
1) Dle spisu P. Dra. \\'ine. Smoezyúského:
-treybiskup inotl'opolita \\'arsza\\'skí<<.

Ksiadz Zygmunt Szezosny Fvlíúski,
CJD

'»)
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až do askese. . B\ lo v něm znáti pečlivý v\'*chov domácí, daný mu
od matky, o níž mluvil vždy s velkou synovskou láskou. 1) Účastnil
se poznaňskj ch událostí roku 1848. spolu se Sl0\\*acki1)i,T1*edrem a
Czarnowskim. Utrpěv těžkou ránu do hlavy, vrátil se do Pař,íže
kdež získav si prodloužení průvodního listu, oslavil poslední chvíle
velkého básníka Julia Slowackěho, jenž zemřel 3. dubna 1849.
V té době rozhodl se Szczesny věnovati se stavu duchovnímu
aodešcl proto na Volyň, aby prosil o přijetí do semináře v /1ton)111
B\*v přijat, byl poslán r. 1802. na akademii katolickou do Petrohradu.
Metropolita Holowiúski zkrátil mu pobyt v akademii ze 4 na 3 léta
a dne 8. září 18530 vysvětil ho ve sve kapli na kněze, ačkoli sám byl
nemocen, a ustanovil ho při kostele sv. Kateřiny. Po čtyřletém pobytu
svém při tomto kostele byl povolán Felii'íski za professora filosofie na
akademii a. ustanoven i duchovním jejím vůdcem.
V tom čase založil v Petrohradě světskou společnost „Mariina
rodina“, jež pomáhala kněžím v pracích duchovních. Shromáždění b\'lo
potom přeneseno do Varšavy a přineslo hojné ovoce.
Dne 6. ledna 1862 byl prohlášen v Rímě za arcibiskupa Varšavského
a dne 26. ledna obdržel v Petrohradě biskupské svěcení u přítomnosti
mnohých vynikajících osob. Od cara dostal prsten a berlu biskupskou.
Brzo po posvěcení odjel do Varšsavy přes Poznaň; ale doba jeho arci
biskupství, trvající do 14. června 1863, byla pro něho bolestnou trnovou
korunou. Od věřících přijats * nedůvěrou, protože přijel z Petrohradu,
s druhe strany tísněn od moskevské vlády, ničeho se nest\ diei a ne—
uznávající žádných zákonův a práv. Aby neduvěra věřících b\la od—

straněna,
nepomohla
ani kbulla
papežská
ani Nepomohlo
\pastvřský list
psan\'*
s h010uc1
láskou
církvi
a vlasti.
nic.arcibiskupuv,
že ve svém

listě děl:
.Polákem jsem, Polákem chci umřít, nebot tak žádá božský
a lidský zákon. \áš j,17\*k.našc děje, naše národní obyčeje považuji

za drahe dědictví po otcích, které povinni jsme zacho**ati s\*\"m ná
stupcum, rozmnožíce pokladnici národní v_\*
těžkem těžké práce.. Chci
z celé duše jíti s celým národem. . Sjednotme se tedy všichni ve
společne lásce k církvi a \'lastiť“
Dne 19. června bylo mu oznámeno. že jest v\ zván od cara do
Pet10.hradu Odjel tedy po mši sv. dne 1—1.června do Pctr'ohiadu, ale
byl na cestě zadržen tajemníkem pro kiálovs tví Polské, Platonou em
jenž ho \'\ zval, aby se ospiavedlnil z nařknutí. Složil tedy 7de lelinski
několikaarchovou obranu, k níž přidal i úvahu o postupu moskevské
vlády v Polsku. Pro tento svůj list b\*l \*\*pově7en do Jaroslavě nad
Volhou. \ \hnanství to trvalo celych 90 let; ani v něm vsak nezahálel
\*\'tečný arcibiskup. Otevřel kapličku, kteiou směli navštěvovat jen
katolíci. opatření vstupenkou od politického komisaře Jak si ho vážili
ipravoslavní, plynez t7oho. že k němu přicházeli a prosili o požehnání.
I po jeho odjezdě mnozi. jdouce kolem domu, v němž l)\'dlil, odkr\'\ali
hlavu se slovy". „7dc b\*dlil svat\* člověk!"
1) Historya dwóch lat, 1861—1862,

1\*.
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Po smrti Alexandra II. byl Felinski prOpuštěn za hranice s tou
podmínkou, že se zříká Varšavského arcibiskupství. Místo něho obdržel
od sv. Otce Lva XIII. titul biskupa z Tarsu. Roku 1883. Opustil
Jaroslav a plijel do Haliče, kdež se usadil v Dzwiniaczce u Chocinia.
Třikráte navštívil z Haliče Řím; potřetí r. 1888. při jubileu óOletého

kněžství L\a XIII.

Za svého pobytu v Dz'winiaczce, ackoli měl právo na odpočinek,
přece zpovídal tak rád a mnoho. že bylo nařízeno sloužícím, aby všechny
lidi ohlásili. kteří hledali útěchj.
Celv život jeho byla neustálá práce. Napsal mnoho kratších

článku, listuv a v)dal větši dila: „“iedza chrzešcijanska i bezbožna
wobec zadan spolecznych“, „\\iaia i niewiara \v stosunku do szczes'cia
spolecznegoíí. jehož překlad tuto podáváme, a .,Pod \vodza Opatrznošci'.
Po celv život nesl těžký kříž tiše pokorně. Peněz nehromadil,
tak že náklad na rakev a pohřební potřébv musil hraditi kníže—
—biskup

Krakovský. Byl opravdu idealnim biskupem . ..
Silné jeho ústrojí tělesné, jež dlouho vzdorovalo těžkým zkouškám,
konečně podlehlo. Nohy jeho opuchly a jaro působilo na něho hůře
než zima. V květnu a červnu trochu se pozdravil, ale na krátko. Na
začátku září, pozoruje, že stav jeho se horší, odjel do Karlových Varů.
Vody však počaly naň zle působiti, pročež obrátil se zpět do Haliče.
Dojel však jen do Krakova do hotelu Pollerova, odkud byl převezen
do paláce biskupského.
Na poslední cestu obdržel apoštolské požehnání od sv. Otce.
Pozoroval že se blíží konec pozemské jeho pouti. S velikou trpělivostí
snášel bolesti. v\ dávaje jen časem tlumené vzdech*.
Dne 17. září 1895 o 1/27. hodině ráno skonal ten velik\' vy
znavač, okras a polské společnosti a ozdoba církve katolické. Za velké
účasti kněží latinských i ruský ch bvl pohřben v Dz'winiaczce.
Za zivota jsa vzorem pro lidi, jak se má sloužiti Bohu a lidem,
pro kněze pak jsa vzmem svatého a ctihodného života. žije po smrti
v srdcích svého národu.

Úvod.
V žádné epoše dějinného rozvoje lidstva nepanoval tak velký
chaos v zásadách společenských jako v přítomné době, a to ne v tom
neb onom kraji, ne v názorech o té neb oné ojedinělé otázce, nýbrž
v celém světě civilisovanc'm a ve všech odvětvích veřejného života,
počínaje od pojmův elementarních, na nichž založen společenský řád
po dlouhou řadu let.
Jaký jest počátek, jaký cil společnosti? Které jsou nutné pod
mínky k její existenci a rozvoji? Vše to jsou otázky, na něž dnes
často i nejvzdělanějši lidé uplně opačné dají odpovědi!
32*
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O kolik však existence tě roztržky jest nepochybnz'í, o tolik
nejasněji jeví se její příčiny; neboť každý dle vlastního názoru o věci
snaží se tu hroznou roztržku vysvětliti. Když na př. stoupenci lidovlády
usilují svalíti celou vinu na panující lidi. kteří prý spravujíce se
s pokolení na pokolení jen osobní nebo dynastickou ctižádostí, pod—
statné zájmy poddaných národů zanedbávali, často s úplným vědomím
je obětujíce vlastním výhodám a prohlubujíce tím ustavičně propast,
jež dělí trůn od národa, naopak obránci monarchistického absolutismu,
kteří v silné a neodvislé vládě vidí nejen nezbytnou podmínku veřejného
pořádku. nýbrž i jedinOu kotvu spásy uprostřed bouří společenských,
neváhají tvrditi, že přítomný antagonismus mezi vládou a poddanými
byl způsoben šílenými výstřelky nerozumných škorpilů, kteří toužiee
ze zásady po převrateeh ve všech říších, nepřestávají vystupovati ne
návistné proti živlům zachovávajícim ani tehdy, když vládnoucí všemožně
se starají, aby štěstí národa zajistili. Tatáž protiva v náhledech dá se
postřehnouti i v oboru ínoralníeh pravd, nebot zatím co hlasatelé ne—
omezené svobody myšlenky a víry vidí v panujícím dnes chaosu
filosofických a morálních pojmů následky příliš dlouhé nevolnosti
rozumu. jež tak dalece odnaučila rozum samostatne činnosti. že ziskav
konečně náležitou neodvislost, nemůže přijíti do rovnováhy a ztrácí
někdy žádoucí střízlivost, kterou jen stálá spekulace mu může vrátiti;
tehdy rutinovaní politikové. kteří užívají náboženství spíše za nástroj
udržeti na uzdě vášně národa, než za mistra ctnosti a cestu ku spasení,
rádi by vložili na její členy jařmo povinnosti, doufajíce, že tak ukrotí
nejlépe samovůli lidu. Proto málo se starajíee o vnitřní podstatu a nad—
přirozenou sílu, o to především usilují, aby říše měla svoje panující
náboženství jako má svou dýnastii, a aby moc vládní skýtajíc vše—
možnou péči panujícímu vyznání. pracovala spolu s jeho sluhy k tomu.
abý všichni obyvatelé byli přivedeni k jednotnosti víry. třebas že čistě
materielními prostředky. Všechny tý názory. jak vidíme, nevnikají
v samu podstatu otázky. jistou jen se obírajíce stránkou; různíce se
úplně od sebe, to mají jedině společné, že příčinu zmatku vidí ve zlé
vůli jiste'.. části společnosti. působení pak proti tomu zneuží*áni a
omezování svobody vinníků považují za jediný prostředek zléínu zabrániti.
Xepopírajíce nikterak zhoubný vliv“zlé vule individuelní na veřejné
záležitosti, soudíme přece, že i po odstranění toho činitele, kdyby to
bylo možno, zůstalo by ještě velke zřídlo třenic a nedorozumění, jehož
ani úsilí jednotlivců. ba ani společné nemohlo b_v zameziti. ježto tryská
ze samé přirozenosti lidské povahy. Zřídlem tím jest vrozená našemu
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rozumu jednostrannost, kterou zlá vůle nesmírně podporuje. ale netvoří
jí nikterak, ježto i před pádem byl člověk schopen jednostranných
úsudků, jak to dosvědčuje chování se Evy, která, opanována žádostí
vše věděti, pouští se zřetele následky své neposlušnosti a vrhá se ne
rozumně v propast. Výminečne stanovisko člověka v hierarchickém
žebříku bytostí z ničeho stvořených jest přirozenou příčinou toho
psychického zjevu. Jako slabý obraz sveho Tvůrce. člověk rozněcuje se
krásou. dobrem a pravdou, kteréžto věci vidí buď ve vidoměm nebo
v duchovním světě; avšak jako bytost omezená, obklopená hranicemi
času a prostoru není s to, aby obsahoval celek nejen Tvůrce. nýbrž
ani stvoření. tak že překvapen jednotlivými dokonalostmi Boha nebo
vlastnostmi Jeho děl ano jakoby oslněn jimi obrací svou chválu
k jednomu bodu. ztráceje z vědomí celek a oslabuje tím harmonii
svých pojmův a soudů. Ne proto tedy úplně bloudí. že popírá pravdu
nebo že dobrovolně zrak od ní odvrací. nýbrž že pohlížeje s jedné
strany na předmět pozoro *aný, jinou činí jeho přirozenost, soudě o něm
dle existujících skutečně. ale jen dle pozorovaných vlastností. Ježto však
každý pozorovatel tutéž otázku s jiného stanoviska pozoruje, proto ve
světě rozumovčm se stává totéž, co se. děje ve světě fysickěm, kolikrát—

koliv několik divákův, umístěných na různých místech, dává zprávu
o dojmech doznanýeh: každý zrak vidí něco jiného, třebas že byly
všechny oči obráceny na, jeden předmět. Hledí-li na př. na tlupu
složenou z lidí a zvířat, jeden vidí a nejdůkladněji popisuje nejbližšího
sobě člověka, zatím coodruhý s nejhlubším přesvědčením dokazuje. že
lidé tam nejsou, ježto stojící před jeho očima velbloud obrovským
tělem svým vše ostatní před jeho zrakem zakrývá; pokud odporující
neprohlědne těch okolností, spor může trvati do nekonečna.
Poslouchejme rozmluvu i nejučenčjších mužův a postřehneme,
že při celé různorodosti a někdy i protivnosti hlásaných náhledů
v každém zdání jest jistá dávka pravdy. ale pochopeué zvláštním
způsobem, jenž nebere zřetele na jiné její základní části, a proto ve
svém pochopení je zmrzačená a někdy konečně v praktickém použití
zhoubná. Všeobecná náklonnost lidského rozumu k jednostrannosti
objasní také onen zjev v životě veřejném, na. nějž hledíme denně a
zejména že i nejzdravější a až do nitra láskou k vlasti proniknuté
společnosti rozpadávají se. na politické strany. z nichž každá stojí na
obranu nějaké polovičaté pravdy a. válčí o ni často 3 nejlepší věrou
proto, že nepostřehuje výlučnosti svých náhledů. Jakmile však tomu
tak jest, kdož nepřisvědčí. že zlá vůle a trvání nesmyslně při bludu
]

!

nebo nespravedlnosti není jediným zřídlem hádek a nedorozumění,
ježto neméně hojně plynou ony z oné schOpnosti společně dobru izlu,
kterou jsme nazvali jednostranností názorů.
Jest ještě jedna známka společenského ducha velké důležitosti,
kterou sluší míti na. zřeteli, ježto má ona taktéž velký vliv na civilisačni
pochod lidstva; známkou tou jest náklonnost mass k následování. Kdyby
všechny schopnosti byly obdařeny stejnou sílou samostatnosti, tu pro
jednostrannost náhledů srazilo by se na veřejném kolbišti tolik různo
rodých náhledů, s kolika stanovisk možno se dívati na rozbíraný
předmět; ježto však jsou tak rozloženy, že sotva excellentní vlohy
bývají obdařeny neodvislostí soudu, ohromná však většína na slepo
nejednou postupuje za cizím úsudkem, proto v oboru duchovním tvoří
se jakoby souhvězdí a spíše planetní soustavy, kde světlo a síla jednoho
slunce rozumového celým tlupám vévodí, táhnouc k sobě houfy a uvádějíc
je na jinou cestu; kolikrátkoli na. rozumověm obzoru jasnější vynoří se
talent, hned vstupují v jeho stopu zástupy a vyhlášenou od něho nějakou
částečnou pravdu nebo objevenou částečku krásy přijímají za bojovné
heslo a stává se jím nejednou pro několik pokolení, potud s fanatickým
zápalem v ústech všech hřmíc, pokud nový talent, na tentýž předmět
s jiného stanoviska pohlížeje, nehne davy v úplně opačný směr.
Periodické přílivy, abych tak řekl, a odlivy zálib a odporů lidstva
k nějakému druhu předmětů, k nimž se odnáší, zovou se modou,
školou, veřejným míněním nebo duchem času; komu však neznámo,
jak sobecký, ba i tyransky rozkazuje každé z těchto božstev, stejně
plné vrtochů jako nestálé? Uprostřed takových podmínek snadno
můžeme předvídat, co by se stalo s lod'kou společenskou, vrženou na
šílené vlny lidských choutek, bez osvědčené ruky u kormidla a hvězdy
směrodatné na nebi. Stav společností předkřesťanských a více ještě
nynější stav říší, jež se neřídí jiným kompasem než veřejným míněním,
nepochybnou dá na tu otázku odpověd.
Proto Otec nebeský, jemuž na srdci leží především štěstí lidstva,
nenechal společenskou lod'ku na pospas proměnlivého ducha času, nýbrž
rozsvítil pro niv přístavě jasnou svítilnu, k níž má směřovati. a dalji
neomylného kormidelníka, aby ji bezpečně uprostřed skal podmořských
a hrozných vírův uvedl do toho přístavu. Ta svítilna je Zjevení, tím
kormidelníkem je církev. Díky té nadpřirozené pomoci s nebe, nejeden
již nýbrž dva činitelé, božský a lidský, pracují v civilisačním rozvoji,
a to tak, že vůdcové vynikající vlohami vyhlašují vždy nové názory
o životní otázce, které houfy následovníků nadchnou a jež oni za své

heslo uznávají; avšak sotva nějaká pOpularní zásada zahřmí ústy davu.
hned neomylný strážce zjevené pravdy ocení moralní její cenu na svém
kameni zkušebním, tam jen pečet stvrzení klada, kde ne lesknoucí se
pozlátko, nýbrž skutečně zlato svítí. Jakkoli velká část dějepisců spo—
lečenských blahý onen vliv církve na civilisaci zavrhuje, přece nemohou
povahu činů změniti a každý nestranný pozorovatel snadno se může
o tom přesvědčit.

Pokusíme se načrtnouti v hlavních rysech průběh rozvoje spo
lečností křesťanských, abychom dokázali působnost současnou obou
zmíněných činitelů civilisačního rozvoje, t. j. jednostrannost názorů se
strany vůdčích rozumův a neomylně jejich ocenění se strany církve.
Nebude to ani vypsání dějinných událostí, ani vypočítávání od církve
založených vědeckých a dobročinných ústavů, pomocí jichž působilo
křesťanství na osvětu a moralní vývin národů. nýbrž prosté ukázáni
hlavních směrů působnosti církve v různých epochách dějinných.
(P. tl.)

Nova Zpráva o potOpě.
DR. ALOIs

BIF—TL.

Čtenářům „Hlídky'“ je známa chaldejská. pověst o potopě, za
znamenaná v době Alexandra Velkého od kněze Berosa, jakož i zpráva
klínovým písmem na 12 tabulkách, nalezená roku 1872. od Georgea
Smitha v knihovně krále Ašurbanipala ze 7. století před Kristem.
K těmto přibyla nová, mnohem důležitější, nebot pochází z doby
Abrahamovy a jest jinak zpracována. Nález tento vybízí nás opět,
abychom k starožitnostem assyrským a egyptským co nejvíce přihlédali,
nebot potvrzuji pravdu Písma sv., vyvracujíce jak přehnanou kritiku
moderních směrů rationalistických. tak ukvapenost mnohých exegetů
katolických, hledajících v Písmě sv., co v něm není.
Význam tento pochopily mnohe university a přiměly vlády, aby
daly soustavně zkoumati končiny zemřelých národů. Tak mají Američané
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rozsáhlé kopaniny v Xifl'aru, starém Nippuru. učený de Sarzec přerývá
pro vládu francouzskou rozsáhlé nánosy pískové při Telloh a ,.jeho
vznešenost pán náš sultan“ si vyhradil okoli Babylonu, svěřiv veškeru
práci učenčmu knězi O. P. Dru. Scheilovi.

Dr. Scheil našel za sedmého pobytu v Babylonsku zlomek tabulky,
obsahující po každé straně na čtyřech sloupcích nové vydání babylonské
pověsti o potopě. Bohužel jsou sloupce B..—1.75; 6. úplně odlomeny
& sloupce 1., 2., 1,8. zkomolený, tak že zbývá. z původních 439 řádek
na prvém sloupci několiknáct bezvýznamných úryvku, na druhém
pak čteme:
:lf . . .

uf
ať
za
ať

zkazí? . . .
vyhubí, ať zničí . ..
jitra ať. (leští zkázu , ..
jí prmlhuuží za noci . ..

ať je zaleje povodní . ..

Pole hrozně zpustoší, město... (eklu u-at-ta-ra ki-tu-šu)
Co Rammůnu vykonal v městě . ..
Domluvil a vyrazil s jekem (is-su-u nů-gi-gu)
vyvýšil křik . . .
Oni pak se nebáli . ..

Xa sedmém sloupci:
Éa otevřel ústa svá . ..
i'ka mně . . .

Proč puk chceš usmrtiti lidi . ..
Já vztáhnu ruku svou k člověku . ..
Potopa, o níž se zmiňuješ . .. (((-Lú-Ču ša tal-ka-ab-bu . . .)
ať si je.—„'tjakákoliv,

já . ..

které jsem zplodil . . .
zpráva jemu bude podána
aby je zachránil . . .
a plodil

(ši—pi-ir—šui-ba-aš-ši)

a ...

aby vešli do (korábu)
ať vezme vesla i závory

(pi-il'-Á'z"?)

ať přijde . . .

uf přivede (li-ir-fě-ďz'?)

Z osmého sloupce zachováno dosti mnoho:
. . dokonalý . . .
. . . co učinil lidem.

Adram basis otevřel ústa svá a
clěl pánu svému:
(Následuje. podpis.)

Druhá tabulka pověsti:
l-nu-ma sal-lu a-pi-lum
Zatím co odpočívalo lidstvo
„

1

00. co, (30, 60

iadku.
60, 60, 80,
Ellit-Aja, mladý písař.
,

>

1

,

10

10 1, i, ,

1,

1,

1

Měsíce Sebata den 10, 1“ 1, 1, 1
l

,

1

v roce, kdy Ammi-zadúga král
tvrz Ammizadůgovu
při ústí Eufratu
. . . vystavěl

z cihel.

I z nesporýeh těehto zbytků mužeme přece poznati obsah děje
Bůh lila dopustil spánek na Adram—ljasisa a zjevuje mu. ('o se
v nebi přihodilo.
Rammánu, zlý bůh bouře a větru, rozliorlil se na lidi a chce je
vyhladiti. Rozvodni řeku, (outevřetůně vodní. zaplaví zemi a bude se
kochati zoufalým křikem tonoucího lidstva.
lila, nejstarší z bohu. jenž prvého člověka stvořil a lidstvu zákony
udělil, smiluje se nad svým dílem a brání je proti rozhněvaněmu
Rammánu. Ať si zuří, at rozpoutá živly sobě poddané, lila podá mocnou
ruku svému vvvolenci Adram—lgasisovi a zachrání jej i s jeho rodinou.
Radí mu. aby si udělal lod, vešel do ní a vzal s sebou vše potřebné.
Zařízení lodi bylo asi důkladně popsáno. Adram—ljasis se ještě
dotazuje na jednotlivosti, jimž dobře neporozuměl.
Obsah nám připmníná zmíněný epos Gilgamešův. jenž líčí události
potOpy. Že se jedná skutečně o známě'biblickě potopě, je. zřejmo
z 5. řádku T. sloupce, kde čteme slovo a-bů—bu, kterehož se užívá
pouze o velké potopě.
Týž předmět je tudíž obsahem obou pověstí, ale přirovnání našeho

zlomku s eposem od George Smitha nalezeným ukazuje, že máme
před sebou jiné zpracováni.
Hlavní osoba, ehaldejský Noe, sluje v eposu Gilgamešově Hisud,
kdežto v našem je to Adrani-liasis. Mimo to předpokládá náš zlomek,
že stvořitel člověka, lila., poučuje svého chráněnce ve snu, kdežto ve
Smithově pověsti je to teprv na konci podotknuto.
Babyloňané sami rozlišovali zprávu naši od eposu Gilgamešova,
neboť tento byl znám a uváděn dle počátečních slov: „Viděli tůně vodní"_.
kdežto náš zlomek patří k pověsti o potopě: „Zatím co lidstvo odpočívalo“

V

Cástkou téže pověsti je snad malý úlomek tabulky, kterou přinesl
z Babylonska učený assyrioločr Hormuzal Rassam, neboť i na ní čteme
jméno Adram-hasis. Jak dlouhou byla celá pověst, nevíme, ale můžeme
se kojiti naději, že se najdou časem nově ještě zlomky, z nichž
bude možno sestaviti pověst aspoň z větší části, tak jak se podařilo
důmyslnému George Smithovi z různých kousků slepiti známý epos
o babylonské potopě.
Tento nebyl prací původní, nýbrž opisem staršího díla, a byl
zhotoven pro knihovnu ninivskou v 7. století před Kristem. Xáš zlomek
těž není prací původní, je to též opis starší básně,- ale má již i náš
opis sám stáří ctihodné, nebot pochází z doby krále Annnízadůga,
čtvrtého nástupce krále ljammurabiho (v 1. knize i\Iojž. 141 psáno
Amrafel), vrstevníka Abrahamova.
Arabská dynastie gammurabiho nastoupila v Babyloně vládu —
jak

se ted' uznává ——v polovici L3. století

před Kristem

(kolem

r. 2232). Prvý král Šumu-abu vládl 14 let, Šumu-la—ilu36 let. Zabu
14 let, Apil-Sin 18 let, Sin-Mubalit 20 let, Hammurabi 43 let, Šamšu
iluna 38 let, Abíšna 25 let, Amni-satana 25) let. Ammi—zadůga 22 let,
Šamšu—satana 31 let.

Dle toho vládl AmmÍ-zadůga počátkem 19. století před Kristem.
Údaje tyto jsou historicky odůvodněny, neboť jsou potvrzeny
nejen zprávami cizími a pozdějšími, nýbrž těž úředními akty sou—
časnými. Máme zprávy zmíněného Berosa, jenž psal za Alexandra
Velkého, máme seznam všech králův, úřední to kalendář assyrský,
máme záznamy, nápisy a dopisy krále Ijammuraliho, Ammizadůga
i jiných.
Tak zejména nedávno nalezen a ted' od správy British Museum
uveřejněn seznam předchůdcův Ammízadúgových, vypracovaných za
jeho vlády.1) Jména v něm uvedená souhlasí úplně se záznamy cizími,
ba i doba vlády sedmi předchůdcův Ammízadůgových odpovídá až
na menší odchylky údajům odjinud známým. Tak jest věrohodnost
starých zpráv babylonských dosvědčena, a s ní též pravdivost sou
časných záznamů biblických dotvrzena.
Počátkem 19. století před Kristem Pánem, v roce stavby tvrze
při ústí Eufrátu
a můžeme se naditi, že se časem i tohoto dopídíme —
dne 28. Šebatu dokončil mladý písař Ellit-Aja (i\Iullil-Aja) svůj úkol.
Jeho jméno je složeno, a druhá polovice nám praví, ze se dal pod
V

1) Cuneií'orm Text.—from Babylonian

Tablets, \'I.,

obr. 9, 10.
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ochranu mocné bohyně Aja, již byly zasvěceny školy sipparské. Byl
tudíž mladistvý Ellit-Aja žákem některého učeného mistra sipparského.
kde se učil čtení, mluvnici, pravOpisu, náboženství, dějinám a později
snad též právu, diplomacii a astrologii.
Odkud to víme? Zachované knihovny školní nám ukazují jak
učivo tak methodieký postup. Víme, jakých kde užívali slabikářů,
jaké měli mluvnice, známe chyby pravopisné a máme tisice tabulek
o vyšším umění.
Náš Ellit-Aja byl nadaný a pilný. a jeho učitel byl muž svědo
mitý, jenž na. své žáky bedlivě dohlížel. Dosud uveřejněné spisy z oné
doby nevydávají nejlepšího svědectví učitelům a spisovatelům, nebot
jest v nich mnoho chyb. a písmo samo jest nejasno.1)
Ellit-Aja však psal bedlivě a pozorně písmem babylonským. od—
v'
lišoval a vyznačoval i nejjemněj si čárky ostrých klínův a držel se
věrně starého textu. z něhož studoval. Tabulka, s níž naši pověst
o potopě Opisoval. byla již tehda velmi stará, neboť byla některá místa
tvrde vypálené hlíny tak setřelá. že jich nemohl Ellit-Aja přečísti.Vlastni
domněnky napsati nesměl, nebylo jeho úkolem starou tabulku do
plňovati. nýbrž věrně opisovati, izaznamenal nečitelná slova užívaným
rčením „hibiš : smazánor', jak stojí v prvém sloupci našeho zlomku.
Každý desátý řádek označil číslem 10. a na konci napsal. kolik
řádek má celá tabulka. Vypočítal to starým způsobem babylonským
na kopy šúšu. Napsal sedmkrát vedle a nad sebe kopu a k desítce
devět jedniček. a tak víme, že měla celá tabulka 435) řádek, a že byla
tudíž rozdělena na osm sloupců, z niehžto čtyry odlomeny.
Učitel prohlédl jeho opis, pOOpravil sem tam ve vlhké hlíně
některý neurčitý tah a shledav. že jest opis věrný i zřetelný, určil ho
pro školní knihovnu. Za tím účelem přidal Ellit—Aja letopočet, nechal
vlhkou tabulku v peci stvrdnouti, zařadil ji do knihovny, a dnes
skoro po 4000 letech posuzujeme jeho rukopis ——rukopis z doby
Abrahamovy . . .
Co bychom za to dali. kdybychom mčli rukopis z doby sv. Cyrilla
a Methoda nebo sv. Václava, tedy z nepatrné doby tisíce let. Kdyby
se u nás bylo psalo na hliněné, potom vypalované tabulky nebo do
kamene, jasně by před námi ležel celý vývoj náboženský, národní
i mluvnický; nebylo by tápání v historické tmě. nebylo by hádek
o pravost BZK. o původnosti cyrilliee či glagolice...
<

_

1) Srv. L. W.Kíng,
Babylon. 15,95.

The

Letter> and

III.—eripthms of Khammurabi.

King“ of

Kolikrát mně prolétly podobné myšlenky duchem, když jsem
prohlížel ohromná musea v Kahyře, když jsem stal před velcchramy
nebo hroby egyptskými, jejichžto zdi jsou (lčjinnymi a národopisnymi
knihami tohoto velevzdělaného naroda. A co byste řekli táhnouce na
hřbetě jízdného velblouda ohromnou svobodnou poušti a vidoucc skalní
stěny uhlazeny a pokryty nápisy bohatých Nabatejců nebo Palmyřanů:
těchto podnikavých Benátčanů starověku.
A nebyly to pouze udalosti světodějnč, které zaznamenávali. 'l'éž
pouhe pozdravy. střelné modlitby k různým bohům, vzkaz přátelům.
zaklínaeí rčení. slovníky cizích řečí; pokyny pravopisné. závěti, různé
odkazy; lékařské rady — vše zaznamenáno. Znalost písma byla již ve
třetím tisíciletí velika. Psali nejen učenci a písaři z povolání, ale
i obchodníci, vojaci, ba i obyčejný lid umčl čísti a psáti. Psalo se
všeobecně písmem klínovým, neboť byla assyrština úředním jazykem
celé veleříše babylonské. ba vytlačila na čas i egyptštinu a byla řečí
zahraničního úřadu Amenophise III. a IV. v Egyptě. jak víme z listů
Tell-el-amarnskych, o nichž se čtenářové v některém z nejbližších
čísel ..Hlídky“ dovčdí více.
Xové a nové nálezy osvětlují víc a více nejstarší dějiny. o nichž
se ještě před nedávnem nevědělo leda z Bible, a jimž se proto nevčřilo.
Ted, kdy mame aspoň ponětí o obrovské. vzdělanosti a literatuře
egyptské; kana'anskě a babylonské v dobách Mojžíšovych, Abrahamovych
i starších. zasmějeme se čtouce Renana a jine kritiky nalnítající, že
Mojžíš nemohlrpsati Pentateuch: poněvadž bylo tehda písmo neznámo,
P—áno v březnu 1899.

Když jsme takto poznali cíl společnosti lidské Bohem samým
předepsaný. poučuje nás dále zpráva biblická o tom, jak Bůh Adama
názorně. praktický. skutkem uzpůsobil pro tento cíl. Především hledí
v něm vzbuditi živou touhu po nějakém společníku. aby tak dobro
volně, svou svobodnou vůlí přál si společníka. Za tou příčinou, jak
praví text. „způsobil, že přišla zvířata a ptáci po párech k člověkovifi
Tím zrakem poznal, že všechna zvířata, všichni ptáci jsou živi ve
společnosti, a jen on že je sám a sám; tu přirozeně vzniká v nem
touha po společnicí. A ta touha ještě moeněji se v něm upevňuje tím.
.žc dal přivedeným zvířatům jména. Poněvadž šla v párech. musil
jmenovati vždy samce i samicí. což jistě trvalo delší dobu a tím silně
zakotvena v duši jeho touha po společnicí života. Tato touha zřejmě
k nám zaznívá z verše 20. „pro sebe však nenašel žádného pomocníka,
jenž by se jemu vyrovnal.“ Tato poslední slova nejsou bez příčiný
řečena, naopak v nich viděti. jak text biblický výtečně je sestaven.
Měl zajisté Adam již pomocníký, měl je ve zvířatech a ptácích, jež
jmenoval. nebot jmenováním jich ukazoval zároveň svou duševní pře—
vahu. svou moc nad nimi. Jmenování je vždycky výrazem panování.
Doklady, jsou-li potřebný. najdou se u H 17. a zvláště u sv. Tomáše.
a dle něho u Dra. C. H. Sehneidra.1) Moc nad zvířaty neosobil si Adam
sám od sebe. nýbrž dostal ji od Boha. „„Bůhpředvedl Adamovi zvířata.
aby jim jmena dával. přenášeje (tak) na něho državu všeho toho, nad
čim vládu svěřil jemu a dada shromáždícimu se žívočišstvu jako
vědomost o tom. kdo by byl pánem jejich a komu by bylo se strany
jejich poslušnost prokazovati.“ Lenz 3226.Tím panování Adamovo nad
přírodou podstatně doplněno. Uvedením do ráje nabyl panství nad
stromy a rostlinami, předvedením zvířat pak panství nad živočichý;
panství nad nerostý a vodou dostal zároveň s panstvím nad rájem:
měl tedy již faktický. skutkem vládu nad přírodou. nastoupil. uvázal
se v obor své moci na světě. Konkretním výrazem této vlády Ada—
movy nad přírodou byla řeč, jména, jež věcem přírodním dával.
Soudě dle celkového znění textu biblického, byla to řeč již dokonalá
ve svém způsobě a tím ukázáno zároveň. že Adam na duši i na těle
1) V »Jahrbut—h fůr Philosophie und spekulative Theologimz VIII.
Die Grundpríneipien des hl. Thomas und der moderne Socialismus.
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byl úplně dospělý. O věci je více náhledů mezi theology. Držím se
zde náhledu textem nejvíce opodstatněného, jak nejnověji dokazuje
i Fr. Schmid v „Zeitschrift fur katholische Theologicíi, 1899, str. 23.
a násl. Jiného mínění je slavný apologeta Pavel Schanz v „Tiíbinger
Quartalschrift“ a ve své Apologii (2. vyd. I. 304). Dle náhledu mnou
drženého jeví se řeč Adamova, jsouc dokonalou, jako zvláštní, mimo—
řádný dar Boží. Význam toho vysvětlen výše.
Tímto faktickým, skutečným nastoupením vlády nad přírodou
začal zároveň první obor kulturního života, hospodaření. Hospodaření
zajisté podmíněno ovládnutím půdy, rostlin a zvířat jako pomocníků
a všechny tyto podmínky, jak ukázáno, byly Adamovi již dány.
Buku v ruce s počátkem hospodaření jde počátek vědy, a to
vědý jak theoretické tak praktické. Člověk při hospodaření obohacuje
stále své vědomosti o přírodě a pořádá je nutně v jakýsi pořad, a tím
vzniká věda přírodní, experimentální. Lenz 329. U Adama však byl
rozdíl ten, že on vědy té nenabýval jenom svým zkoumáním, jako
my, nýbrž že mu byla také od Boha vlita, vlíta proto, že jako prvý
člen lidstva potřeboval hned míti ty vědomosti, jichž je ku vládě
nad přírodou potřebí.
Když takto Adam živě pocítil touhu po nějakém sobě podobném
pomocníku předvedením před sebe zvířat v páru, když poznal, že
takového pomocníka potřebuje k lepšímu a úplnějšímu ovládnutí pří
rody a k vyměňování svých myšlenek pomocí řeči, když tedy takto
byl dokonale připraven, aby poznal cenu a výhody společenského
života, vyhověl Bůh touze a přání jeho a dal mu takového pomocníka

způsobem popsaným v textě biblickém ve verších
21 2:3.
„Pustil tedy Věčný Všemohoucí hluboký spánek na člověka.“
Těmito slovy ukazuje text, že tu nejde o obyčejný spánek, nýbrž
o nějaký zvláštní, hluboký, a proto všeobecně se vykládá tento spánek
jako vytržení mysli, extase. A náhled ten je zcela odůvodněn dalšími
verši. Bůh seslal spánek ten na Adama jednak proto. aby necítil
bolesti při tom, co s jeho tělem mělo se díti. jednak aby poznal dobře
celý toho průběh a význam. Hh 58. A že Adam to poznal, udávají
hned na to verše 23 a 24. Jakmile přivedl k němu Bůh stvořenou
ženu, poznává v ní ihned bytost zcela různou od těch. které posud
viděl na zvířatech, poznává ji jako svou Bohem mu danou pomocníci

a proto radostně volá: „Tato jest konečně kost z kostí mých atd.“
Kde však jen dva lidé jsou, jsou k sobě vždycky v jakémsi právním
postavení, jeden je nevyhnutelně podřaděn, druhý nadřaděn, když ne
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jinak, alespoň vlohami, schopnostmi. A tato všeobecně platná, všelidská
pravda je i v textě biblickém náležitě projadřena. Nový to důkaz, že
ten text není jen tak ledabylo sestaven. Ačkoliv Adamovi byla žena
dána jako pomocnice úplně jemu tělesně rovná, jakkoli měl z ni
velikou radost-, přece nezapomíná., že i mezi nimi musí býti pravně
ustanoven zákonitý poměr, aby věděli, jak jeden k druhému se má
chovati. A tomu všemu dan výraz tím, že Adam dáva pomocníci své,
ženě, jméno.
Výše jsme pravili, že pojmenováním zvířat ukazal svou vládu,
své panství nad nimi. proto z pojmenováni ženy zcela důsledně jde,
že i nad ní dostal od Boha moc, vládu. Neměla tedy býti v ráji
anarchie, nýbrž spořádaná vláda.
Avšak vlada muže nad ženou neměla býti krutá. přísná. měla to
býti vláda lásky, aby tak byla nasledovkyní vlády Boha nad světem,
jež jest rovněž vladou lásky. To zřejmě praví verš 2-1. Jsou ovšem
někteří, kteří verš tento mají za vysvčt-livku vloženou později do textu.
Ale zajisté správněji činí, kdo verš ten považují za slova Adamova.
Celá povaha a jednání Adamovo dosud vysvětlené pro to svědčí,
a výkladem výše na začátku tohoto odstavce podaným ukázáno. jak
zcela dobře se sem hodí. Kdo zvláště ve verši tom všimne si výrazů
.,oliilsti otec i matku“ a ,.přidrži se ženy svéií, musí hned poznati,
jaké povahy mělo býti to společenství Adama a ženy jeho. Adam tu
sice mluví o budoucnosti. kterou ve vidění od Boha poznal. ale slova
ta platí i o něm. neboť nedá se mysliti. aby on jako praotec neplnil
toho, co plniti dle jeho předpovědi budou jeho potomci.
Slovy ..přidrží se ženy své“ vyjádřena slovy praotce Adama
první svatba na světě. po vyřknutí těchto slov bylo hotovo první
manželství, Adam a žena z něho stvořena byli manžel a manželka.
Tím verš tento podává nám zprávu o uzavření. o vzniku nejstarší
a základní společnosti lidské, o manželství. — Poněvadž pak to byla
společnost první a nejstarší, musime ve zprávě o ní nevyhnutelně
nalézti všechny podstatné znaky sňatku manželského. A tak tomu je
skutečně. Sňatek manželský je základ, z něhož má časem vyrůsti
rodina; sňatek je člen jeden a to samostatný, rodina je člen druhý,
a to podružný. A tuto okolnost dvojí velmi pěkně naznačuje text,
když praví nejdříve „přidrží se ženy své“ a tak naznačuje společenství
nejen těla, ale hlavně duší. a pak teprve praví „a tak budou dva
k jednomu tělu (jedno tělo)", totiž dle obecného výkladu, z obou po—
vstane nové těle, dítky jejich. Pěkně obojí tuto věc vyjádřil Dr. Ant.

Brychta 1) takto: „Významně užívá areiotec člověčenstva dříve slov:
Přilne k manželce své... načež teprv obco 'áni s ní podotýkáfi Dle

toho „vlastní a pravý základ manželství jest unio animarum : sloučení
mysli a srdci, základ hlavně a především duchovní, an se jeden
snoubenec druhému, vstupuje s ním v manželství, cele a nerozdílně
věnuje a jemu v tomto okamžiku právo na sebe odevzdává, jehož se
ale obě strany vzdáti mohou, zkrátka: ,Matrimonium non facit coitus,
sed voluntasf Pleťskě sbýdlcni nemůže tudiž býti ani podstatou, ani
hlavním účelem manželství, nýbrž toliko prostředkem k dosažení účelu
vyššíhoíi, o kterém výše více pověděno. ——Podstatným znak manželství

jest jeho nerozlučnost. Ai tato okolnost je naznačena ve verši našem,
alespoň zavinutě, jak dokazuje týž Dr. Brychta takto: „Přivinulost
pohlaví žádá sobě stále míti osobnost vyvolenou, a proto nemůže býti
pouze dočasnou a ehvilkovou“; „vzájemná, samým Tvůrcem člověku
vštípená milostnost pohlavni úplné a trvale věnování se jednoho snou—
bence druhému vymáhá. Tim rozeznává se společenství manželské
od obyčejného sloučení pohlavního, jež na tělesně pouze a smyslné
náklonnosti spočivajic a jsouc prosto všeho vyššího základu a pojidla,
jest spojení čistě zvířecí. Společenství již tak vznešeně a úzké, že ze
dvou člověků stává se jeden, nemůže býti leč 1. trvalé a naprosto
nerozlučné a tím samým 2. pouze dvoučlenné? — Obojí pak stránku,
duchovní i tělesnou, manželství vystihuje týž autor krátce takto:
„Fýsieký podmíněno jest manželství přirozenou rozdílnosti a přiměřenosti
pohlaví, tak že se obojí pohlaví natura duce k sobě vine, aby se
odstranila. jak učí bohoslovci, jakási nedokonalost, jenž rozdvojením
člověka na dvě pohlavi povstala. Těsným svazkem manželským, jemuž
i ta nejútlejši a nejpřirozenější vazba, spojení totiž ditek s rodiči, ustupuje,
doplňují se vzájemně mohutnosti tělesně í duševní člověka, ana osobnost
snoubenec jednoho splyne s osobností snoubence druhého téměř v jednu.“
Tak poznali jsme na základě textu biblického počátek manželství
a tím počátek společnosti lidské, jak opět pěkně pronáší Dr. Brychta
těmito slovy: „Tím vzala původ společnost prvotni a nejstarší, společnost
manželská, jež se časem vedle vůle Stvořitelový. majie rod lidský za
chovati a rozmnožiti, rozšířila v společnost rodinnou, z kteréžto se opět
během času vyvinula ona veliká rodina národů, kterou společnosti
lidskou nazýváme. “9)
1) Právo manželské. 1833 (lithoerafJ, str. 7. Z tohoto spisu vzatý i další citaty
o manželství (str. 7. 11. 10. Sl.—103.
2) Dr. A. Brychta: Právo církevní str. 67.
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Jak jsme viděli, povstala tato prvotní a nejstarší společnost.
působením dvou činitelů, Boha a člověka. Dle toho zcela. správně
můžeme říci, že tu má platnost dvojí zákon, dvojí řád právni, božský,
jevící se zákonem, řádem přirozeným (touhou po společnicí a přilnutí
k ní dle výše vyloženého). a řád, zákon lidský, jevící se v pojmenování
ženy. což je prvním projevem zákona tak zvaného lidského a specialně
občanského (lex civilis). Scheicher
1) 38. Poněvadž však člověk
povstal a udržuje se jenom z vůle Boží. následuje z toho, že zákon
lidský má vždy podřizovati se zákonu božskému, a tomuto stanovisku
dán výraz ve zprávě biblické tím. že Adam byl uzpůsoben. aby pOprvé
lidský zákon projevil, Bohem samým ve vidění. v extasi. V tomto
smyslu pravi zcela dobře KL 5. 554: „Bůh založil první rodinu
(Gen. ?, 21—24) a dal hlavě její obor jistých práv.“ Tak doplněn
řád právní výše vylíčený při nastoupení vlády Adamovy nad přírodou.
Obojí tento řád právní týkal se jak Adama tak ženy jeho, poněvadž
„byla mu rovnou pomocníci.“ Tak fakticky ve společnosti lidské dostala.
první vznik kultura právně-socialni.
Dostala však fakticky vznik i kultura idealni. Adam jeví se
ve zprávě biblické jako učitel ženy své. oznamuje jí, jak vznikla
z těla jeho. A mimo to. jak ukazuje 3, 3. znala přikázaní o stromu—
zapovězeném, znala je, jak všeobecně se vysvětluje, poučením od Adama.
Adam známost o povstání ženy a o účelu manželství měl však
od Boha. poznal vše ve vytržení myslí, v extasi. Tak se stal účastným
milosti Boží nazývané ,.darem daná“ (gratis data), poněvadž mu ji
Bůh udělil do duše proto. aby tím prospěl lidem, především ženě své
(a nepřímo sobě), když jí oznámil původ její. & potom i všem lidem,
poněvadž znají původ své pramatky. Tím přecházíme ke kultuře po—
sledního stupně. kultuře náboženské. Text biblický výslovně nepřipomíná
žádné stránky života náboženského. Ale ze souvislosti můžeme vyčisti,
že Adam i žena jeho, skutkem poznávajíce výhody manželského svého
žití, měli díky vzdávati tomu, jenž jim k tomu dopomohl, Bohu samému.
Poněvadž pak díky jejich hlavně myšlenkami a slovy čili modlitbou
jeviti se měly, vidíme, že nepřímo naznačuje nám text původ, příčinný
vznik bohoslužby po stránce nad jiné významné, co se týká modliteb.
A také skutečně v dějinách vidíme, že všichni opravdu řádní manželé,
manželé sobě věrní a k sobě přilnulí, byli vždy nábožnými, pravými
služebníky Božími, a vtom poznati můžeme dalekosáhlý význam stavu
manželského i po stránce náboženské.
1) Compendium repetitorium

Hlídka.

theologiac morali—'. 1890.
D
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Hluboký a obsáhlý význam mají slo 'a posledního verše, jímž
celý tento odstavec se končí, dostávaje takto jakobý svůj vrchol, svou
korunu. „Byli pak oba nazí, totižto člověk i žena jeho, a nestyděli se.“
Těmito slovy naznačeno zvláštní dobrodiní Bohem prvním lidem po—
skytnuté. Text biblický svým zněním a souvislostí dává na srozuměnou,
že tu jde o věc podivuhodnou. Byli zajisté oba dospělí, za plného
světla denního, u přítomnosti Boží a přece nebylo v nich toho, co nýní
u každého člověka by se v podobném postavení jistě jevilo, nebylo
v nich tělesně žádostivosti. Život jejich byl tak spořádán, že mysl
byla čistá, prázdna všeho nekalého a tato čistota mysli odrážela se
skrze oči i na venek, pohlížejíce jeden na druhého uznávali v sobě
především tvorý Bohem k svatosti a spravedlnosti stvořené. Jejich duše
poslouchala úplně Boha a duše zase úplně poslouchalo tělo. A tomuto
stavu jejich říkáme nýní původní spravedlivost (originalis iustitia)
nebo také původní neporušenost (integritas) Někteří učenci dávají
uvedeným názvům širší obor. vyrozumívajice jimi všechno to. co Bůh
Adamovi udělil od jeho postavení do ráje až do této posledně uvedené
okolnosti (tedy všechno to, co se vypravuje v 2, 15—25). Udělené
týto všechny dary nazývají těž mimopřirozenými, praeternaturalními.
rozeznávajíce je tak od darů přirozených (duše, tělo) a nadpřirozených
(milost Boží posvěcující a účinlivá.1) Dary mimopřirozeně obyčejně
theologovč jakostně, qualitativně, nedělí. Myslím všzk, že jakýsi rozdíl
postřehnouti se dá. Musíme především dobře si vymeziti pojem mimo
přirozeného. „Praeternaturale zovou theologově to_. což k přirozenosti
věci nezbytně nenáleží, také z ní o sobě nevyplývá. o síle její a
mohutnosti její z ní vyřinouti nemůže, což ale. ač přirozenost zdoko—
naluje, jí přece nad její řád nevývyšuje, alebrž praeter naturae ordinem
anebo i intra; anoť dobra toho nějaký začátek nebo nějaká praeformace
v přirozenosti samé a v jejich siladh jest.“ Lenz 2-12. Máme-li zřetel
hlavně k poslední větě a srovnáme-li s tím co řečeno u téhož autora
na jiných místech, poznáme, že rozdíl činiti můžeme. Slýšme proto
nejdříve ta místa. Na str. 297. stojí dle svatého Tomáše: „Jakož býl
prvý člověk schopen pohlavního obcování a plození. tak byl i podle
duše dokonalý. že mohl ihned jiného vyučovati a říditi. Avšak nikdo
nemůže jineho vyučovati, leč by měl vědoucnost. Proto byl prvý
člověk od Boha tal' spořádán. že měl vědomost o všech věcech, v nichž
člověk zrozený může býti vyučován. Sem se řadí všecky věci, jež
1) Dar_v mimopřirozené a nadpřirozené
(dona superaddita) Ottův Slovník 7, 8-15.

slují dohromady

také

»dary přidanéc
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jsou ,vi1*tute"obsažený v principech o sobě (per se) známých, a které
tudíž od člověka po přirozeném pořádku (naturaliter) neboli přirozenými
silami poznáný býti mohou.“ K tomu dodáno na str. 305: „Vědoucnost
Adamovi přidělená nebyla .scientia per se infusa: neboli nadpřirozená
o sobě, alebrž scientia supranaturalis infusa per accidens, to jest ona
byla pouze nadpřirozená způsobem, jakým byla dána, a nikoli předmětem
svým, podstatou svou, specie sua. entitate sua. Podle toho nelišila by
se vědoucnost Adamova, ku věcem směřujic stvořeným, od té, jíž
nabý Táme sil svých napinajíce.“ A na str. 310: „Prvý člověk obdržel
od Boha ctnosti. které jmenujeme vlitými ctnostmi mravnými, ale
vlitými ,per accidensí. nikoliv .per sei. Vlitá mravná ctnost ,per accidens:
jest ctnost, která sice ,specie sua: se neliší od té. jíž jsme byli při—
rozenou snahou dosáhli. ale která se stala majetkem naším .super—
naturaliterí neboli .praeternaturaliteri bezprostředným působením Božím . .
Bůh vlil Adamovi mravně ctnosti veškerý. jichž může člověk přirozenou
snahou svou poznenáhla dosíci“ Srv. též str. 327. Z těchto výroků
soudím, že mezi dary prvního člověka praeternaturalnimi možno činiti
_jakostný rozdíl. K některým býl bý došel svými přirozenými silami
a pomocí Boží po delší době; že mu býlý daný hned. býlo „pro zvláštní
tu okolnost a mimořádnou, že býl Adam prvý člověk a praotec lidského
pokolení.“ Lenz 308. K těmto darům počítám: 1. vvšší vědomostí
rozumu vlité, zvláště řeč. 2. panství nad přírodou. 3. ctnosti mravně
per accidens vlité. K ostatním darům nebýl bý nikdý mohl dojíti
svou snahou, svým přičiněním, bez udělení Božího byl by vždycky
bez nich zůstal, protože v přirozenosti lidské jeví se spíše opak jejich.
..;

Dary ty jsou vlastně. významně practernaturalní. K nim počítám:
1. soulad dokonalý mezi silami vyššími a nižšími, tak že tyto oněm
byly podřízeny (originalis iustitia v užším smyslu. integritas), 2. ne
smrtelnost těla a impassibilitu, tak že tělo jejich nebylo nemocem a
svizelům podrobeno. 3. ráj s celou svou blaženosti a zvláště strom
života. Výhodý tohoto rozdělení ukážou se nám později při rozpravě
„o dědičném

hříchu.

(P. d.;
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Několik slov [) literarni vzájemnosti slovanské.
Podává F. BARTOŠ.

10. Hledíc k frascoloeii. tu hojné germanismv českého oriO'inalu
ruský preklad nahrazuje vazbami přesnvmi a slovanskými: Kdo ví. po
čem děvče bude tlusté(3 8) ——
kdo znajet, počemu děvka tolstějet (40),
Přece ale dal si říci (223) ——
odnakož on poslušalsja meňa (250, poslechl
mne) Mnoho prace mi dá, než ho najdu (269) ——
mnogo on mi dělajet
chlopot (302, mnoho mi dělá starostí). Nedá se vždy utajit., co člověkem
hýbe (267) ——nělza vsegda utajit (3301) Ach, babičko, kdybych vám
já to mohla vypovědi; ale to se nedá (23.1)--—prosto vyskazat něvozmožno
(260) Voda je zázračná; jíž moci tisíce lidu za zdravi děkuje (1:54)—
voda ščitajetsja čudot-vornoju, i tysači ljuděj obvjazani jej svoim iscě
lcnijem (171) Ja dělala húně (1.07) — ja tkala odějala (11.8, určitějšílj.
Dělala Milovi kříž (2—17)— ona blagoslovila Milu (278) Vidíte Milu.
jakého dělá pána (128) — posmotritě na Milu, kakogo barina razvgryvajet
(1—12)V létě si z toho nic nedělali (54) -— lětom eto ničego ně značilo
(36) I to nic nedělá (54) ——eto ničeszo (SS); mor. ,.o to nic“) Děvčata

si z toho nic nedělaly (1SZ))— děvuškv ně obraščali na eto vnimauije
(2061 č. nedbalv toho). Už si z toho nic nedělejte: pane Jiříku (226) —
vy na eto ně smot1itč(2.)3) Z té já, si malo. dělam (2230)— ja o n<j
malo zabočus (208) Dělala jsem si 7. toho hřích (219) — to ja sčitala
grčchom

(2—16) Jen se nedělej.

jako

bys to ráda

neměla (63) ——ně

pritvorajsja (GS);nepřetvařuj se) (\'a to my v horách držíme (111)
my v gorach už tak privykli (|23) Hlad nemame (105) — věd mv
ně ;rolodni (116) \'o. Mančo. nemáš hlad? (208) — Čto )Ianča. ně
polodna tv? (2333) Babička hotova jsouc se zalíváním (213) — končiv
polivku(2'$)).B1at1 chtěl mi postoupiti scdničku (107) ——blat ustupal
mně k01nnatku(118).Už viděla kolik švestek chybí (233)— už viděla.
skolko nědostavalo sliv (27) To nejde (177)
tak nělza (197 . A když
to nepůjde (2230) ———
a jesli i eto ně udast'sja (2.38) iekli. že to nešlo
(21.6) - Oťvečali, čto nč bvlo vozmožností (2—17'. Matné oči (85) —

mutnyjc glaza (9:3) .la za to nemohu (5.3) ja v ct.)m nč vínovata (G(M.
Psům nemusela být ta hudba velmi příjemna (172-3)— sobakam věrojatno
ně nravilas eta muzyka (192-3) Pan Leopold musil dostat rozkaz; aby

babičku ku kněžně dovedl (266) — polučil. věrojatno, prikazanije (300)
Napadla mne lítost (241) ——
mně stalo žal jeja (274) Mně tak napadlo,
kdybych viděla... (1:3)— mně prišlo v golovu (48) Hadejte: děti. kdo

11nás je? Dětem nenapadlo hned (231) ——
Děti ně moglí dogadat'sja (260)
Což tí nemůže napadnout, že to byly tři měsíce:) ——kak že eto t_v
ně možeš dogadaťsja, č_toeto b_vlítrí měsjaca'? I co vás napadá? (170) —
'čto v_veto! (1%)6).Ti chudáci jsou hůře na tom (109) — těm bědňažkam

'bolše dostanětsja (223) Tatík jí domlouval, aby Jiříka nechala jít
(220) ——moj otěc sam ugovorival jeji? odpustit Jiržika (2—16).X0, to
'by si nechal Míla líbit (25-1' — nu. eto b_v ponravilos i i\Iílě (286, to

'by se líbilo). Nemvslete si. že ji nechal pán Bůh schválně pro vás
vvlust (47) ——ně dumajtě, ěto Bos: vvrostíl jeji—dla vas (ól) Komu
pak asi patrí tv kvasné hvězdv.') (20) —- či že etí choiošeukija zvězdoěkí
(20) Pan Plošek rád měl skleničku vína v domě plo hosta mileho7
.a k těm pan myslivec patřil (2:3)— U pana Proška byl vsegda stakan
vina dla milago gost'a, kakovym byl i ochotník (201. Pokaždé dostaly
po malém bochánkm švestkami neb jablky plněne'm (S)) — každy iz
'nich polučal po pírogu so slivami ili jablokamí (S: č. nadívaněm).
Babička nemohla radost svojí přes srdce přenést (112) ——
serdce babušky
bylo perepolněno radosťu (12-1). No, i to jsme přestáli (108) — no. my
»etu něvzdogu perežili (119) išak to přišlo í s námi tak daleko. že...
»odnakže i my došli do togo. čto... (119) Myslíla jsem tenkráte, že
o rozum přijdu (100) —ja dumala togda, čto sojdu s uma (111). Otec
nemohl přijít k odpovědi (2:7.2) ——ně mog jemu níčego otvětit (283 .
Nesmí za těžko mi přijít (268) — ně dolžno lěniťsja (.“-302;nesmí se

mi leniti). Nač se člověk z daleka dívá. příjde (: kommt vor) jinak
než z blízka (268) — eslí čelověk smotrit na vešč izdali. to ona jemu
kažetsja inoju něželi v blizi (301) Mně přichází to s lidmi jako s těmi
bylinkami (208) — mně kažetsja. čto v ljuďach jest schodstvo s travkami
(302) Kdybych neslyšela tu píseň, ani by mi Boží hod nepřícházel tak
veselý (18—1)— eslib ja něslychala etoj pěsenkí. to prazdník Božij ně
veselil by meňa (203) Vy jste tomu kupci zaplatila. co scházelo (1:39)—
a ved' vy zaplatili kupcu vsě7 ěego ně dostavalo (177) Ptala se jí: jestli
jí něco schází (78) — sprosila jeje, čto s něj dělajetsja (SG). Já vím,

že bych tam byla dobře schována (= gut aufgehoben! 109) _

znaju.

.ěto obo mně by tam pozabotílís (121: že by se o mne postarali). S tim
byly panímámy ovšem srozuměny (15353)
— paní—mama vpolně soglašalas

(172)brak
Teta
srozuměna aby
ho vzala
(250)
—- tetka
soglasna
na
ich
(28sje).Mlvnářovic
mělisi také
dcerku.
v stáří
Barunk\
(3—1)—
u melnika byla)takže dočka, rovestniea Barunkě (37).
)Chlapec v Balančíně
stáříl(232) ——
malčík Barunkinvch lět(261).0b1átíla se na (lllllJOllstranu
a spala (158) — povelnulas na dlugoj bok í zasnula (176) \o. to
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trefila (441) — poslědněje ——to vot ty ——matuška7

ugadala (dB; uhodlas). Psi čuměli jim do tváře (60) ——sobaki smotrěli
im prjamo V glaza ((36; do očí). Jádra tvořily hvězdu (182) — Sěmena
sostavljali zvězdočku (202) Dole žene se potok přes skaliska a tvoří
same' vodopády (239) ——obrazuja množestvo vodopadov (260) Víš-li
se pamatovat, Kašpare? (183) ——Pomniš, Kašpar? (20-1). Ale já tu
nemohu déle vydržet (66) ——no, ja uže ně mogu dolěje vynosit (72)
Sotva jsem úzkostí na místě vydržel (8—1)
— ja ot stracha jedva ustojal
na městě (93) Ale člověk mnoho vydrží (100) -— no čolověk mnogo
možet vynesti (111) Vždyť pak ho nemohla vystát (80) ——věd ona
těrpět ně moglo etogo soldata (88) Proč mu neřekneš; že ho nemůžeš
vystát? (66)——počemu ty něskažeš jemu, čto ty němožeš vynosit jego?

(731) Zamyslila se, ale Barunka vytrhla ji otázkou (166) —- ona za
dumalas, no Barunka prervala jeja razmyšlenija voprosom (18—1).
Proč
si nevezme někdo to srdce a neřekne jí? (61) ——počemu ně rěšitsja
nikto donesti jej ? (67; neodhodlá se). Poznenáhlu začalo jí být nevolno
(8) — malo-pomalu jej dělalos nělovko (6) Také Mařenka začala povídat
(80) — Mašenka tože razkazala vs'ě (88) Pes začal hrozně výt (8-1)—
sobak: strašne zavyla (03) Chasa začala výskat (203) ——Molod'ež za
šuměla (227) V křoví u zahrádky slavík začal zpívat (20:3)— v kustaeh
u ogoroda zapěl solověj (220) Začala mše (126) ——ohědňa načalas
(139 : začala se). Bouřka se zatáhla (26:3 : verzog sichl) ——groza
prošla (200) Kdybyste k nám nepřišla jednu neděli7 mně by se neděle
nezdála být (35) — jesliby vy něprišli v voskresenije; dla meňa by,
kažetsja, iprazdnik ně v prazdnik (SS; mně by, zdá se; neděle nebyla
neděli). — Shrnující „zkrátka“ překládá se všudy ,.slovem“. Kam jdete,
co to nesete?

ptal se a zůstal stát (43)——kuda id'čtě, čto něstT—tě7
sprosil

on ostanovlivajas (—16;zastavuje se). Položil tvář do dlaně a chvíli zůstal
sedět (2-12) — i s minutu posiděl tak (272)
11. Podstatně a venkoncem ruský překlad liší se od českého

originalu svym slovanským pořádkem slov: Jak zaslechly zpěv: běžely
děti úprkem matkám vstříc. Než došlo procesí do vesnice, trouhili
si už chlapci na nově trubky. Po modlení v kapličce poděkovali
poutníci svému vůdci (162) ——Zaslyšav pěnije, děti

so vsech nog

brosilis navstrěču matěrjam. Preždě něželi p rocessia došla do děrevni,
malčiki uže igrali na novych dudkach. Pomolivšis u časovni, bogo
1) >>Vynosit<<v tomto smyslu ovšem po česku říci nelze;

ale za něm. aushalten,

ausstehen máme také svá slovesa: ('lověk mnoho snese, Nemohu ho cítit, vidět. Místo
=>játu nemohu vydržet“ řeklo by se na Moravě »vylryte. Mnoho tam vystál : zažil, zkusil.

molcy
Tomeš

poblagodaríli svojego božaka (180).' Když tam byli, vzal
paní

mlynář—ku k tanci (185) ———jedva

oně vošli

v kuehňu,

Tomeš priglasil na taněe melničiehu (207) Ráno při snídani kázala
matka dětem (205) — Utrom za zavtrakom mať nastavjala dětěj (220)
Jak by mohla obstát vaše hračka před proudem rozkaeeneho živlu,
který stověkě stromy a pevné domy vy v raeel (202) — kak že mogla
všaa igruška ustojat' protiv bystroty razsvirěněvšcj stiehii( kotoraja
sokrušajet
stolětnija děrevja. í krěpkije doma (220), Jan si přece
jen přál být již v tom staii

kde bv mohl k p. lšeyiovi jít

(281) ——-—

Jan vsi-taki želal bjt poskmjěje vttakom voz1astě. kogda jemu možno
budet idti k p. .Šejeru (264) Rano, než se děti oblekly, stal již
Orlík na vorach (243) ——ntrom> raňše čem děti odělis. Orlik
bvl
uže na plotach (2Ty Poněvadž tetě hospodářství i hlídání ehoreho
nechat nelaska\' e bv b \'10 (200) — potomu čto ně ehorošo b_\lo by
ostavit na odnu f'étku i ehozajst\o i nehod za bolnvm (282) A tak
napořád: podmět před slovesem, ve větách vedlejších sloveso určitě
ne na samém konci atd.!

Syntaktických úchylek. jimiž se ruština liší od češtiny. je po
měrně velmi málo. Takové jsou na př.:
Nominativ osobní náměstkv “ibezdůrazov_\"vyjadřuje se při slovese:

Davno uže prošlo to vremja: kogda ja poslědnij raz ljubovalas mílyln
lícem mojej babuškv — co jsem posledně se dívala. Jeslib ja uměla —
kdybych znala. No dlja meňa ona ně umcrla ——mně ale neumřela.
Za naše přídavné jméno přisvojovaeí ruština užívá genitivu: glada
kaštanovyje volosy Barunky — a hladí tmavohnědý vlas Barunčín.
„U meňa dom. u meňa nět děněg“ za naše: mam dům. nemam
peněz. U babuški b\lí dvě dočerv i svn ——babička melu Sjna a d\ě
dceij'.

U babuškí

volos> bělyje

kak sněg ———
babička

ma bílé vlas>

jako sníh.
Sloveso přibývati jest osobně a pojí se s nominativem: Babuška
zamětíla. čto \ oda príbvl a (222) ——
babičk a viděla. že vody přibylo (198)

\Iimo to jsou v luske'm piekladě některé úchvlkv od českého
originalu. jež nejsou asi daleko od geímanismů: Že mu dá tolik poživj,
eo unese (40) _— skolko on v sos toja 1111 budet uněsti (53-1— „im
Stande“ ) Budem moci vrátit se do Čech (100) — My budem togda

v sostojanii vernuťsja v Čechyju (111) Teď se budou moci ošatit
(112) ——
těper oni budut v sostojanii prioděfsja (124) Ale to vše nebylo

tak hrozné jako strach, které mělo děvče před noci (:")1)—-no vse eto

bylo ničego v sravnčnii
se strachem (:")7):: im Vcrgleich). — Za
praegnantni sloveso české bývají často rozličné opisy: „Dám vam
vázaného povřislo“, sm ala se Kristla (129) — podaruju močalku,
otvččala so směchom Kristinka (MB). „Ale jen poslouchej, Fousková
chrápe, jak když kameni sype“. smála se Anča (156) — dobavila ona
se smčchom (173) „A což jste jim nikdy nepsala?“ divila se kněžna
(103 ——Ot čego že vy nikogda ně pisali? sprosila s udivlčnijem
kňagiňa(11—l). „Pro koho to všecko chystáte?“ divila sc panimáma
(1.55) -— sprašivala s udivlčnijem panimama (172) „To si nedávejte

svou maličkou punčoškuii. naváděla
šutlivo (]97).

Kristla (177) — skazala
(P.d.)
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Prva zmínka egyptská o Israelitech.
Dn. ALOIS MI'SIL.

Škola G1af—\\ellhansenova jasala, že se nenaslo nejmenší zmink)
o pobytu IS1aelltu v Egyptě v bohaté literatuře soudobé.
Před třemi lety našel professor l1linders Petric v jednom thebském
chrámě žulovou stclu (úzkou kamennou desku) zbudo*anou od klále
Merenptaha II., na niž se opěvují vítězné činy tohoto faraona Exodu
Mezi množstvini uvedených vlastnich jmen četl Petiie též jméno Israelitů
jak psal ve své zprávě akademii pařížské. Exegeté konservativni
jásali, ll)l)blk1'ltll\OV()pOpirali, a umirnčna škola pokroku čekala. zda
se pi'votni čtení skutečně potvrdí. Nejlepší cg) ptolog, E. \aville,
studoval nápis bedlive a v'sledek své práce uveicjnil ve zpiávácli
o cinnosti francouzských egyptologii, lizenj ch učeným Maspér.e1n Misto
nejdůležitější přeložil následovně:

Hcta jest pokojný & Kanaan je spoután všemi ne—

hoda1ni.Aškelonje pokořen, (10let od Gezera.Ja1nnie
není více.Israelité jsou zničení, nic z nich nezůstalo.
Syric se podobá vdovám egy ptsskvm. Veškcré kraje
jsou bez výminky v pokoji, nebot kdokoli vzdorov al,
byl pokořen od krále Mcrenptaha.

Píofessm Xaville stotožňuje Hetas

Hittíty. jejíchž vcleříšese jak

známo plostííala od Orontu až do \Ialé Asie ale dějiště naše neleží
(ece tak se\erně.\7eške1('( následující místa jsou v jižní Palestině
i meli bvchom logick_\ i Hetu tam dole hledati. A Písmo \\até
(I. Mojž 23. It)n.) zná bene-lišt při Hoblonu. mohl tudiž kmen Híttitů.
Heta vládnouti nad pohořím jižně od Jeru<alema_. kdežto K((naan
znamenalo Egmňanům nížlnu. biblickou Šefelu. západně p(i pohoří
Hebronskem ležící.
Sen) nás _píívadí Aš kelón i <e\ e(ov_\'—chodně
od neho ležící Gezer
(nyní tell gezar západně od el—Atiúm a \ \'eicle třeba hledatí též

Inuam ma. které. p(olessor \avílle \p1(vnc stotožnuje (<Jamníí. ač
professor Sayce upozorňoval na Jinuamma. město známé z tabulek
Tell-el-Amarnských a ležící v Coelesvrii.
Egypfanum zname město v Šetele Inuamma upozmňuje nás na
chybu l\l((\()íetick('=hocteni hebicjskč bible Jos. li.) 46 \la<o(ete cetlí
zde "391 (\\((Jamnn
k moři/(.což nemá. p1a\ eho smyslu. kdežto vc
verši

T171.mají

v těchže

místech

osadu

„.::

TN.—(:“ ("Jabnťel).

LXX

m('(

v nejstarším (( nejsamostatnějším rukopise B (Vatikanskem) ve verši 11.
(\sgivz (( vc verši 46. Petr/7., což nám ukazuje prvotní čtení líp/7..
lsmanie, jak se toto místo ve II. Paral. 26. (Š (( jiných jmenuje
Tam kde klade p(of(=<<or\\nílle
Svíie
<toji v e<=_vpt<
\kcm
textě Hal. Toto slovo značí dle souhla<u p(ednícli cQtholoau biblicke
HmitJ. kteří sídlili pmodně (I. \lojž. St). 20 ((j. jižně od \llheho moře_
v pozdějším Edomsku. A mně jmenovali domorodci \(verní hranice
starého

území

cdom<keho

el- hm—a el-huwC—r. Pak

správně a uplne přep<iuo S\1ií.ktei('(

není

slovo

Har

přece v nej<ta1ších dobách

v <obě t_vto končin_\ nezahinovala n_\"b1ž mělo by b\t1 <l()\o puvodní
H01ité ponecháno nebo Edom<kcm \v<včtl(=no.

llar (Edmnsko) se podobá \'(lm'úm egyptským? Proč? ] zde nám
pomáhá Pí.<mo <vat('=. Z I. \Iojž. “*“)(i.
?)1 1). lze souditi

že vládli v Edomsku

pouze králové voleni. p(í čemž (se a<i náčelníci (((llnl) jednotlivý ch kmenu
tak hned nedohodli. i tr\ alo po \míti králově (lel<í ča< bezvládí. Edomsko
zbaveno vlchního p(na lkalo nad <vou r07ervanou opu\'těno<tí jako
vdov\ eg\pt<k('=. a politika taiaonu <e darila.
Pozoruhodno. že chlubn_\' velebítel faraonů nikde netvrdí. že bv
bvl\ zbíaně e0'\ptskc tvto končín_\ p()1obil_\ Pouze domací rozbroje
jsou příčinou. že (na \eleříše eg\|ít<k(i \\<lancove k1('(l(=\Ierenptalía

vlivuna záležitosti kana anské (( edom<ke.

\ával Isr((el\k\"ch mohl b_vti nadvládě e<=_vptskénebezpečným.
ale tito mí<to aby se dali cestou do Kana anu. zmizeli v pou\tí <inaj<ké
kde <e potulujíJ ako Ša\u ——
beduíni
(( j<ou tu diz p(o Eg_\pf((n\

bez významujsou zničení (( nezu<talo znich

ani potomka.

Ba mohli bvchom sk01o ještě p1e<nejí určití. kdv bvli Israelíte
pro EOth'an_\' jako zničení.

Pokud b\li při Sinaji, blízko eg\'ptsk\'*ch dolu v )Iafkat, nebvli
Egypťané beze strachu. Když pak po roce v\*táhli k severu a pouští
paranstaranskou se blížili hranicím kanaanskhn. b\*la jistě o každém
jejich pohybu podána zahraničnímu úřadu (0\ ptskému spolehlivá zpráva,
() e0*\*ptštíposlanci na různých dvorech kana ansk\*ch nelenili \\*bizeti
města jižní Palestiny k obraně. Proto našli v\*zvědači israelští všechno
k válce p)1p)aveno proto byl p)vn) náraz Israelský cl) od k)ále cAradského
tak krvavě odražen. Teplv po zoufalém úteku peiaženych Israelitu,
kdvž l)\*lMojžíš odtáhl Ještě více k Jihu, () na smrt odsouzeni dospělí
potomkove Jakobovi se toulali v roklích el-tíhiJje a el—
A1ab\, mohli
si Egyptane říci: „Po Israelitech Jest vetal“
Xález tento Je též velmi důležitým pro určení faraona poroby
() Exodu.

Známo. že někteří tvrdili a dosud tvrdí, že l)\*l faraonem Exodu
Amenophis II. (kolem 1461—1436 před Kristem), poněvadž tato doba
lépe odpovídá. letopočtu biblickému. Přijímá se totiž všeobecně, že
nastoupil Salomoun vládu 12962. před Kristem. neboť to souhlasí jak
s assyrskými a egyptskými i_tdaJisoudobými, tak s )eck\'*mi pramen\
i))čujícimi vládu Hiíamovu od )*.969. —$).')'6.A od čtwtého roku vlády
b'alomounm \*($))8) až po Exodus se čítalo 480 let, tak máme rok 1438.
před Kristein. kte) \* padá do panování Amenophise II.
Ale \zhledem k tomu, že Jsou časove údaje biblické neurčit\,
ponevadž hebrejsk\' zpusob psáti čísla písmenami zavinil při opisování

mnoho om\'lú.t tak že má L\\
(hebrejský),

jine letopočt\* než te.\t Z\Iasóretuv

zde na př. Šv 16) tessssyžootíb

/.7.i ".a—(pav
453101331
(440 záměna

); s =), nemůžeme Jich příliš dbáti. Vznikly by nám totiž nové obtíže
p1i\ \*s\*etlováni1. hlav \*II. \Iojž.. nebot b\ la piávé d\*nastie Amenophisova
téhož původu jako Israelite a všudy Semity podporovala. Dále známe
z tabulek tell-el—amarmkých podrobně poměry eg'\ptsk(' ) kana anske
za pozdějších faraonův. a o Israelitech \* hana anu ani zminl\\*.
Až kd\ž b\ la d\ nastie H\*ksu \**\puzeuaa domolodi vládcové niČili
a potírali veškere Její stoupe1ice,nastal\* Israelituín doby na počátku
II. )IOJŽ. vylíčené (( Ramses H. (kolem r. 12)
' 2'4.—12.)8. nebo 1)48—1281)
l)\*l faraonem porob\* () za jeho syn a a nástupce Mcwnptaha II \'\*šli
Israelite z Egypta. Tento dal zmíněnou stolu do chrámu zasaditi p(itČho
ioku své vlád\, z čehož plyne. že se udál CXUdU>l))z\*. kd\*ž byl

nastoupil na nim, což opět souhlasí Jak s návratem )IoJžíšm \'*n). tak
e snahou domoci se lepšího postavení na počátku \*lá(l\*nm eho kiále.

O theorii spánku () hypnosy.
Podání (TO—EFFILIPI. (( 1)

II.
Poněvadž imaO'inace jest jak jsme viděli. mohutnost tak úslužná
nebo aspoň vžd\ tak heiliva. požádejte ji o maličkou službu: ab\ vám
pledstavila p. Bernheima v \ane\ v sále nemocnice Saint-Piene. kde

vynikající professor chce ukázati\skupině studentu. jak se h\'pnotisuje
a čeho l)\'pnosou se dosahuje. Xalězzají se zde nemocní ct\'řieetiletí
stižení )ůz1)_\"))nneduh\'.kte1í skoro vsichni b\li již podiobeni léčení
h_vpnotickému. Jakmile vstoupil. obiátil plofessor sve z1ak\' ku tietimu
lůžku na plave. straně. Lužko jest plazdno; ale \idi1))e téměř )) samého
lůžka toho. jenž ho ob\'čejně zajímá: jest to mladík asi dvacetiletý,
souehotinář' měl špatnou noc. () oček') aje ranni poradu. podlehl únavě
a usnul tvidě na sve poh0\ ce. Doktor se tiše přiblížil. a obklopen
studenty. kteří bez hluku přistoupili. počíná mluviti k nemocnému
hlasem

velice

jemným.

trochu

zdlouha\ _\"1)),přer\"va1)\_"m )))aličk\"1))i

pausami: „Spěte.. . ))eplobouzejte se. . spěte... spánek 'ám prospěje...
jest třeba. abyste spal.. . spíte doble.. . máte velice dobrý spánek...
neprobudíte se...“ Pak uchopiv Opatrně mladikovu ruku. dodává:
7,Zdvíhám vaši pravou )uku. nedávejte jí dolu.. všai le\iei lovněž...
nedávejte jí už dolů “ Obě luce zůstávají skutečně \e vzduchu. Za
několik okamžiků zase je sklonil p. Bernhein). až na kolena nemocného.
a oblaeeje se k žákum svým, plaví: „\idite. že jsem ho uspal bez
obtíží: pietvoiil jsem plostě jeho spánek. \eni to t)l\ nesnadné: nicméně
jsem nucen vás upozorniti. že se to u každého nepodaří: jest potřebí
bud předchozí příplavv hud Z\láštní n(')ch\'lnosti a vžd\ck\ s úplným
pomzuměním velice jemně postupovati. \_vní uvidite. jak bude poslušn\'1n.
Oblaceje se tu z1)0\u l\ nemocnému. praví ob\čejn\"m kon-
versačnim tonem: .,Aj. vv máte ve své pravé ruce klásnou kvtiei
růží... můžete čichati její vůni. . velice krásně voní.“ \) rtech inla—
dikových kreslí se spokojený úsiněv: zdvihá r.uku ab\' pohodlně mohl
piivoněti si k )n)(<»1ne1n1k\ tici. a vdechovati d\'el1ti\ě její \uni.

Pan

Belnheim pok1ačuje:.\ení tu už k\ tiee. k\tioe zmizela: a\šak. zde,
na ukazováčku vaší le\ě ruk\' sedí krásn\' pták.. .pěnkava... pohlad'te
ji!“ Mladík oblaeí z1()k\' své. na S\ou levou )uku: víčka jsou lehce
polootevřena; tysiognomie dává na je\01 radost spojenou s jist\' n)
piek\( apením: dělá pol)\'b, jakoby hladil ptáčka. kte1\'* se posadil na
levou jeho luku. To trvá nekolik okamžiku; potom mm se uvolnil\ ()
sklesly: vidění asi bezpoeh\'b\ zmizelo. ..Sl\ šte. začíná opět M. lšeinhein).

sl\ šte. .. buben... t1ubkv.pluk detilujíeí.. Podívejte se na to z p1edii
oknem.“ \'en)oen\" nedává se dvaklate pobízeti. zdvihne se i\ohle a
jde k oknu: neotvírá ho. ale dí\á se se živým zajmem a dupaje obema
nohama na palkety. oznacuje )ázně krok. dávaje tak tím jestě lépe
uchu sl\ \eti bubn\'. Postava nabyvá trochu barvy i života. plonáši )

několik slov nedokonale artikulovaných, která nám unikla. „Pozor!“
praví mu tu p. Bernheim, „vy jste vojákem, ovšem, jste vojákem
Pozoruji i z vašich port, jež máte na ramenou, že jste četařem,
četařem... ano, vy jste četařem.“ V tom okamžiku děje se malí, zaji
mava scena; mladík se úplně přeměňuje; vzpřimuje se, začíná choditi
a přecházeti povm'm kr,okem s pyšnou ehuzí, kroutě si a toěe kníry,
které soudíme-li dle pohybu měl) by byti značně dlouhé. V tom se
zastavuje, oči veliké otevřené a upřeně na zed: „Pozor.... do řady!.
Vizte tento druh karíiolul“ Učinil krok v před s hrozivým obličejem.
\,abijtel... k líci zbranl.. . paltel“ Při horlivosti, kterou četař ukazuje,
iiemohlo b_\,*se asi cvičení tak hned skončiti, proto mu p. šernheim

pošeptal že vojáci se vrátili do kasáren, a že má jíti zpět ke své
pohovee, kdež skutečně se posadil tak klidně, jako kdvby se nic ne—
bylo stalo. A tu zručnv opelater podavaje mu kotlík čaje, kterv
obyčejně píval, praví: „Vy jste se při velení trochu uhřál: zde sklenička
kořalkv, která vám udělí, dobře.. . pijte“ — Pije. — „Už dost, jest
poněkud silná.“ _— Ošklíba se a kašle. „Numi bildete sp,',ti ještě dvě
hodiny,. .. úplně klidně.. .budete dobře sp,'iti.. .Až se po dvou hodinach
probudíte, budete cítiti úplnou volnost, budete v dobré náladě, a maso,
jež v„m přinesou, shledáte velice chutn\'*m.“
Vizme, bude li nam nesnadno toto vše \*\*ložiti. Především vzpo
meňme si, že mladík spí. On spí: tedy dle zákonů pS\chologický cli o
spánku jež jsme konstatovali, bud jeho smyslv nebudou pracovati,
bud jejich (innost nebude normalní „ uspořádaná — tedv, po druhé
jeho rozum více meně nevolný, nebude již vvkonav1t1ani své kontroly
ani svého povinneho vedení. ——
Po tomto prvním vseobeeněm p*ozomvaní

pozorujme ud ,losti \* tom pořádku. jak jsme je pravě viděli vyvíjeti.
P. lšernheim mluvi: mladík se neproliouzí. a slysí. \eprobouzi,se proto,
poněvadž p. Bernheim mluvil velice tiše, a tak, ab\ nezpůsobil otřeseni
„ překvapení nervu, což by mohlo míti za následek př*e1ušení sp,',nku*
sl\ší, jako jsme viděli. že mnoho jin\'*ch spících sl\ší. ,\\ šak pozomjme
moment, kdv p. l)ernheim mu tvrdí, že má v 1u(e kvtici růží, nebo
na prstě ptáka a on čicha ke lntiei a hladí ptáka. lo jest zeela jasné.
Kdvž sl\s1 imaoinaee mladíkova tato d\ě slova: „k_\*tice r„ží a
,.pěnkava“, představí si t\ to dva predměty uplně tak jako naše imaOÍnaee

si
je více
představí, Pouze
když (tete
dvě žeslova:
„k)tice
r„ží“meně
.. „pěnl*,na“
proto, naže této
jste stránce
probuzení,
náš
rozum v plně cinnosti \*,',s ujistuje S\ědectvi1n zraku a hmatu. a
rozličnými reflexemi. že lxvtici „ ptaku vaší imawinace neodpovídá
v přítomnosti žadnv předmět nic *,ís nenutká. abyste čichali nebo
hladili. \aopak zase poněvadž rozum naeho nemocného nemuže pro
sp,',nek tak uvažovati a p*odiobiti kontrole smysl„ obrazy, ktere jsou
mu předloženy, nic v něm neodporuje těmto obrazům a povazuje je
podle zákona o „obrazeeh neodporujíeíeh“ za skutečné, cum offeruntur
imaginariae similitudines, inhaeretur eis quasi rebus ipsis, nisi eontradieat
sensus aut ratio. Když tomu tak jest, není nesnadno uhodnouti, co
nastane. Jakmile imaginace jest probuzena, jest úplně místno souditi,
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že ani její sousedkyně, emotivita. nespí. ——
\'„že viděli _,jsme kd_\*žnaše

emotivita nebo v„le citíci se nachází před piedmětem, považovaným
za skutečný, „ z,'„oven p„vabnv, okouzlující, z jakékoliv příčin\ ža
doucný, že S\m|)atie, píichvlnost, snah„ zmocniti se skutečně jnedmětu
„ s nim si l„„ti lodí se sama sebou, a tato mohutnost nemá klidu „
,)epřenecháva toho jiným„ dokud jejim žádostem nebylo dosti učiněno;
dokud nerv\T motorické „ svaly od ní zavisle „ vedené imaginaci ne—
V\konávají nutné pohyby k dosažení toho, co ji okouzluje, „ připuštěni
jejich zábavných důkazů. Tak pohlédněte, co se děje v našem mladiku:
on vidí v luce pravou kytici, na prstě skutečného ptáka: „ ježto mi—
luje lůže i ptak\, „ ježto je Z\'\kl\'*těšiti se květinami tím,že vdechuje
jejich vuni, „ s pt,',k\ tím, že je hladí, pioto vidíte jak pozdvihuje
kytici, aby k ní plivoněl „ jak usmívaje se vztahuje ,ul\u na ptáka.
aby ho pohladil „ tal\ kd\/ je znama existence „ výkony 1ůzn\ cl,
nasiel) mohutnosti, všechno se lehce \*\'s\ětli: „ „,čte si toho dobře
[)o\siinnouti, vseclino se lehce \\ světli, aniž b\ b\ lo tieba v nejmenším
uteci se k nějaké plime „kci vule |). I)e1nheimo\\ n,) tohoto mladíka.
P. Belnheiin nepůsobil na jeho vůli. \emohl ani: plotože žad1)\',at“
jest \'\'\*\'šen jal\koli\. nemůže pusobiti přímo na v„li lidskou, ba ani
ji vtisknouti nejmenší náklonnosti: to muže jediný bůh, poněvadž jediný,
jakožto stvořitel v„le, m„ na ni Vli\ dosti hluboký, ab\ v ni vzbudil
nebo v ni změnil náklonnost, jak„ se m„ líbí, non |)otest „lla cieatura
dil ecte agree, in voluntatem, ut e„m immutet necessalio vel

qualitelcumque

inclinet, quod Deus potest.)l Žádná vule stvorená.

andělská d'ábelská. nebo lidska, nemuže pusobiti na vuli cizi, na vůli
mou nebo vaši, jiným způsobem, než pouze tím. že jí piedl\l,',d,', piedmět.
kte1\'*ji bude s větsim nebo menším úspěchem dr ,/dit1 piemlouvanim:
.potest ex tiinsecus „liquid ,)10ponendo voluntati cam aliqualiter in
ducere, non tamen immutare “.“3)ll\*p11otis„1 pusobi na vuli své osoby

pouze jako rozum, kte1_v, jak to krásně ,ekl S\at\ Tomás, „neiídi
vůli tinil, že ji naklonuje k cili, ale tím, že ji ukazuje na cil.non„,1uasi
1n„hn,ns eam in id, ad quod tendit, sed sicut ostendens ei quo tendeie
debea t. “ 3)

Tak to činil p. lšei'nheim.'lli1n, že jasně pronášel „ opakoval
mnohokrate ona slova: „k\ tíce ,ůži ve vaší
,',k na vašem
prstě“, snažil se, dodati V\nil\nuti „ barv\ obi,,zum: „ skutečně, po—
daiilo se m„ pusobiti na imaginaci, „ ostatni následovalo „ muselo
„,',sledovati.
') Svatý Tomáš, Quaest. Disput. De Veritate „. XXII. „. 9.
?) Ibid.
3) Ibid. ar,.
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ALOIS KOUDELKA,.(O.)

l\ejvíce vsak nadaní ze všech mladých zda se míti ll. Bc.,/mon,
Před několika lety uveřejnil řadu povídek a novellek, jež prozirazovalv
by*streho ducha postřehujiciho, mladistvou ener0ii a neostý chavost,
rozhodný realismus a zálibu v dramatických situacích. Už v těch dro—
botinácli ukazoval co nejživější zájem O divadlo, o život kočujícich
lidi, společností divadelních. Z tohoto prostředí vzal látku k svému
prvnímu většímu romanu „Komedyantka“ . Jako centrem, kolem něhož
se celá povídka točí, strmí tu Janka, mladá dívka neobyčejně duševní
samostatnosti, povaha, jež nesnese nižadnýeh pout, jež ani nechce sna
šeti vlady otcovv, jež v noci svou rodinu opouští a ke kočující spo
lečnosti herců se dává, jež okouší všech trpkostí toho života hereckého.
až konečně vidouc se zklamanou ve sv_\
ch tužbách po svobodě a
lásce,. pokouší se o sebevraždu. V druhém však romaně „I' eimenty“
téhož autora setkáváme ses Jankou zachráněnou a zase v domě přísného
otce jejího. Spisovatel líčí. jak se o její ruku uchází šlechetný, ale
prostý člověk jenž je však Jance proti mysli; _jak se Janka vzpírá
podati mu ruky,_ jak ji opět třpyt jeviště svede, až konecne prece po
voluje a stává seJchoti věrného uchazece o její ruku. V prvním díle
pouta povahokresba Jančina a podání bouřlivě náruživeho otce jejiho;
v druhém však díle pozorovati zejména ke konci tu a tam mezery a
nedůslednosti v provedení. Reymont uveřejnnje ted nov_\'*ioman
„Zaslíbená země“ ze života polsko-ruského města Lodzi, polského to
Manchestru.
K. chmajer napsal povídku „Anděl smrti“S.ochař zamilovaný
jest od své milé zamítnut. Když se pak doví, že se jeho bývala mi
lenka provdati chce za jistého boháče. aby za jeho zády mohla se
milkovati, popadne ho vztek, i mstí se tím, že zrobí mramorové sousoší.
jež pledstavuje nevěstku, jež má podobu jeho nevěrné Marie. Socha
ma býti právě v den jejího sňatku veřejně vystavena, ale tu přichází
do umělcova atelieru mladá dívka, jež sochaře sama beznadějně miluje,
aby jeho podlý plán. pomsty zmařila. Na její prosby rozbije sochar
skupinu, ale sám hned na to klesa mitev k zemi. — Roman trpí pri
lišnou povídavostí hrdiny a vylíčení společenského prostředí je dost
chabé. hový důkaz, že člověk může býti výtečným lyriken). o čemž
svědčí téhož spisovatele třetí svazek „Bzisni“. ale spatnvn) epikem. —
Jinou knihou, jež rovněž jako „..Aniol smierci velikou sensaci způsobila,
jest „Žywot i myšli kamunta Podíilipskiegď od 70.9. „ez/ssenlzofa.
Není to v pravém slova významu roman, poněvadž nemá jednotného,
organicky se rozvíjejícího děje; obsahuje spíše memoary muže, jenz
považuje se za nositele zapadni kultur) s patra shlíží na polské barbarství,
kuchařovi lekce udílí v píipravování oinaček; všem svými krasovědecký mi
přednaškami imponovati chce, ale v jadře vzzato ani křenu ani dřenu
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nemá, o mravním fondě jeho ani nemluvě. Je to zk *átka výtečně psaná
satira na šarlatána; Francouzi by řekli „oeabotinaíi.
Z cestOpisu zasluhují především zmínky práce St. Beim/. Z pn

slednieh praci jmenuji: ..V sídle padišahově“ (1898)a
\a brezich
Bosn_\a \aienty“ (18993.Všeck\ Belzov\ cestopisy v\ značiijí se kromě

vědeckého materialu živostí líčení a správným ))azírauím na lidi a
kraj. — Kníže Pazcl )Swapzcíza
navštívil r. 1888. onu zemi, ku které se
dnes obracejí zraky všech cizí kůstk\ chtivých diplomatuv evropských,
totiž Cínu. a dojmy z cest\ tě uložil v knize .,Cesta do východní
Asie“ 21899. vydané. Úsudek, který podáva o Čínanech, není nikterak
těmto liehotivý. ..Podvodnost a zlodějství toho lidu prses_ahují všecky
meze. Věru 1íaprósto nemožno jest ubránití se zlodějům jako vlci na
vás číhajíeím. Peněz ziovna nekradou. t\* mužete neehati na stole
ležet, ale pokrmv a vubec co jim do rukou padne. Ukrutnost Čínanu
nemá sobě rovné. Má—
li b\'*ti nějaký zločince popraven,

putují houfně

a zdaleka, b\' se popásli na mukách nešťastníkových. Jal\ takově exekuce
\\padají. toho dokladem stůj tento případ. Jistá dvacetiletá žena. ne—
mohouc už déle snášeti t_\'*1
rání svěho tchána. probodla jej nožem. Trestem
za to byla na kousky rozrezána. S operací začato u prstu na noze.
potom ur*ezán\ jí b\*l\* články prstu na rukou, potom ruce a noh\

v kloubech, atd.
Z memoarů

vzpomenuto

budiž A7. Kohlc:?coun—Jvé/zo
vzpomínek

na

tažení Napoleona do Ruska. l(ol'uczk0\vsk\* sůčastnil se toho tažení
osobně, proto také v jeho vzpomínkách naleznete (lenní záznamy o
pohybech vcll\é armády francouzske (lo \Iosl\v\' a zpět. „Památník“
Z. Aaaa/.on.-.sk
710 (r. 1899) podává zajímavě zprá\*\ o poměiech \ Haliči
v letech 18)).—] 843. Zajimavym příspěvkem k poznání dob\*
\apoleouovy jest F.) Pas—Meni.710monogiatie I.,(níže Jos. Poniatowskí.
jeho zivot a jeho činnost (1Q9)) Pozoruhodně srovnání Slowaekěho
se Shelle\m a Mickieuieze sByronem podáva Í. Unient:“728265751
ve svých
essayíeh pod titulem ,.O domácích a cizích“(lite1ateeh) O Mickieu iczovi
(lí, že od „\\ allenroda“ bral se dále původní cestou a vytvořil, do—

stoupiv vrcholu své tvorb\ „Pana Tadeusza“ jenž d\'chá zcela j)n\ )))
duchem. než nejzralejší a nejdokonalejší výplod B. Musy. ,Don „“.luan
Obě básně stojí na realní píidě, v obou obráží se „pravě jádio lidí“.

obě rovnají se sobě co do umělecké ceny a provedení. ale co do ideje
z míry se liší. .,Don Juan“ je kosmopolitickou básní. kdežto „Pan
Tadeusz“ národním eposem; V oně zvuči vášeň, zuří hněv. ironie a
posměch, kdežto .,Pan Tadeusz“ hárá jasným a teplým žárem mo
hutným. ale pol\oji1\'*n)pathosem.— Í. IwÍZenbac/„a (lvousvazl\ově (lilo
„Adam Miel\ie\viez* není tak ži\*ot0pisem._jako spíše psvehologiekou a.
esthetiekou studií básník0\*\'eh děl.
'
\a jevišti největšího iispěchu docílila („ Zapoh—kďsvvm dramatem
ze židovského

života, „lIalka

Sc.**l)\\a1zenkopf“, a pak kusem.

,“On. —-——

Pro úplnost zmiňuji se ještě o 1x.(71mla/e0 tragedii. A,ln)ansor“., jež
přes mnohé krásně episodv nečiní traOickěho dojmu pro nedostatečně
motivováni. — Méně štastným také byl Á. Zahn,—skiv podání choulo—
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stivého a nebezpečného problemu, kterv si obral za předmět sv_\'ch
„Pout“. Hrdinkou .,Pout“ je choť & matka jež z lásky k svému dítěti
Opouští drahu hanh\ a v1ací se kající \Iagdalenou do domu svého
chotě. -——
A ku konci

zmiňuji

se o knížcčce

Antonína

C'Ízol'onz'ewske'lw

..Nesn1rtelní“, v níž si obral za terč své více méně zdařilé satiry,

nebot tepe i zevnější zjev jejich, literaty lvovské, ato počtem 47,
a sbírk\ básní J. [\(1\1))ozfzc„.,Planv keř ružový“,jenž Opěvalidskou
bídu, ale s naději v lepší budoucnost.

Z francouzské literatury.
Iefuruje

A LOIs Komu—:LKA.

Francouzská literatura utrpěla v r. 1898. dvě těžké rány; odebralit
se k otcům Daudet a F. Fabre; p. Zola práskl po svém hrdinském za
stani se žida Dre\ fusa do bot ana útěku ——
l)choch_vb\ ——
ztratil péro
své nebot. od té dobv nic od něho nevyšlo. Zkíatka iečeno, zašla

v1.1898. třpytná hvězda francouzského písemnictví; než nezašla, jenom
se schovala na čas. ab\ se jich pak tím více nov\' ch a ještě t1p\tnejs1ch
V\lojilo na obzmu T1p\t jedné rozlil se už po všem světě, i u nás
nedávno zas\1tla \Iíním tím Edmonda Rasfanďa. Sotva které dílo b\lo
vttak klátké době do všech světových řečí přeloženo,jako jeho „Comédie
héruique: Cyrano de Bergeracti Autor její docílil už r. 1897. pěkného
ú\pěchu v „Théatle de ©la Renaissance“ svou „Samalitánkoutn Chotí
jeho je spisovatelka svazku hasní. ,Les pipea11x“.Sám Rostand vvstoupil
poprvé na kolbiště litelarní svazkem lyrických basní. Roku 1894. v\ šel
jeho první divadelní kus „Les R()manesques"'. 0 místě děje napsal pod
seznam hrajících osob: „La scene se passe ou lon vondra, pourvu que
les costumes soient jolies' (t. j. děj se ()dehlavá kdekoliv, jen kd\ž
kost\ m\' j\ou pěkne). Ačkoliv už kus tento bohat b\jl na humoristické
nápady a jakkoliv mile v\kreslen\' ()bě postavy milujících ——nebot
..Romanesques“ jest romantikou věrné lasky ——přece p1ave neurčitost
místa odnímá kusu tomu hodně ze svěžesti životní. Po roce však učinil
už Rostand potlebnv kiok do skutečného s\ěta. Jeho „Princezna
Loitaine“ vystupuje ve 12. století a předpokládá doby křižakuv a
tlubadurů. Hluboká a dojemn't symbolika kotví v postavě hrdin\
Iotíio\a Rudela. jenz puzen touhou po vzdálené. nikd\ nespatlené, ale
l)1\n1cl\vm srdcem tušené princezně, v\d,í se do světa. ab\ v jejím
objetí ducha vypustil. V tom kuse ukázal už také Rostand svou budoucí
dmednost dramatické technik\. Poukazuji zvláště na III. děj. Lod,
\ ktelou Jofl'ro\ pluje, zakotví po dlouhém bloudění u Tripolisu. loůroy
však na smrt nemocen nemůže sám na pevninu, i posílá svého pritele
Beltíanda k princezně Melissindě \prosbou, aby k němu přišla, aby

Z francouzské literatury.

C,( (O

p—L

ji aspon. dřív než umře, shlédl. Bertrand musí si cestu k j))incezně
pioklestiti s mečem v ruce. \Ieli\\inda pokládá Sličného () hidinského
lranka za Jofhoya Rudela. jeho/'. )_)í\něsrdce jejího dol)\'l\'.1\d_vž \e
om\l v_\světlí, je\t už pozdě; \Ieli.\.\í))da miluje živého Be1t1anda a ne
\k011()\ájícího truhaduia na lodi. Take Beltiand počíná podléhati kouzlu,
tu pohled otevřen_\'m. na moře hledíoín) oknem pamatuje ho na přítele
Ještě vlaje \e stožáru bílá vlajka. ale každou chvíli muže nahlažena
b_\"ti černou ——tot ujednaně znamení,

že smrt \\'zžádala si l0)ěti \vč.

\leli\\inda zavře okeniei: nevidouce lodi. snaží se na u_itake zapomenout).
Zavanutí větru od moře ote\ ře za\e okenici. ,.Zavři ji" praví i\[eli\\inda.
Ale Beítiand necítí k tomu odvah\, musil l)\' ven vyhlédnout). \lelis \inda
chce být) \tatečněj\í ale v puli cesty \0 obrátí. Pl()\e ehoulí se do
koutku odkudž nemohou moře zřítí. Ale vanutí větru od moře. jež

and hlavami jejich táhne. nedá \\ ědomí jejich u.\n0)\)ti.Tu zazní venku
hlasv hovořící o lodi s černou plachtou. Pozdě. X)\leduj_e úeln atnč
pravdivě vvlíčení. jak zpláva ta působí na mvsli obou i poznávají,
ze by spolu nikdy Jšťastni nebvli,

) (fítí )ní\to lá.\k_v ))())()\1\t k sobě.

\ov_\" křik. Mellisinda přistupuje k oknu. () nastojte. na loňíoyme lodi
dosud \ěje bílá plachta, co zatím v dáli mizí cizí lod s čelnou plachtou.
Ted\ piece ne pozde. Příznivá náhoda uchiánila je hří(f,hu i mohou
ještě své povinnosti do\táti. ——A opět pokloken) v před je\t poslední
kus Rostándúv. C_\_)anode Bergelae je\t historická osoba ze 17. století
pověstná nesčetnými souboji S\ \")1) ne))\ čřitelně velik_\'n) n0\e)n () tím.

že v jistém (\n)\'slu b\l \Ioli( )eovým p_ředehudcem.ježto tento z jedné
z C_yl
anovýel) komedií několik \oen \i v\ pujčil. Ro.\tand podižel tvto
'_'_\'S\'pmhlonhením

charakteru

pak

a zusleehtěnín)

toho (lueh()pl))('l)o () vtipneho

v_vtvořil p\_\chologi(k_v problem \elikč piítažlivosti. Při v\í

duehaplnosti zdá se, j(_)kol)_\(_\'))()no pro svůj ))0\ piopadl .\)ne.\no.\ti.
Aioi l))itkost jeho \tipu a meče zjednají mu ..1(>.\p(=kt"
. Ale což
zaehvátí- li duši takového muže veliká v(')\'eň. rozhoří—
li \e \idee jeho

prudkou láskou k drahé vlasti. bude li moci se nadíti že láska j(l)o
bude opětována? A to pr(')\ě přihodí se (\) ri.anov \Iiluje svou sličnou
příbuznou Roxann () ona se mu vyznává ze \ve lá\k\ k panensk_\
krásnému Christianovi z \euvillettei). jejž až dosud toliko od daleka
vídala. \;) její žádost seznámí se C_\')()))0 \ Chri\tianen) () shledá v něm
uskutečnění Roxanina idealu. Třeba jen poneehati volného průchodu
stavu věci. ale C\rano míní jinou cestou spí.\e cíle dosíci. 'al)ídn(=

Christianovi (\vého ducha, pí\e mu napřed milostná p\aníčka, pak t)
ale jde dále. Roxana dá Chlistianovi dostaveníčko pod balkonem \vého
domu, tot" se ví, že \'eče) Romeo a Julie. ale v jakem \vd()ní_' Dokud
je Christian \án), tož (\tále eukiuje jedno a totéž: „Miluji tě" I)) se
vplouží Cyrano pod balkon a začne napovídati. Roxana )()z1u;\en(')na
slouchá. až C_vrano p)en)ožen \vou )))1uz1vo\t) Chlistiana od\trčí () sám
začne cukrováti. Roxana neznanená klamu. Chri\tian odtáhne do boje.
vněmž padne. Tím vzata C_\lanovi v\eliká možnost aby Roxaně otevřel
.Roxana vstoupí do kl().\tera. G\rano zustane jí na blízku a pomáhá
jí truehliti. Jak ho to \ladkol)ořee jímá. l\d_vžRoxana čítá li\t\, které
Hlídka.
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on ji psal, a když věčnou lásku a věrnost přísahá tomu, jehož srdce
v těchto listech mluví! Teprve jeho hodinka poslední přináší vy*s\ětlení.

Posledni list Chlistianuv, jejž sama mretvmu zkapsy vzala a jehož
nikdo jiný nemůže znáti než ten, kdo jej psal, má Roxana za nadry.
Cyrano praví jí, aby mu psaní to ukázala, i jme se je předčítati.
Překvapena vroucností, která vyznívá z úst ducha beroucího, vzlédne.
a tu vidí, že psaní dávno Cyranovi z ruky vypadlo: pOprvě mluví
C\ rano svým jménem k Roxaně. — i\eméně zajímavé jest líčení dobv.
Pi*\*ní děj líčí představení v hótelu de Bourgogne, jenž předveden se
všemi svými zvláštnostmi z té doby. Ač veliký pocet osob tu výstupuje,
přece vše se pohybuje velice hladce a obratně. Skvostným žánrovým
obrázkem jest II. jednání: La Rotisserie des poetes. Nesmí býti pře—
hlédnuto, že se Rostandovi Opravdu podařilo představiti muže, jenž vtipem
a duchaplností srší. Co však zvláště vytýkání, že v kuse tom dosazen

opět na prestol idealismus
místo oškutné nevěrnosti manželské, jež se
zdá býti jediný m zamilovaným thematem dramaturgů francouzských.
Ano, krása opět slaví své triumfy, ono umění, jehož úkolem jest (jak

dí Goethe)podávatizdáním klam V) šší (ušlechtilejší)

skutečnosti.

Lichou a zavržitelnou však snahou je zdání tak dlouho realisovat, až

zbudepouzesprostá skutečnost.

Od Rostanda k Pierre Long/soví po stránce ethickě jest asi skok
přímo krkolomný. a přece i on horuje o obnovení klassickěho ducha,
ovšem že v době jeho úpadku. Poslední p áce jeho zovou se „La femme
et le Pantin“ a „Lěda“ . At se na nich chválí sebe více stvl a technika,

tolik jest a zůstane pravdou, že to lel\týra enervující,

smutný-*m úkazem,
vládnoucí bordelový
čtou d am)1 Toť,
0 nic lepším není

a jest věru

že takové věci, ve l\terý*ch by lecjakýs pérem
pacholek ]]1avě palmu slávy dobýti si mohl, o překot
prostě řečeno, „sviňOIOOie“ a čtenáři toho
! ——
lla/ed Pre—1091.,
jehoz, ,Demi \*iery*“es také honem

do češtiny přeloženy, jakoby se náš národ bez takového rafíinovaněho
neřádu neobešel. Týunž duchem prodchnuty jsou jeho „Lettres des
femmes“ a jiné práce.
Taktéž nezdravým četivem jest, ,LImpasse“ od P. Bmmetrzma pri
veškeré skvěle psané a dojemně stridii psychické. Učenec, Surene,
ožení se s Lucií, bytosti roztomilou, ale politování hodnou, jejížto ne—
vinnost zaprodalá její teta hře oddáná zpustlěmu světákovi. Surene ví
o tom, i snaží se nap1a\1t1 co surovost a nelidskost byly zkazily.
Rozumí se že bez úspěchu; nebot co b\ b_\*l\*potom mravně zákony,
kdybv je lidé mohli hned nohama šlapati a hned zase s malou námahou
rehabilitovati bez zůstavení stop? Pomíjejíce kluzkostí následujícího,
podotýkáme, že Lucie měla dite se svým zhanobítelcm. Dítě to, \Iarta.
vvchováno v nevědomosti svého původu dospívá v pravou kopii Lucie,
třebas že ne duševně zvrhlou, ale tím, že dohání k smrti Surena, svého
domnělého otce, jenž se do ní zamiluje po smrti Lucie, ale ve své
šlechetnosti (sic!), aby zachoval čistotu Martiny duše, bere si život.
(0- n)

Z literatur jihoslovanských.
Lublanští bohoslovci vvdali 9. svazek své ročnice „Pomladni
vlasí“ (Jalní hlasv) za redakce A. RataJce. Moravany zajíma rozprava
nade-psaná .,Blaženi Klemen \[aliJa D\01Jak“, líčící čtrnácti obrázky
život našeho kraJana Klementa Dvor„ák1 čili Hofbauera. Krom toho
kniha obsahuje několik povídek a básní a zábavnou rozplavu o včelach.
Slovinska kritika doporoučí vřele knihu mládeži pravíc o ní. že má,
„ušlechtilv obsah v ušlechtilém rouše ' — Nákladem L. Sehwentnem.

v Lublani VJdána kniha ..I\1anJ\l\a v \„liklch in \pisih“ (Kransko
slovem i ob azem). Je to \bílka obrazů různých míst kranskveh. Jež
vzaty z díla. Usterleieh in \\ Olt und Bild" a opatřen) slovin\k\"mi
vysvětlivkami. Kniha \toJí 00 kr. — V CelJi počali v květnu vvdavati
nov_\' odl)01n_\' časopis plávnický, Jemuž dano Jméno .,Slovens k„
pi.\arna“.
Vvdáva JeJ čtvrtletně \polek \lovin\k_\"ch úředníkuv
advokatních a i1otář\k_\"ch.Stojí člena :) kr.. nečlen„) 1 zl. ročně. —
Ve. „Sbíice povídek, básní a národních l)„')ch01ck“, Jež v CelJi pod
Jménem „Naš dom" vvdaví a redipuJe Dragutin Hribar. obsažen)
Jsou v I). svazku dve povídky, obě však pieložené. lanta\ticka. povídka
„Vana leta“ přeložena Je z ruštin_\ (A. Borum) a povídka .,Doma
in na tuJem“ (Doma a v cizině) z polštiny (I“elieian Pintowski). Svazek
stojí 20 kr. — Z hudební literatul\ slovinské možno v_\tknouti Albu m

\lo ven\k1h

napevov“.

)0 slovinských hudebních napčvů Jež pro

kla\1r upravil Fran Gerbie. Album v\ dano nakladem Sclnventnerovvm
v Lublani a stoJí ] zl. 30 kr. \apěvv uvedenJ beze změnv. l\la\í1ní
doprovod Je \nadn_\'" — Svetolik P. Rankmic napsal 1oman (0001le
Jtlnrc NHLH(\ e\níeka učitelka). JeJž Matice srbská poctila cenou 100 zl.
Roman v) dan v Bělehiadě. ——Zajímavou historickou rozpravu vydal

J \. Tomic pod názvem lIoanT (poa v ono.)nnn H.mea 1003 101
(Ruch mezi )$er v okolí Klisu 1.1()0).) Je to otisk z .,Glasa b'lpske
Kraljevs ke AkademiJe“ LV. — V Mostaru vvdala tamní nakladatelská.
firma Pachel \\ Kisic sbírku cestopisnvch čít Marka Cala Hug poule
Hpnnopje (Podel rodného Přímoří). \Iarko Ca) Je Přímořan a to,co
napsal. zna doble z vlastního nazoru. Líčení Je živé. Vvpravovam
o starém a novém Dubrovníku, o Lol\1umu. Hva.1u Herceou \ove'm atd.
se čte velmi pěkně. ——Touž firmou vvdana sbírka

A. G.\Iatoše podJmenem.,lvech,

Skice i Sličice

dl„obnčJších píací

Dr. A.T1e\ió

Pavičic, redaktor )„\0\ ega Viek„ . Jehož l e \Iatoš \)olu
1 Praeovníkem,
praví oněm tot-o: .,.A G. \latoš Je nejlepší dnešní chalvat\k_v humorista.
Sloh Jeho Je kořeiiěn nereseleJším šp1_\'mem, ale bohužel někdy take

príliš palčivou kopřivou satirv. \eodpouští nikomu: _kouše. trhá, seká,
štulque, pícha. boda Jako pes, had, lunák, sršen vO\„komín a blecha.
Není tak vysoke hlavv, které b_\' se nedotkl, ani tak vznešeného nosu,
na nějž by muškJ Jeho nedoletěly. ' „IverJe “ atd. 11\eřeJnovalo puvodně
„Bpanuono Ho.)o V Srb. Kallovcích. — Srbská kritika chválí knížečku
B.Stankoviče II:) empora. Jenanliemz (Ze stalého evangelia), obsahující
aw
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na 90 stranách ž) obrazů (DJurdJev dan. Piva suza Jslza], U noéi
StanoJa, Uvela [zva(ll(i]1uža). I\nížka vvdana v Belelnadě a stoJí 1 f1(ml\

Piátele stalvch památek Jihoslovanslq'ehz zaJímati bude spisek

steněvského faríne L. lvančana „l\apela sv. \Iaitina u Pod\u.\7e(lL\".
Lčelem spisku Jest, ab_\' zaehíaněna a zachována bvla Jedna 7 neJ—

staíších památek elíaivatský h. — PO7OIDOSÍÍ
zasluhuJe.Zbo1nik

nai odn1 život i ohičaJe Ju_žnih Sla\ ena

za

JeJ'/\\'d('(v(-'1,Jiho

slovanská. akademie věd a umění. Redaktorem .7b01niku" Je Dr. A.nt
Radio. Poslední svazek obsathe 1'07p1'avu„\aloldna Olazben
na /lmdelmí)

umJetnost ul)almaeiJi“a1ůzne matelialv, Jež týkají se ví1\*,poJímání
světa a iůzn\eh ob\ eeJu lidových.
Tolstého ,.Vzkiíšení“ uveieJnuJe v srbském překladě „Bpammno
Iío.10'_ v Srb. Karlovcíeh.
Uztsopiseeka odborná literatura srbská rozmnožena dvěma n(.nv_\"mi
časopisy. Jsou to ..H():3oJ'ni\11111FJHCIIHH" (Divadelní
3z111(1'r.111Ja"'(Srbský
řemeslník ».

Ruská, literatura

věstník)

& „(J—„11111
(>.

v roce 1898.

Pmltivú A. \'RZAL. ((. (l.,

Sbírka dvaceti povídek

,.\ ezamětn

V. V. č'mrnom- [Colyhuzove-Ía'leo.
nadepsaná

_vJa d ram ví'. činí dojem \piQovatelenadane,ho ale čmem

iineseného nneeností. hledanosti v_vm_v.\_lu.Ziv('1a zaJimavz'l Je novellka

Tašeňíí líčící plamennou lásku chudého umělce k bohaté kněžně.
milující ho po svém. \idcem iiozumem. povzne\en_\'m citem, nedo—
ponštěJíeím nie hiubeho. ní7l\eho v lásce. Jindy líčí spisovatel \ol)e(ké
spisovatele. be/\1de(,nc hubící ženv. Jež se Jim oddal\, aby nepřekážely
spisovatelské JeJieh kaniele: Jilid_\ piedvzídí délce a 1'nedník_v.po
zh_vvaJíeí ve vn u života poJmu o \m\'\lu života; Jindy l\1esli lidi na
posledním
stupni miavního pádu. \e_J\lab\í J\ou „dětské povídl\_v“
„(poh'idkv'.
\\Í Želcšoz'v „maličkém romaně) .,D čti"fotog1afíel\_v věínč k1e\lí
nemoc dětí, diftherii i smrt JzeJich roman působí na čten('ue těžký
dojem, ale neposkvtuJe uměleckého požitku.

V.JÍ. Gabon/() (G;úhň) ve svých „Studentských po Vídkach

staví proti sobě život studentu petlohladské nnive1\itv, blouznivcn.
themetiků, milovníkův abstraktních otázek a život studentu v pařížské
Latinske čtviti, plaktický eh mladíků, Již vědí už nap1ed,eo chtějí.
Povídl\\ o studentech fianeouzskyeh Jsou 7(',\bavnv ač ne vžd\ do\ti

slušn_v;v
(17neJ\1aob\ažn(,J\1J\ou nov ll_\,:'„JedineniJe", „IspytaniJe"
.Tetuš l\a“. \ nich ant01 lí(í. co sám zažil a viděl. bez příkras

bez tendence. A.\\Í1\_7/(migm v\ dal sbírku 11 povídek (..Zlob_v ži7ni ),
napsan\' eh pčknvm literainíni Jazykem, ale málo pOutavých, kromě

vážne' povidk\ ()pozdili

se" .V manželství nešťastnýmuž měl dítě

s. _ouveinantkou, již měl k tomu, h\' dítě vychovala sama, slibuje jí
náležitou podpoi'u. Ale dívka dala dítě do selské bezdětné iodíny, kde

dítě měli 1ádi.I\d\ž
poctivý „ upiímný
iodiče jsou dítku
Oba rodiče udělali,
opozdíli se, neměli

muž ovdoví \iátí se milované di\ce a jako

člověk vezme sedmileté dítě sve k sobě; ale plaví
cizí, nejsou pro ně otcem a matkou. nýbrž pán\'.
co molíli, aby zahladili minulý hi'íeh, ale nemohou,
dítka svěřovat eízim iul\,',m.A.I\z/1))m ve svých

pmidkáeh í náčitkách („\Iiniaťui\

) poddal se opojnemu vlivu

parížských titěinýeh. teuílletonických povídeko jezdk\'níeh v cirku,
o cízoložníeích. o ženských se zkaženvmí \kus\. jaké pied\ádi v po

vídkách: ..-\lleZ". .,Oknem'u I.,\onee pohádkv

a „Xatalja

Dmitrije v na
kde však aut,), vede si samostatně, pozorovati
sympathickýt'talent, pekný s,l()hjako v u,)utcieh „Brew-"en. ..\oeleh“'„
Ol)1az.,.P1 átelstvi 1'.———
Vzkčo)
[„/šlo,;vvdalnovellu \ pautině“
„ sbírku tií náčitků „\ „ l)olničn\'eh kojkach“. V nmelle líčíse
pokus mladého, vzdělaného. ale naivního pána, \lečttajeva (: Blouznivee),
jejž maině \aioval staiý přítel. pokus odejíti z hlavního města. usaditi
se na vsi a přinášeti vsi užitek dle sil. \lečtajev usadil se na vsi,

u\ízl v ..pavučině“, z níž sotva se v\'šk1abal.zanecha\tam

pavouku

svých 1.;')tisíc. Je to poučná hist01ie pio mladou intellioenci. ehtějící
žiti id\'llick_\' na luně piíiodv. V náčitkach. nadepsanýeh latinskými

názvý nemocí: „S\eso iS“ „Gangraena

manus" a „Lupus“

cítíti autoia- lékaře. jenž podiolmě liči nemoce tělesné. ale pli tom všímá

si hla\ně dusevního stavu nemocných. \ pivní povídce piedvádí se
chudý herec. jenž v době \elikého postu. kdý v Rusku nesmí se hráti,
al)\ nezhýnul hladem, musí se tváiiti nemocným. musi lháti klamati,
ač jinak je to hodný člověk. V náčitku „Lu pus“ vidíme mladíka,
stiženeho h),)znou nemocí. jenž 17 let stiávi v klinice jako zajimavy
piedmět l\ dokázání nezhojitelně f01m\ této nemoci.
\ove ll\ a pov,i(ll\\" V G. Tmano,._<ke'/)o
napsányssuehoparným,
plOÍOl\()l£l]
mm tonem. jenž nehodí se k. vánočním poh,',dl\ám“. ve sbíiee
n\er,ejněným. Za to v „povídce soudního vvšetr“ovatele. nadepsaně
„V 1ah—umělec“ ten v\ mm ovaní odpovídá charakteiu vvp1a\ uj101ho
,))předmětu v\p1,1vo\„m

Současný ,'uednický, b\rol\ratíek\' svět ži\ě nakreslen v humori

stickýchseenáeh,nadepsanýeh Ots tav ka inaznačenije“ odveterana
luskě liteiatul\ 1). l. (nu/mawa (na,.1822). Scený t„v připomínají
v mnohém Gogolovy scen\ téhož dluhu. 41. Lugovoj (pravým jménem
AZ. Tf-chonm)uveiejnil ve Ve stn. Evroopý novellu „sz atka“
v mz klade otázku onev\ hnutelnostit. zv. kompromissuv. espiavedlnovam
úplatku. Hidina znamenitý petiohiadský ,'„edník Požai,sl\ij, je muž
\\,

hidý svou bez,'„l)onnou iiepodplatnou čestnosti a věrným sloužením
úiední povinnosti, ale protestovat piotí uplatnosti diuhých nemuže, i
smíiuje se s nev\hnutelnýni zlem, hledí na úplatně i'nedník\ skrz

pistý,
nazývá ta
je ho
excelleiicen1i„
je obklol)en
atmosteiou
úplatku,
že atmosteia
dusí. tlač],cítí,
že že
„těžkým
břemenem
je zachovati
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dobiou reputaci. zůstati poctivým uprostřed všeobecné úplatnosti. Je to
smutný obraz hnilob\ vvššího byiokratického světa.
'lak z\ (in_vvznešenj svět líčí konseivativní

(Šaloun v novelle .,Baloven

spisovatel Á0u.s—t.1((l.

sčsa fja“, v níž klesli šlechetného

mazlíčka štěstí, člověka, jenž obdařen vším. ale na každém kroku
setkává se s nezdarem a 7klam('iním následkem hnusnosti obklopujícího

kruhu lidí ničemn_\'
ch. Ve .,\ ěs tniku

Evr Opv“ vyšla jeho povídka

„Políček“_. v níž snaží se dokázati nemožnost názorů na čest a souboj,
panujících ve vznešeněni světě.. \azoi autorův na ot('(7k_\ t_v není
originalni, a poutají pouze některe bvtovč tahy \* povídce, jež daleko

zustala za (hív*ejší novellou „*Andiej \Iolog'in',

líčící mravní pad

člověka, jemuž nezištně snahy z let universitních nestačil\* na dlouho,
tak že pi vní pokušení svedla ho s cesty přímé, pivní nehod\ odnaly
niu chuť k práci, a zustalo v něm jenom netrpělivě očekaníní ne
zaslouženého

štěstí. ——Vas. (:'(. ,4(._\č/(n/uo(nar. 1849). jenž psával do

Russk (ího Věstníku, napodobujeB.Maikeviče.uverejnil \e Věstníku
Evrop\
novelln „\Íolodo—
zeleno“. v níž napodobuje Bobor\kina i
v kresbě osob i ve Hirtovaní hrdinův i v lehkých rozmlu\ ach () ideach
Tolstého a inženýrské kairieře. Poněkud orioinalní je mladý in7(n\ r
Lachov, jejž autoi uznává za positivního hrdinu naší dob\. T_vžzamilm al
se do manželkv petrohiadského delce, snímž měl míti souboj. ale pak
zapudil ze sidce mladíshé okouzlení, všeliký neporušený cit, \šecko,
co .,inlado—zeleno“ a zůstal věren slepé, bezdušne modle 1)I'ůlll_\'
\lu. —

] É. Pomp; v\*dal sbírku novell, povídek a článku s (nizvem ..Skazki
i pr a v da“. V..P1 ((zd nem sr d ci“ nakreslil bohatou slecnu. typickou
sobk\ ni, iozniazlenou v\chov('1ním.nečinnosti statkarskéko života. láskou
slabého otce (\ zbožnovaiiím četných ctitelů. Z nud\ bavi slecna. ,p1(azdné
sr“dce tím,že pohrává si se sv_vi'nictiteli. neponivšlejíc na následk\
hr\ t(_'>.
Roiner v_\pravuie živě, azjímavě. kreslí tvpicke postav\*. \ stati

,.O i'ilohach ki'itikv“

roman .,Pod razn\mi
Obozrěniji

odsuzuje t. zv. kritiku publicistickou. Teho

ugolkami“

\* konseivatívnímRusskéni

predvedl konservativního zemce. Thematem romanu je

řešení otazkv o tom. pioč u otcu. hluboko poctivých a čistých idealí.\tú,
děti jsou suchoparní (\ zatvizelí sobci. toužící jen po požitcích, bohatst\í.
Uměleck\' ch piedností roman nema.
Ze spisovatelek žen kromě paní \Ieiwežko ské napsalv v posledním

roce
pr('1ce\
o časopisuv
()lga Šapirova
a \Iil\(uličo\*a.4n10(rr
v novelle
( d(i\led
nikl Avilova.
h(1t\ pv zatvrzelvch
bezdušnýeh,
be7si*dečn_\'
ch
lidí, otce a ještě tvršdího s_\*.naGarušin, (liobn\' statkar. chce pomstiti
se 7chudlčniu knížeti Barat_\ncevu. jemu dluhují(ímu.z za ponížení. jež
snášel v domě jeho on i otec. Ote( chtel nab\'*tí vážnosti

a p()(t\ po—

mocí milovaného \\ na jejž (h(e oženiti s nehe7kou, ale hodnou dcerou
Barat\nceva. Ale svi). kter_\' nemá k otci žadné lasky. chce prodati
otci svuj souhlas k snatku jen za polovici statku otco\a. a Garušin—
otec pozdě poznavá, že jediný (lověk. jemuž k \111i 5 j\in\'mi \;e zne—
)řatelil, nechápe ho. je mu cizí. ()L/(1 .S"rr/;('--)()((z
v 110\elle „\c pověr ili“

činí hrdinkou (\ obhajk\*ní práv ženských h_\sterickou. (losti zkaženou,

zlou a lenivou dí\ku,kte1áb_v chtěla Jen poletovats l\\1tl\a na kvítko
Jako mot_\"leka mužským nadává „hanebníku“ za to,že nevělí upřímné
lnaze JeJi nabýti poctiuíš samostatnosti. Omrzelo se Jí postavení v\ drže-—
vane'ho děvčete a chce tedv vstoupit k oper,e ale má k tomu Jen
hezké oči. však žádny hlas. Špatné hájení práv ženv! Pí. llz"7',/.mb(0ra

_Ježploslavila se svou „Mimočkou“. , uveřejnila v Sev. Věstníku
povídku „Stlemchaí
skládající se z dvou spolu malo s01\\isl_\"ch
(fastí, __JeJiehžthemata 1n\lad\

se liší. Plvní číst Je histwuie čiste lasky

poetickyn(mladéné dívk\ \Iaši k mladému (loktem na klinice v IxiJeve,
l\amž dívka přiJela za nemocnou tetkou, a kdež pozná on\ strankv
života. Jež před ní dosud sl\1_\'vali. Zde pozna stinné st1anl\\ ženske
otázký se7namivši se stak 7.van_\"miženskvmi nemocemi. \77pomínkou
na čistou lásku zustane Jí pouze v sadu l\lii\il\_\ utlženna \atolest lužové
střemchv. S
bodJezdem \I\\1n\ m do Petrohladu nastal divnv duševní
převrat. Mašu poJala naboženskl ekstase. Ona cele dni stráví v kostele,
modlí se. postí se. spává na podlaze dáváalmužnv.P1íbuzní chtějí Ji
v_\lóčiti z této chorobné náladv i provdaJí _Jiza bezsldečného, zatvlze
lého čt_\řicetilého muže, od něhož \Iaša \šecko snáší s pokolou (\
trpělivostí. Spisovatelka neseznamila nas s duševním procesem Jímž
z poetickv naladěné. \ozkvetaJící hodné dívk\ stala se ex\altovana žena
mlavní stlanku lísky a manželství nal\1eslila bledými tahv. Zda se, že
spisovatelka více mil0\ ala hezkou. ale plazdnou hlavičku \limočl\\. než
hldinku St1emchv,a(— tato zasluhuje více lask_\. Tklivý7 z“'\11i1utel\,
melancholiclui nalada vme na čtenaře 7. povídl\\ () ('isté duši.
Historfnke novellistice v Rusku nedaří se. \ posledním \oce vvdali
pouze ll ][. Iilz'ppoz a V. I llzcř'lzqev hi\.toricke novell_v. Onen \e

vazku .,Hist()1icl\\_' ('h novell n\eleJnil dve place. Plvní z nich,
\„:DvaanskaJa
(es tu, z dob ca1e\nv Ixateiim H.. má obsah,
('eípaný ze sta1_\'cl\ listin. ale Je napsána nudnč.107vlz'\(-ně není v ní

balev. chalakteiiquících dluhou polo\ 10118. století. BarvitěJší Je klatká

povídka ze života stalo-ře(—l\ého.— Ješte slabší _Je „uglicka po\ čst“

\[ichěJevoa „Otl ok-mučenik“

rodiny v 17. století.

ze života uglickeho koželuha \ Jeho
(0. p.)

K opravám diplomatáře moravského.
Píše FR. SNOPEK, k. a. archivář v Kroměříži.

Codex diplomaticus ll.
VIII.
4.P1“'en?yv\'/Í.Í'r(íl. Červenec 1201. — (r'. ]. (z.].
Original zde. se signaturou G. I. a. 1. popsan\' Drein. Lechnerem

na uv. místě str.133. (otisku str. ll.). \envadi tam jenom. že na rubě

nejstaišíobsah: Datum super deeimam episeopalein in pio
uincia Golassehiez. novější rukou pak dodáno: et donatio
ville Drisvez.

(odex

Pod tini či\'lieeHII.pod jiným obsahemčísliceXXIX_
dipl.

str. 5. ř. 1. indinidne

(__)riainal.

indinidnq;

ř. ?. Christiane

(“hl'ištlžllllj;

ř. 5. condicionis humane. .. inee

('omlitionis humane. .. inee;

ř. 6. etel'ne
ř. 10. Golasizeb
_
i'. 11. tečky: . . . .

(jemi/;;
Golaswizch;
třeba v_vneehati, nebo po slovech de

ai'atro

jest v originale místo

prázdné až do konce řádku;
ř. 11. eeelesiastiee
ř. 17. dinine . .. approbant
str. 6. ř. 1. eeelesie
ř. 5. a G. dominiee incarnationis

ecclesiastica
dining . .. aZ/probant (Sie);
qeeleáq;
dominicq inearnacionis ——vedle: in
dieťione.

IX.
.91. Přemysl Í. král. Olomouc 1207. — C. 1. (13.

Original zde. má sinnatuin C. I. a 3. \ejstarší

poznámka na rnbě

listinvjest: (Prumleo1nm Premis l 1'e01s Boeinie tercii snpei
libert atibns eeclesie Olomucensis. nověj\í1nkou piipsáno:
et Crenisir.
(sie). Listina měla tam pi ve diru. která jest podlepena,
pergamenem a na líci prepsána snad v předešleiii věku.
Cedex dipl.

str. 38. ř. 1. Freiin/sd
i 4. teneratur
i' 10. exaccionnln . . deereniinns

(_)riginal nemá *? pr) chrisni. »Ca.

Pl'einz'ssl;
uenei'atnl';
exactionnm ; ale výrok věty decre

nimns

ve zdejším originale schází.

V i'ekognici potvrzovací listiny In no—
eentia III., kteron učinil Matěj arci—

biskup Mohučský 13. června 1326
zde v originale nalezené, ale neza
řaděné, po „l'enonantes prinilegia“
následuje teprve výrok věty: de
creniinns.

V kopiáí'i I.

„spectut“,

ř. 11. edifieacione et reedificucione
ř. 13. Jus
ř. ?. po „remaneant“

ho

není,

jakož

uni

o němž hude níže řeč;

\' listině z 9. říjnu roku 1523.,
kterou král Ludvík potvrzuje svo—
body kostelu olomuekého, i ve vidi
moruném opise jejím z roku 16-14.,
máme: decernimus.
edificutione et reedificufione;

Ius;
doplňuje kepiář I. snad podle druhého
ori f_flllíllll: (vid (asif :

str. 39. ř. 2. u 3. rero
i'. 4. iudicio

i'. 3 cel...

L'tilitutis sed apud

i'. (i. sutisfnccio
i'. 7

r.
i.
i.
i

('t

9. condiciones
11. precedencium
18. L'elulicahzuítur
2-1. nec uliquis m uudeut

i'. 27). zentlicz'zue

i'. 30. spectut

nero:
iudifio:
uel . .. utilitutis swl upuf;
Mti.—“luciku

ut:
conclifionvs;
preet-clenfitnn,'
reendiczll)zlllttll:

kop. [. snad dle druhého exempláře:

ut nullus hee uudeut..

mudiczn't'
\ ýíok Věty.s/umt schází \' Oliginule
mhjším, v opise l)11ll\'Illl]O(€llÍi21III.

z loku 1207., v rekognici Matěje
arcibiskupu ?. r. 1326.,
kopiái'i I.
i \' prepise listiny z roku 1644. Jest
\' ohmivenýeh Ludvíkem králem
privilegiích u \' prepise jich vidi
inovnném

ř. 31. zftilitutem .. pertinenr'ium
i'. 33. (juidmn principes
str. 40. i'. 4. renerit
ř. 8. brecizluuensis
ř. 13. Sdizlzto

z roku

líi-l—L.

utilitntem pertinentium:
quidmn

principu.—';

uenerit :
l'_)1'(,>cizlzutfen sis ;

Šdissluo.

31. [n:zoccvzzfíenzIII. .? fl. ledna 1207.
33. Ifonjrumce listiny
Udání již Dr. Lechner, že oriOinal dle poznániln Bočkovy kusÝ
jest v kapitolnim archive Oloinuckem. sign. A. I. a 6. Zde jen rekognice
Matěje arcibiskupa \Iohučského z 13. červn & 1326 (oriOinal má pouze
datum Aschaffenburg Idus Iunii)7 mimo kOpie pozdější. Rekognice
psána jest na pergamenč tenkém piostředně velikém pečeti z bílého
vosku visutou na pergamenovém proužku poškozenou velmi; zbylat
z ni pouze část spodní. představující postavu arcibiskupa od kolen dolů
V oděvě církevním s palliem. Ostatní ulomeno. Nejstarší záznam na

rubě:littera confirmacionis priuilegiorum ecclesie olo
mucensis secundum recognicionem episcopi maguntini
per papam Innocentium

tercium:

číslo V. E. —\tužkou připsáno iukou

k tomu přidánorumělkou

snad Dra. IŠianowitzera:

Sieh

Bocžek No. XXXIII.
Rekognice zni: Nos Mathias dei gracia sancte i\loguntine sedis
archiepiscopus, sacri imperii per Germaniam archieancellarius. Ad vni—
uersorum noticiam presentibus cupimus peruenire nos \'idisse legisse,
ae manibus tenuisse litteras sanctissimi patris et domini domini pape
Innocencii teicii vera ipsius bulla sionatas, quaruin tenor per omnia
dinoscitur

fere talis. [Listim u Bočka č I'ŠIŠ.a Š1. II. str. 41. a IŠS.sled.]

Končí: Verum quia eedem littele per minus diligentem ipsaruin con—
seruacionem in quibusdam \'erbis in eis contentis fuerunt laniate ac
vetustate consumpte, Nos indempnitati ecclesie Olomocensis7 prout ad
nostrum spectat officium. et quantum nobis est possibile, prouidere
cupientes, predictas litteras ad peticionem honorabilium viroruin Yenczonis
decani et Sboronis prepositi ae capituli Olomocensis sub nostro sigillo
duximus transcribendas, ratum et gratum habentes, quantum ad nos
pertinet et nobis a iure communi priuilegio seu statuto conceditur7
quidquit in eisdem litteris continetur. In cuius rei testimonium presentes
damus lit-teras, sigilli nostri appensione communitas. Datum Aschatl'en—
burg Idus Iunii anno domini millesimo trecentesimo \'icesimo sexto.
V rekognici i\latějově pozměněn dle jeho věku latinský pravopis.
Na jednu hrubou chybu diplomatáře třeba upozorniti. Nazývá tam na

str. 41. ř. ó. sám papež olomuckeho biskupa Roberta ..venerabilis

in Christo pater“. což jest zhola nemožnodle z\'\'ku kurie.

Však také i iekognice

Matěje arcibiskupa

i kopiáí I.

na uvedené Dr. Leclinerem straně i dotčena jím cOpia. simplex
listiny s dosavadní signaturou C. III. a. % maji jak se dá před

položiti.zcela správně 77venerabilis in Cliiisto frater.“
XI.

45. Král Přemysl ]. Ífroměříž 1209. [folniíř ]. fol. B. VII.
Kopiář I. zaměňuje dle zvvku S\e doby n na počátku slov
hláskou z. jenom na jednom místě (ř. 5. str. 532.11 Bočka) ponechání
vedle sebe: otilitati. . zt in eadein uilla; jméno královo piše Prelnizl
(u Bočka str. :")1.ř. 2. Premuzil) ř. 4. má \\ ratz/zlai. ř. 10. exaccionum,
r. 13. místo tištěného „statuentes“ čte: sancczentes. Str. 52. ř. 2. a 3.

má 77curialibusque \'el inbeneticiatis“ (bez quoque). R. 11. má: Hen
ricus, ř. 14. Zewise, Semizlaus: 15. Sulizlaus; 16. Thizelimus abbas de
\Velcgrad.

XII.

47. Innoccntz'us II]. Latcran. 9. dubna 1210. — A. ]. a ].

Dr. Lechner sice vytíká: die Uikunde ist jedoch falsch ein
getiagen, da sie mit Rucksicht auf das Monatsdatum ins Jahr 1211 zu
setzen ist; ale papež Innocentius bjl posvěcen a korunován u sv. Petra
.v

22 února 1198. třináctý rok jeho papežství počíná 2)_ února 1210
a končí 21. února 1211. (De \Ias Latrie. T1es01 de chronolo<>ied histoire
.et de (O300 raphie. Paris 1889 col.111—l.)'letlv Š).duben třináctého
roku papežo ání Innoceutiova jest skutečně 9. duben 1210 a ne roku 1211.

XIII.
][. 1:13. Ifni! Přemysl. Brno, 2. března 1223. JI. Í. a. ].
:str.

Codex dipl.

(_)riginul.

terfio

tercío:
eo za ! následuje. jest setí-eno: podle zh_v
lých známek může býti jenom: Boruf/z.

1—16. ř. 4.

L. Boruta

ř. (5. Boultif.

Počet rozdrobená na modrých nitích zašitá v plátně.

XIV.
162. V[(rd ('s-Z
((r markrabě.

[fm] fce, 11. [vě/nr! 1225.
() rigi nul .

COthX tlipl.

str. 163. ř. 2. seruienf'ium
ř. 4. eciam

ř. 5.1103 \Vludizlnus

seruionfium :
o/ium;
„'(/,)\Vludízlmts: zde bylo poznumenuti,
že větu, jejíž podmět jest v singulare.
končí výrokem v plurale u Boček 20

k vůli výroku změnil konstrukci věty;
ř.

purtieipes esse eupientes L.
správně dle originalu: Purticeps
esse eupiens
orucíonum
í'.

. Petri ef. Pauli

(n'nfionulm
Petri alf/zm Pauli:

í'. 8. in c'illzl

iu Nllltlt

ř. 10. ne retrihunionem'

retrihufitnwm :
Hille;
při slově cont'etlimus je.—'tkorrekturu
pozorovali ;
beniuoleníium, tedy ř. ."). zkr. gl'e roz—
vésti třeba grafie;
iam dietu Hilla .. imluiet'atimw:
infestufione:
edificaňmw :
uiolenfin;
efiam:
)(illu . . . i11 eustodía eurie prineipis;

ř. 11. ville
i'. 12.

grucie nostre heniuolt—ucimn

ř. 13. izundietu villa. .inquietucíone
.
. 14. infestztcione
str. 164.
1. edificucione
2. t'iolencia
.
„<

l—f(

3. evium
r—_<
v—g<

.'

H'(

.

5. z'illa . . . iu

eustodimn eurie

prineipis
G. t'ille

?. l't . . . roluutute.

Si rero

9. in villa . . . Az'iolentum
r—g<
n-„w
—-;<

.

11. L'igilautibus

Hille;
ut . .. zzoluntnte. Si nero:

in uilla.
uioleutzun:
uigiluntihus :

ř. 133. \'uh.\_('1'ip<'ione
Andi—eau Aguzo

\ul\\(1í1)ti(>11<;
Andie—a.—a;; 1120;

ř. 17. I—Íudolplnm

iudolhh:

ř'.18.incarnufionis..Imlier'ioneXIII.

im.—m'nutionis..indietioní.\:tercio decimo
(síť).

Pečet utržena.zbv1\ \\šak zt\řele d\ě niti černohedvábné. Záznam
nejstalši na rubé: ASU/16)
Mostkouiez ut bona non impediantur nec
aliquas oontlibueiones faeiant. Pozdější če\k\': Swody ws) mostkouiez.

XV.
255. Jlar/umbě Přemysl 12.94. C. ]. (z. 5.

Str. 13-36.(14) piše Dr. Lechner:

fol. IV' folgende, Nr. ?. kommt

im Copiar die Urkunde ?, 285 \qq. deren Original hier liefrt signiert
C. I.
Zatím J'e\ti zde orininal pouze onoho přepisu v kopiáři I.
na uvedeném miste. kdež listinu. již u\ erejnil Boček 11.285) \1. Jest

potvrzena & rozšířena krzílovým \\ nem taktež Píenn \lem mmkiabím
moravským, Jak dokaque poškozen-á Jeho pečet na nitioh žlutého
hedvábí, na niž čísti lze *? PREMIJZL DUŠI GRA( IA MARCHIO
\IORAVIE. Písmena EI GR jsou na odlomku pečeti. ktervž se však
drží na nitieh dotčenveh Kdvž jsem pečet dosti málo očistil. ukázala
se písmena AGIA zcela zřejmé. \*\ pečeti Jezdec na koni uhánějíeím,
v le\ici dlže štít \ orlicí, kteizí má křídla v letu roztažená, v pravici
kopí \ praporcem vlajícím.
Zuznam na rubě psaný piíčk\ od spodu navrzch P riullemu m

Priinisel marehionis )I01auie\super lihertatibus eeelesie

Olomucen\i\ (pozděJširukou): et Cremsirensis — super
multis villis. que in hne ex nomine ponuntur. Pod „super
multis“ dodáno \otva čitelné et\ \uper

Rathav.

Stranou nad tím: II.

Xad z't7namem opět č. II. a pod číslem: Ratav.
Počátek zní: In nomine \anete trinitatis et indiuidue vnitatis.
Ego Prelnizl dei gracia marehío \[omuie Roberto dei glaeiu Olomu
eensi episeopo et eius sueoessoribus ao eeclesie Olomucensi in perpe
tuum. Cum \it honestum et iu\tum cuilibet iura \ua oonseruare tamen
uidetur esse conuenientius et iu\ticie magis eonsonum \aerosancte
eeelesie cuius proles \umus generosa eiusque \aermnentis regenerata
ip\iu\ iula illihata eustodire et- ut integra et ineonou\\a perinaneant
prudentor et mature prouidere. Decreuit itaque nostie pl udenc1e prouída,
\agaeitas ad peticionem uenetrabilis patiis nostii Ulomueemis episeopi
Roberti qui in. pleseneiarum e\t ecclesie Olomucensis priuilegia ab
illustris meinolie rege Boemorum patre nostro Othaearo nomine qui
lingua boemiea Premizl uocabatui eidem eeclesie Ulomueensi eoneessa
et & predecessoribus suis prineipibus ao dueibus Boemie et Moruuie
plenarie

ao lucidius

renouare

et quicquid & tanta regis elementia est—„

indultum totaliter eonfi1n1are.Ut autem libelalitas nostm ubique clareat
profu\iu\. etiam quedain henefieia ]1be1tat1\\anete eeclesie Olomucensi
profutura \uperaddidinms quatinu.\ ex nostris adauetis beneficiis heat-i

((postoli Petlus et Iaulu< (t gloiio<u< maitir sanctus \\'eneezlau< (le
(uius sanguine t1a\i)nus originen) nobi< <int aput (lenm ]))opicii ae
pro nostra salute et )emedio animaiun) pledeeessoium no<t1()1umet
preeipue inelite memorie patri< no<tri interee<<ores e\i.<tant a.<.<i(lui.
Priuileqium autem patris nostri tale est <ieut i)) <ul)<e(1uentil)u<apparet
in
quo piiuileOio
etiam (jueclam
ates C()nti1)e))tu)
(lua< e\eellentis
n1en)01ie
\\ l„)(l)zl„)u<auus
nosterlibert
<eeun(lu<
)e\ Boemomm
eeelesie

Olomucensi eoneessit et conee<sa< eonňimauit et sui appensione <i;)illi
ne. in postelmn uiolaientur )ol)oiauit. () In nomine sancte et i))(liuidue
trinitatis. Ego Plemizl (lei ;))aeia. )ex boemoium te1(iu< etc.
Boček udal na str. 287.. že li<tina. jak ji oti<l\l (\ 01i_;)inali
archiv) Cremsiriensis pochází To \šak <e-nezakládá na 1)1„)\'(lě:nel)
j))k dotčeno V alehivě zclej<í1n je<t\o)i_';>i1)alkonfiilnaee listin_\ Pí(n)_\ <la
krale z 1()l\u 12l)7..1)ot\17en('= 1)„)j)(že,)nlnnocentienn z této li<ti1)_\ \'7zam
\'še až po slova ,.,initetun ])1()l)il)emuS' )ocek H. I)\ () “.)\._)).\ <e. (()
následuje. na str. 28.3. „<l.. náleži jak i j)()('át(l\ této li<tin_\' mo1„)\

skému )))„)1l\)„)l)imu
Pien)\'sl(i.)\* \el)() jako jenom

poddaný kostela

bezp) o<ti ed ))\

olomuokeho mohl naZ\ati l)i<kupa

olomueké llO <\'_\'m(lueho\nín)

otcem („an

k)„).lov( če<tí pisou o biskup)) Olomuekem \e7(l\'

nami Roherti

\' ene„1)l)ili<

i))

Chiis to patei . tak mohl take j( non) p1í<lu<nik l)i<l\uj)<t\'í
Olomuekeho

erga

psáti:

(leun) habemus

\t
letetur

autem ex nostie (leuotionis „)Heetu(j))en)
<emper „)a/(r „v<—(fm
<aneta Olonmeen<i<

ecclesia et ampliori
l)(šneůcioruu)
honore (:'z')))(l=z)t.<('3(=<.<()e\eelsan).
ex nostra )))era liberalitate
hane (i(len) ;))-neian) ('()1)t'(=)'i)))u.<quod
quasmnque 1)o.<<e<<ione<episeopi emunt uel (f:)noniei nomine ()eelesie.

preseiipta gaudea)))t lil)e1t„)te.eto.
\larkrabi
PIUHIVSl 107mnozuje :) )()z.<iřuje 7(le $\'ol)()(l\' l\o<t(=l)
olomuckého. jakož l)\'l 1)10(l0111))„)1l\l <l()\ \: Lt autem lil)e1„)lit„)<))().<t)„)

ubique el„)1e„)t1)1oíi)_<iu<.
etiam (juedain

sanete ecclesie
\eehei

Olomucen<i

pioiutura

beneficia

lil)e1t„)ti.<

<))1)e1r„)(l(li(li)))u.<
ete.

prone<ti 7(le <oud. 7.(lali je.<t listina. kteie

<cl)„')7iol)\'\'l\l_\

konec. na niž take svědci nejsou u\ e(leni. l\t(1„') není datovana. je<t
puvodni čili nic. ale tolik podotykan). že uvedení) \\še <l()\„) 1)„)tri<
nostri Roberhi \ ]))ounně j)íi1))č)en(':1()l\u 12)().1)„)tri umm) Brunoni

„) V1:omnia (intem matii „osf/( <„)))('te ()lon) ucen<1 ecclesi
V listině Prem“ la II. krále. jak ji má kopiá) pelganmnový z 14. věk))

(Boček III. (. 234. st). 1214). jejíž

znění

se .<\'ě(ll\\' 7eela ji1)_\')))i t_\"7.'

kopiář í t1an<<umpt 7 1()l\u 1417.při1)i<uji

nenasvěclcuji

1)u\ O(lno<ti listiny

n)a1k))l)imu Pieinvslovi.

z 1()l\u 1230.

XVI.
219. Přcmztz/slmarkrabě.

Znojmo (' Íz'sfopfu'lď ];32.

(.'()(_l(-:\(;lipl.

str. 240. ř. 1. Premisl
ř. 4. fideli eapellano no<tro Gregorio
r. 6. i)) ip<iu< villa

Kopiúí' I. fol. l'. Il. \.

Premizl;
fi(leli no<tro capellann
i)) ip<iu< uilla:

G)'(_>;_r()ri(_)

správně: precepta euaugelz'ca. atten
cleutes;
inportunznn ;
index Olo— Proborius index Olomucensis;

ř. 8. preceptn ezcnugolií :lttemlentes

ř. ]1. inqnn'tnnum
241. í'. '2. Príhorius

muceusis
ř. 3. Z lzmntu . .\\'o'/c/co subcamemrins
ř. :"). filins Prothiuen
ř. (i. Smlomirns filius Sudomiri

Pabiauus. Woina filii Luder L. Pa
bianus et \Voiua filii Luderi
ř. ?. filius \Veliz
Zbizluus. Pred/mr filii ;\Iiloslai
ř. ?. a 8. Ratibor. Tworimir filii
Bndizlai
Cod. dipl. & L. ř. 8. filii Priborii
ř. 9. Bo.—'e. .. Neplah

fih'i Neplah

ř. 9. a 10. . . Gilye filii Jaukouis...

Slamatn . . . \Vocco snbcumerm'ius;
filius Pl'othiwen;
Zudomirns filius Zudomiri;
Puly/anna (et \Voz/na filii Luderi;

filins \Velix;
Zbislnus ct Predwor filii Milozlai ;
Ratyborius ez“Tworimirus filii Ruth/zlin;
filii Prehorii;
Boze . . . Neplah (v kopiáři vynecháno:
filii Neplah);
. . Gylie filii Iaucouis . . . Ratymili;

Ratmirii

_

ř. 10. Jncssu . . . b'eripeu
ř. 11. Datum in Znoym . .. Bai'tholomei
ř. 12.

Iaessa . . . Zcripeu:
Datum iu Znoymn . .. Bartolomei;

ř. 1.3. mm;—:p Nonembris-

men.—'eNouembrí.

rok vypsán literami;

XVII.
277. ]fm'l Václav ]. 1236. — ]foln'a'ř ]. fol. F. III.
Codex dipl.
(i. ř. .3. Olomuc

str

haha—'(

Kopiář I.

super libertatibus suis
cum fnimns in Moravia
presumptuose
contra omnem nostrum man
datum

Olomncz;
super suis libertatilms;
quando fuimns iu Morauin;
presun) ptorz'e ;

ř. 11. optentu... nobis
'. 12. presumptioue ablatu'qnanto

nesprávné graumnaticky „omuem“ vyf
pnštěuo v kopiáři;
obteutu . . . rohis;
presumpcione nblata quantocz'us;

cicius
ř. 15. uolnmus
ř. lf. nobis

columns;
z'obis.

if( .

?DFDT'tF—H

h—W

L. uolumus

XVIII.
5301. ]fm'l Vfícslav [. 1. prosince 1238. [xv/)])z'a'ř
]. fol. l).
str. 350. ř. .3. inperpetnum
iu perpetuum;
Opel-tet

oportet ;

ř. 5. en littei'zu'um
ř. S. silvzun . . . iu Lodeuz'cz

ea et litternrum;
siluam . . . iu Lodnícs;

Lod i1160.3

L.

VII.

opravám diplomatáře moravského. — Dětské časopisy v Rusku.
___—_ —-FK **

ř. 12. ez'idens

Í).v) Q!

euiflens:

ř. 1.3. Rathiborius ..
Ratyhorius;
Szemezlaus
L. »S'czemezlaus Zceěnwslaus nebo snad raději Zezu
meslaus ;
str. 351. ř. 1. Sdanimirus
Zdanimirus:
ř. 2. archidíacorms . . . Xz'c/zolaus
archidz'aconus

archidg/aconus . . . Nivolaus arehidya
(fonus.

Dětské časopisy v Rusku.
Podává A. \'RZAL.

Úkolem dětských časopisů jest, by účinně podporovaly rodinu i
školu ve vychováváni a vzdělávání dětí, poskytujíce dětem záživnou,
srozumitelnou a vzdělávací četbu. Co v té věci podávají současné ruské
časopisy pro děti?
Nejstarším ruským časopisem pro děti je illustrovaný měsíčník

Dětskoje

čtenije,

vycházejícívvMos kvě, kdež také založen byl

1785) Nik. Iv. Novikovem. Zaniknuv 1789, byl čaSOpis tento častěji
otiskován před r. 1619. tu v Moskvě, tu ve Vladimiru, což svědčilo
o potřebě časopisů pro děti. Teprvé koncem let třicátých a počátkem

let čtyřicátých počala rozvíjeti se dětská literatura, vydávány dětské
almanachy a knihy pro děti. Pod vlivem článků N. Pirogova (1810—81)

v Morském

Sborniku

1856 začalo ono pedagogické hnutí, které

v oné době neméně zajímalo rusku společnost než reforma selská a
jiné reformy. Zakládány školy, vydány nové učebnice K. D. Ušinského
(1824—1870), barona N. A. Korfa (1834—188)), Vodovozova a jine,
konečně 1869 znova založen v Petrohradě A. N. Ostrogorsky'm časopis

Dětskoje

čtenije

směru pOpularně vědeckého. Casopis ten, do

něhož kromě redaktora přispívali V. P. Ostrogorskij, V. A. Viskovatov
i A. Jak. Gerd, získal záhy dobrou reputaci. R. 1877. převzal redakci
čas0pisu toho V. P. Ostrogorskij, jenž prvotni pOpularně-vědecký směr

změnilv umělecko-literární, a zavedl přílohu„Pedagógičeskij

listok“,

věnovanou otázkám domácího vychování, prvopočátečného vyučování
a školy. Kolem čaSOpisutoho skupil se kroužek pedagogův a spisovatelů
pro děti; v redakčních schůzích posuzovaly se články, jež měly přijíti
do tisku, i otázky o směru dětské literatury a vychování vůbec. Za
prvních patnáct let svého trvání čas0pis přinesl celou řadu povídek,
básní a pOpularně-vědeckých članků, z nichž vznikly sbírky, které
dosud mají důležitý význam v literatuře pedagogické a dětské, na př.

„Ruští spisovatelé jako vychovávací a vzdělávací material
pro zaměstnání sdětmi“„, Dobří lidé“, „Ze světa velikých
podání“ od V.P. Ostrogorslsc'ho;
„Uprostřed přírody“ , „U dělníkf“,
„Ve svém kruhu“, „Po Božím světě“ od A A. Ustmgmskěhm—

536

Písmnnictví & umění:

„První povídky z přírodopisu“ V. A. l'zÍs—Ísovaml'a:
„Zadušcvnyje
razskazy“
(2 sv.) a „Byvalščina
i skazki“ (I'. V. Zas—orlímwke'lzo:
„,Pověsti skazki i razskazy“ (4 sv.) A\ÍP. Vag/mm(Ifal.-.llzu*l_y/.:n):

:Na pamiat star ago roda“ .,Kak poživeš, taki proslyveš“

/ofíe

Pazl

Sol/aleve?(V. LSIZNZOl/lollt
'i' 1881)

„Ruští

bohatýři“,

„Pohádkový
svět“ 0. Šmzdt—
lIOsÍwztz/zon'(Iaoqove');„Podsněžnik“
4-11.N Pleščcjem: „Dětské povídky“
P Me 50710er (P. \. 7100,
'i—1855) aj. Ale po r. 188-1. reputace Dětského
čtení klesla, až
r. 1888. převzal redakci l). l). Semenoz', jenž časopis tcn Opět povznesl.

R. 1891. převzal vydáni Dětského

čtení

Jak. V. Boris-oz-a redakci

P V. Go/jac/zors-Íue'j,kteří k účastenství pozvali staré spolupracovníky
(A. N. i V. P. ()strogorské, P. Zasodimského, V. V. Ogarknva, N. Borisova,
A Valniieva-Munta) a přllákali nové síly k spolupracovnictví. Když

pak v lixtofadu r. 1894. čaSOpisDětskoie
čte::ije
přenesen byl
do Mtskvy, kdež vydavatelkou jeho stala se E N. Tichomirova a redakci
jeho převzal D. J. Tichomirev, Dětsk oj e čtenije vstoupilo na novou
dráhu v dětské literatuře. v těsný svazek 8 literaturou pro dospělé,
přibravši za spolupracovníky tak zv. „velké“ spisovatele, kteří mají
„jméno“ v literatuře ruské. Dříve totiž do dětských čas0pisů psávali
spisovatelé „dětští“, neumělečti, jímž nedostatek 'literarní uměleckosti
nedovoloval přístupu do „tlustých“ časopisů pro dospělé
Spisovatelé ti psali „dětsky“, t. j. neumělecky, jednotvárné.
U všech těchto spisovatelů bylo pozorovati tytéž hlavni vlastnosti:
psali stále poučné, citlivě, mnohomluvně, strojeně, vypůjčovali si za
motané sujety druh u druha, odchylovali se od vychovávací pravdy
skutečného života a vymýšleli si látky k dílům literárním. Ale nyni
přibrání za spolupracovníky Dětského
čt. skuteční spisovatelé, kteří
vnesli v dětskou .literaturu, do té doby monotonní a ncuměleckou,
svěžest, oživení, větší obsažnost a rozmanitost, litcrarní uměleckost.
A tak vydávané Dětsk. čtenije mělo veliký vliv na dětskou litera—
turu jak ve výboru, tak ve zpiacování látky plo děti. V belletristickém
oddilu D. čt. “'ÍV)Sl()tUjlse jména předních Spisovatelů ruských: Ant.
Čechova, K. Baranceviče, ]) \lamina- Sibiljaka, Vas Nemiroviče—
Dančenk). P. /asodimského, M. Albova, G. \Iačteta. Ign. Potapenky,
K. Staňukoviče, P. A. Seigějenky, N. P. \agnera (Kot Murlvka),
V. S. Lichačeva, D. Mordovceva, Kruglova, Poznakova, Solovjeva
Nesmělova aj. Z básníků píší tam: V. L. Veličko. L. Medvědev,
V. Ladyženskij, Fedorov—Davydov, P. Tulb, N. Novič. Lebedev aj.
Nelze nám pro nedostatek místa vypočítámti všecky cenné básně,
novelly, povídky, pohádky, uveřejněné v časopise tomto za poslední
léta, i obmezíme se poukázáním na lepší práce r. 1898. Tak f_r/nu
Pair/paním uveřejnil tu pěknou novellu „Dva talentyíí,
v níž živě,
pravdivě, umělecky nakreslil dva zástupce talentu hudebního, skromného
dělníka s prostředním talentem (Němce) a Rusa, obdařeného velikým
nadáním, spoléhajícího jen na talent, ktelého nezdokonaluje prací, jako

jeho společník. ]). llmnm-S'szrjnk v pohádkách „Světljački“

na

kleslil poetické oblázky přírody v noci, v lese i na jezere, a zobiazil
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v nich vtipně život dvou světlušek. Úchvatně a živé nakreslil tu také
obrazy, vzatéz ruských pověr: lesního ducha, vodníka i rusalek, jež
seznamují nás názomě s tím, jak vznikly pověry ty a kolik je v nich
půvabu 1 realní pr.avdy Mamin—Sibirjak jako spisovatel pohádek a
báchorek může býti nazván originalním mistrem v oboru umělé pohádky
a báchorky, jak o tom svědčí jeho sbírky pohádek pro děti: „Ale

nuškiny skazki“, „Razskazy i skazki“ (2 sv.), „Zarnic “.

Prostě, srdečně, tklivě napsána povídka P. Sergějenkg/„Milosrdná
sestra“.
Upřímnou pravdivosti a tklivostí vyznačují se povídečky

K. D. Nosílova:„Nešťastná příhoda“, „První hanba“, „Dě
rlouškovi jeřábi“ a „Biskupův příjezd“, kde zvláštědojemně
nakreslen starý kněz, vychovávající své vnuky, budící v nich lásku
k lidem i přírodě. Dobrosrdečným humorem dýše povídka IC. S. Baran

cevz'če„Obnovitael rodinné
dečka

Mitriče“

slávy“.

„Vánoční stromek

dě—

a „“Domů jsou dojemné obrázky ze života dětí

vystěhovalcu. Teplotou ndýše vyplavování kostelního hlídače o dalekém

dětství v povídce V. M. llzchějeza„Večer na školním

noclehu

.

Zmínky zasluhují ještě povídka „ze selského života „Druhové“
od samouka S. T. Semmwra & obsažný načrtek

P. Levického „Na

vzějzžej“.

(0- Po)

Nova dila.
])r. G. Uhlíř: Beitriige zur Kritik der Darwiuíschen Lehre.
Leipzig 1898. Cena 2 m.

„Es bricht sich zweifellos allmahlich die Erkenntnis Bahn, dass
es mit dem Darwinismus eine arge Tauschung gewesen ist, und man
sucht ihn múghchst anstandig \\ 1ede1 loszuwerden ' Tím ovšem nelze
rozuměti veškerý Danvinovy práce, která bez odp01u byla veleplodná,
ale hlavní zásady jeho, mechanický názor přírodní. Spisovatel padně a

znalecky háji rozpravami svými zásadu původ ní účelnosti

v pří

rodě ústrojné. Podstatu organismu klade totiž v „účelnou přizpůsobivost
k zevnějšku “, která právě jen bytostem organickým dána, a to prvotně;
darwinismus, který tajemství to chce vysvětliti, mlčky nějaký život
již předpokláda a dodatečně účelnost do mechanické soustavy své opět
zavádí. Spisek jest velmi cenný.

JUDr. lfmníl Ifenner: Různění překážek manželských na veřejné
a soukromé není kanonické. V Praze 1899. Str. 155.
Velezajímavá. monografie zabývá se známým rozlišováním mezi
překážkami manželskými veřejného a soukromého práva. Lišení toto
v našich učebnicích téměř zobecnělé není původu kanonického, nýbrž
pochází z proslaveného dila Boehmerova „Jus ecclesiasticum Protestan
Hlídka.
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tium“ z roku 1731. Odtud přijato jest nejen do pruského obecného
Landrechtu a zákonodárství rakouského, ale také od valné většiny
novějších kanonistu. P. spisovatel větu svou provedl tak bohatými
dokladv od nejstarší literatury kanonistické počínaje, zároveň s piesností
tak vědeckou, že nelze nepíisvědčiti jeho \*\"vodům. V cíikevní praksi
ovšem rozdíl zůstáu'i mezi překážkami, pro ktelé žalobu proti manželství
podati může každ\' věríci a soud zakročuje z moci úřadu, a mezi
piekážkami, pro ktelé právo to zustaveno jest toliko manželu, jehož
právo b\lo porišieno. Ale ve vědeckém díle iozvrh v\' se \\ značený
již místa míti nemá. Kdo přečetl rozpravu tak dukladnou, zajisté
jediné má přání. abv z péra tohoto dostalo se nám uplného zpiacování
práva kanonického v jaZ\ ku českém. Dilo tímto duchem psané, úctou
k zákonodárství církevnímu provanuté b\lo b\*ozdobou literatui\ české
a splátkou dluhu, ktei_\' u českých kanonistů zde dosud ještě se
pohledává.

DR. J. Honn.

J. mezzar: Výroba zvířecí a zemědělskoprůmyslová. Nakl. J. Otto
v Praze 1899. Str. 138.

Autor, ředitel hospodářské školy ve Slaném, nazval obsažný
spis svuj prispěvkem k ocenění vlivu v\rob\ zvíreci a zemědělsko—
prumyslové na v\'*1obu iostlinnou. Jest však zpusob jeho zalozen šíře,
V\stihuje vvrobu zemedelskou ve vsech dnesnich modernich zjeveclí
jejich. Spisovatel uchvluje se od německého počítání stejně, jako professor
Lambl nav1huje a zastává odchylnou taxaei od dosavadní německé.
Dělí se totiž v Munzarově spisku pravé V)robk\ od odpadku, čímž
hospodáiství či hospodářské počítání a cenění klade se na piirozenějši
základ. Spisek není proto snad jen theoretickým a nepřestává jen
vvtčením zásad. Po stránce praktické obsahuje vše, co hospodářsko—

\*\robní spiávověda obsahovati musí.Hospoda1umzvlástě vzdělanějším
posk\tne dobrv' základ pro ocenění jejich vlastní těžb\ hospodářské
a poukáže po případě na ch\b\ a om\l\, jichž se pii dosavadním
svém plánu dopouštěli. Je to jedna z knih, jež od hesel, jaké často
v hospodářských časopisech a popularních knihách se v\ dávají, odvádí
hospodáie na půdu rozumného počítání a ocenění vzájemného vztahu
nejhlavnějších odvětví jeho hospodářství.
A. Haman : Duševní povaha anarchisty. Přel. Jaroslav Jiroušek. Knihovna
Rozhledů XXIV. V Praze 1898. Stran 154. Cena 90 kr.

Spisovatel si vyžádal od čelnějšich anarchistů všech téměř národ
ností a různého zaměstnání obšírné udání důvodů, jež k anarchismu je
vedl\. Ted\ jakási anketa písemní. A předpokládajé úplnost a pravdivost
odpovědí jejich hledí z nich, jakož i ze spisů anarchistických indukčně

„určití idealni

duševní typ anarchisty“

filosofického

ducha nauky anarchisticko-socialistické.“ I shledává

(str.“22.) čili .,nalézti

v něm tyto prvky: buiičství, lásku ke svobodě, individualismus, lásku
k bližnímu, cit pro spravedlnost, smysl pro logiku (!), dychtivost po
poznání, proselytismus.
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Odpovědi, anatomicky rozkouskovaně a jednotvárnč vedle sebe
kladené, unavují a budí odpor. Většinou logické, socialně—
ekonomické
a ps\ chologické kotrmelce neb C\nické přiznání skutku neunav nvch!
U čtenářstva duševně nevyspělěho mohly by však také působiti svůdně,
zvláště když spis0\ atcl anarchistu kreslí s láskou, opravdu idealně. ———
Zásadní stanovisko. s něhož autor psychologii anarchistovu sestavuje

je chybně. Přiznává se bez obalu k determinismu.

.,Jako determi—

nista myslím, že člověk je nezodpověden za svoje n1\šlenky a svoje

skutky. \.ení to ani zásluhou ani proviněním. že má tyto m\ šlenky
že koná t\to skutky. (str. LL) Ta zásada nemůže ovsem nemíti vli\u

i na v\'*\od\ spiso atelovy. ——Překládati by se měla jen díla nejlepší
a nejpotřebnější.

A z takových

Norbert Heermann's

spisek

tento

není. 1)

DR, „M_\—
SEDL_.'\K_

Žosenberg'sche Chronik. Herausgegeben von Dr.

Matthžius Klimesch. Prag 1897. Verlag der kčnigl. břihmišcheu Gesellschaft
der \Visseuschaften. Str. 299.

Kr onika ,Heermannova“ (nepravý autor byl třeboňským proboštem
vl. 1663—1699), pečlivě prof. dr. Klimeschem vydaná ve spisích král.
společ. náukové v Praze, má původní název v rukopise„ RossenberOische
Cronik( “* a mimo dějiny rodu Rožmberskěho má míioho vzácn\' ch a
důležitých zpráv z dějepisněho místopisu, z dějin kulturních, církevních,
říšských 1 vojensk\' ch, týkajících se království Ceskeho, ano jest hlavnini
pramenem dějin jihočeských za druhou polovici 15. a za prvou polovici
16. století. Ačkoli obsažná klonikat tato b\ la známa Dudíkovi, \Iarešovi,
Proschkovi a Paugwieilov. přece o ní obširněji nebylo pojednáno, ostalá
ruk0pisem. Prof. Klimesch, pilný německý pracovník o dějinách českých,
sebral všecky zprávy o proboštovi Heermannovi, rozeném v \Iagdeburce,
a v předmluvě promlouvá o vzniku a ceně kroniky, kterou podal tisku,
jak toho již dávno zasluhovala. Opisu kroniky této zachovalo se dosti
V\ davatel domnívá se neprávem, že autorem „Ros. kr.“ jest Heermann.
Text kroniky této jest vlastně zp('acování, ano překlad Rožmberská—
historie, pilně sepsané posledním archivářem Rosenberským Václavem
Bř,ezane1n dobrým českým historikem, ale první tři díly Březanovy
historie b\l\ 1*.1753.půjčeny rajhradskěmu dějepisci P. Bonav. Pitrovi,
nebyly vráceny a ztratily se. Preklad a zpracování i vzdělání Heer
mannovi připisované jest za original jejich český německou náhradou.
Prof. Klimesch nezvratnými důvody dokazuje, že „Rossenbergische
Cronika“ jest v jádru svém původně dilem Březanovým a hlavním
pramenem jejím jest práce mravenčího archiváře nejbohatšího soukro
mého archivu českého, o čemž svědčí i zachovaný Březanův krátký
výňatek z Rožm. kroniky v Jindř. Hradci, otištěný v Cas. C. Musea
r. 1828. Cena Rožm. kroniky leží hlavně v opisech původních listinných
památek a pramenův, které Březan vybral z Rožm. archivalií třeboň—
ských, z archivu cisterc. ve Vyšším Brodě a v Zlaté Koruně, klariss.
VČ. Krumlově, august. v Třeboni,kapit. pražského, kruml. městského atd.
1) Při této příležitosti upozorňujeme na důkladné články Dunína-Borkovského S. J ..
o anarchismu v letoším ročníku »Stimmen aus Maria-Laacha seš. 1., 2., 4., 5.
35*
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Písemnictví a umění :

\ \daní Klimeschovo pořízeno jest dle rukopisu, chovaného v zá
meckéni archive Buquoyskem v \ov_\'*chHradech v Čechách. Napřed
jest otištěna ..Epistola dedicatoria“. věnovaná Adolfovi Vratislavovi
lir. Šteinbeikovi, rytíři řádu zlat. rouna, nejv. purkraběti pražskému,
datovaná Heermannem \* Třeboni 19.1ist0p. 169-1. Heermann podepsal
se tam „obseruantissimus sacellanus Norbertus Heermann, abbatiae
Trebonensis can. rewul. s. Augustini praelatus et praepositusti Dedikace
tato jest mnohem pozdější, nežli kronika sama.
\ Rosenberské kronice, jako v oii<»inalnim letOpise Březanově,
dan jest nepravý ovšem a nehistorický původ rodu Rožmberského do
Italie (Ursini, Orsini). Jednotlivé odstavce větši, po případě rozdělené
do menších kapitol, jsou označeny nápisy dle jednotlivých náčelníkův
a \'ladařu rodu Rožmbeiskeho. Prvni odstavec zní: „Von dem \Vitko
Vrsino. \vie er antenOlich in diese Geoend hindter die Donau zue den)
Behmeilandt kommen sei“ a kronika končí se odstavcem „Von dem
hinkenden Herrn Peter.' Posledni událost zapsána jest k roku 1042.
Vydavatel

kroniky,

jak

píše, ,“HCQIHIZIHDOVBLl,
velmi pilně opsal

text. přičinil pod čarou velmi mnoho poznámek a vysvětliveka ukázal,
že bedlivě ovlada. nejen látku, ale i různé pr'amen\ tištčne i netištené.
Kniha jest právě tím velmi cenným & jistým příspěvkem k dějinám
rodu Rožmberského i k dějinám Českým.
\ poznámkách a vysvětleních pod čarou přáli bychom si důsled—
nějšiho psaní vlastnich jmen osob a míst českých. Vydavatel na př.
piše pod čalou spravne C(č, Sokolčí. Ústi. Kozihřbet, Kreč, Poděbrad.
Ujezd, Spuliř, Mezné atd., ale jinde a časteji Za\\1s(h,( áviš), Oususchi
(Úsusi), Ieter \\szchně. Bendel von Ouschawa, Retschitz, Ratzek
Chlewetz von Malschin, Seltschan, Kromeschin, anebo KotzlČrmv, Týřow,
\\ l(el( \\Todňan, Zajíc, Piibik, ano i Strschibrschecz (Stiibřec)! Také
korrektura není bezvadna, na pi. na str. 4. Urherer (správně Urheber),
na str. 7. demsellben (demselben), na téže straně verwatete (verwaltete),
na str. 22. nrkundlich (urkundlich), na str. 24. Roscnberg (Rosenberg),
na str. 27. nerrant (nar1.*ant)na str. téže Resenbergern (Rosenbergem),
na

.68.

(»edrukt(<»*'ed1ucl(t),na str. 102. von Swejschin (Svojšín),

na sti*. 130. Aetržtoe

(Bet1*('ig,e) na str. 211. A\vt (Amt),

na str. 255).

e\vžihnten (erwahnten) atd.
l\a konci vydání jest velmi pečlivv seznam mistni, osobní a věcný,
při čemž nezjištčne udalosti historické jsou pravem v závorkách. Dle
tohoto \'\"borneho a spolehlivého seznamu lze Klimeschova vydání
„Heermannovy “*Rosenberské l(ronik\ velmi dobře uziti i ku oenealogii
různý (*h rodů i k mistopisum čelných mist našich.
Ix seznamu jest přidána rel(tifik0\ ana geneaIOOická tabulka rodu
R0s(nbe1sl(eho jehoz skutečnvm praotcem byl Vitek I. z Prčic, stolník
Český a kastellan kladský a pracheňskv (1169—1194), a posledním
jest Petr Vol( (l.) )9—1611 zemřel (i. listop. a b\l manželem moravské
šle(htičn\* Ixatcřiny z Ludanic. horliv( vyznavačky viry bratrské;
zesnula r. 1601), poslední Rožmbegkovnou bvla Eva, sestra Petra Voka

a chor sla\neho hrdiny \Iikulaše Šubiče Zrinskeho.
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Vydani cenné kroniky jest prace záslužná a svčc
domita. ale \'\
davatel ma m\lné mínění o původci Rosenh. kloniky. Bylať klonika
dle soudu arch. Irant

(\Iareše (Ce'šk_\" Ca\. Hist.. V. 2.3 zpracovíma

dříve nežli v Třeboni působil prohošt Heerman (tak ho jmenuje
Mareš), jenž ani česk\ neumel a z Březanovýeh pamětí tudiž nemohl
překládati. Rukopis \ovohrad\k_\_". jejž piof leimesch otiskuje. není
ted\ psán vlastní rukou Heeinianovou. a Heerman není \ůbec ani
historickým spisovatelem. Proto by měl zniti nápis kroniky této:

„Die sooenannte
D

\orhert Heermann's RosenberglscheChronik“,

jnako mluvíme o kronice rečene Dalimilově.

mer.

.T.I—typfom.

Vas. ;Věmz'ro('z'č-Dančenko: Starý dům. Z ruského přeložil Jan l'nzeitig.
Ottovy laciné knihovny národní „\'v. 168. V Praze 1899. Nakl. J. Otto.

Hrdinou romanu je spisovatel Gorkin-Stěpňak, jenž po dvou
úspěších v literatuře náhle přestal psat usta\ičně připravuje se. že
vystoupí s velik\' m dílem. které b\ upevnilo slávu jeho. B\ takové.
dílo vytvořil. usadil se na léto \* lazenském městě L., kdež seznámil se
s dvěina sest1ami,Naděždou a Lizavetou. Stavrokovskýnni, dcerami
kdysi bohatého statkáře, jenž zchudl a skončil samov1laždou. Starší je

typ, polopanny' \aděžda zahrává i se spisovatelema dává mu naději,
že si jej vezme, až on dokončíSlvůj roman. Ale Gorkín-Stěpnak přichází
k smutnemu vědomí, že se „vypsal“ , a nikdy již nic nenapíše. Charakter
spisovatele tohoto není dosti jasnv, prop acovam'. nejsou v\jasněny
příčiny smutné ztiáty tvorby. talentu. Postava hrdinčina není právě
oriwinalní. ač je zdařileji nakreslena. Oba končí zaloven samovraždou,
nedosti motivo anou. l\ěkteró sceny napszin\ živě, ale!zajimave postavy
současné nejsou dokresleny.
Viggo Stuckenberg:
Cena

Slunce.

Přeložil II. Kosterka. Sylnposion, č. ('). Str. 963.

:")0 kr.

Je malířem, takto i natěračem. Ovšem malířem! Do večera u přítele
pije, na noc jde ke svému „slunci“ (má vlastně dvě takové ..slunečnice“,

jednu již dosaženou. druhou jen v\touženou), od rána do poledne vy
spává, pak jde k příteli a da capo. Ale v této prostotě poskytuje knížka
tolik duchaplností a bonmotů, že se z ní několik dekadentu poděliti
a na\\t1ti muže.; jen jest se obávati, ah\ nam toho naši dekadenti ne
předkladali po p01cich znova a znova ohřívam' ch. „Ty lá.\ky pse“ ,
odkopava hrdina na konci (\Iargr.ethu Je to silné. ale zdravě.
V téže (\hirce „S\1np0\1on“ (č. G.) uveřejňuje Ím) .: ll (),/(()uzc: svou

„sbírku pros“ )l\ steiia amorosa. b'tí. 137. Cen
na 70 kr.
Jal\o jedna jeho postava i on až příliš „mluví k nervům“ (str. 137.\.
ale to pieludně. mocně a \'r_\"vavě. lépe než věc zaslouží. Jakost její
vysvítá z titulu: m\ste1ia laskv, spí\ovatel míní zvláště lasku mladou,
vznikajici. Snad mimo úmysl stá\á se líčení jeho ča\těji bez potřehv

kluzkym. Omamující jest \enkoncem. \ěktere

partie jsou skvostné

humoristické. protože úan slně\vázne; jine"=zase hluboce citlivé. Psvcho
logické nadání p. spisovatele jest bez O(lpOlLlhluboké. Doufejme že
najde také vděčnčjší, sebe důstojné piedměty.
(71/7/Je llmqpassanf:
J. R. \ilíinck

Svědomí

\* Piiaze. Str.

vrahovo.

Přeložil Pavel Projsa. Nakl.

").-3.

„Svědomí vrahovo “*nadepsana vlastně jen Jedna povídka ze všech
těch šestnácti. z nichžto někteié ani zdaleka nemají nic tak sti ašného
do se )e ale nadpis ten postaven v čelo celé knihy bezpocth)J* pro
větší přitažlivost.
Zovou \Iaupassanta mistrem drobnokresby. A jest jím Opravdu,
i kdvž drobotina takova kolikiát Jinak za mnoho nestojí. Chaíakteristikou
na př. rozkošný ve svém druhu J(st dopis přítelkyně o v_\'*zna1nu.,Kníru“.
Maupassant Je iád kriminalistou a při zvířecí stránce človeka nad potřebu
lád prodleva.
Leoš Janáček : Návod pro vyučování zpěvu. Nakladatel A. Píša \*Brně.
Stran 57. Cena ]. zl. (30 kr.

Návod tento zajisté na první pohled nemálo překvapí. Zádného
téměř textu, žádných pravidel ani pouček, samá nota a značka Výklady
ponechány výhradně učiteli kte1J v četných, zcela piípadných vzorcích
notových má bezpečnou oporu vyučování a dokladů. Red. Janáčkovi

jde nejen oto,

aby žák zpěvu rozuměl,

nýbrž aby také zpívati

um ěl, a odtud ta rozmanitost příkladu, velmi pečlivě, s pravou znalostí
věci i potřeby žákovy V\l)1an\'*ch. Pozoruhodno jest, že p. spisovatel

káže splávnou intonaci říditiprůvodem klavírním,

který také všude

podán. Dílo toto objemem skrovné, obsahem vsak těžké a vydatné co
nejlépe dOporučuJelne.

Leoš Janáček: l'kvalská

lidová poesie v písních. Nakl. A. Píša v Brně

1891). Cena 80 kr.

komponují se písně v nárcdním tonu s nen "11'0dnímprůvodem“
a různé jiné. ale naše klásné pisně náiodní jsou zapomínány stále
víc a více od skladatelův i zpěváků.
Vedel) snahou národní písně na Ukvalsku zpívané pro vždy
uchovati sebral a klavírním průvodem opatřil ředitel Janáček třináct
krásných písní pod názvem sv1chu uvedeným. \ e většině sbírek takových

Jednu velikou vadu nacházíme, a to pochybenv

pruvod

klavírní.

Budto je to obJčejné harmonismání písně, a to často Ještě i s ne—
pochopením toninv, aneb je to obvyklý šablonovitý pruvod klavírní.

Průvod písní ředitele Janáčka jest jiný. Je to rázovitý průvod
cimbalový takřka pro klavír upravený, ovšem nutno Jej pochopiti a
s porozuměním přednášeti. V piůvodu tomto písně moravské národní
Jak náleží vyniknou. Jest si přáti, aby tJ to krásné písně hodně mnoho
našlJ odběratelův a aby tento sešit neznstal ()amotnělvm. n\'brž aby ho
následovalo více podobných.

A. —A.
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Pod tímto názvem podává slavný ruský

ps=\ichiati
pioiessm
Sikor;=_k"
pokus ku
sestrojení
psychologie
Věc
je
i'řplo nás
zajímavá,
aě spisomtel
přihlížel
téměř
v\lnadně Slovanů.
j( n k národu
tuskéinu. \ásledující řádky citovány dle iefelatu v Ča.—
=0pi=e čes=kveh lékaiu:
Antlii'oj—iologickýmivýzkumy byla odkryta řada zajimavycht fakt týkajících
se určitě stálosti fy siekých
vlastností plemen a ra=. T_\to iysieké vsla':ÍllOti
nemění se ani během dlouhých dol). Podobnou stálo.tí \vznačují se i
duchovní
vlastnosti plemen a ras. (rtv náiodní pov.ah_vj(jí přednosti a
nedo=tatky přemíšejí se na nová pokolení: po tisíci letech 11 ureité lasy
potkáváme se s týmiž vlastnostmi národní povahy.
Vlastnosti

života: v aktě

slovanské povahy projevují se zřejmě v n(“-jdůležitěj.'=ímzjevu

sebezach

ová n í. Ruský národ platí velikou daň smrti

boji s fysiekou přírodou: úmrtnost následkem nemocí v Rusku l.)řevyšuje
podobnou úmrtnost u všech ostatních národů Eerpy. Tím více překvapuje,
že Slované, zejména pak Rusové, projevují velikou sílu v díle mravního
sebezaehování, hlavně v střežení se takých zel, jako je sebevražda a zločin.
Statistika ukazuje, že u Slovanů, zejména u Rusů připadá na 1 milion
obv'atel ('a mov 'ažd 34) a Němců 311, u Francouzů 21.5),Angličanů 60
=—tedv Q10\(ine zajímají místo poslední. Vražd
spácháno bylo na jeden
milion ()l)_\\atel v Italii 90, v Španělsku 53, v Rakousku 22, ve Francii

15, v Rusku 10. Pro zloěiln proti

mravnosti

odsouzeno z 1 milionu

obyvatel ve Francii 21'7, v Italii 74, v Rusku 3'7. V takových rozměrech
se tedy jeví mravní sebe?a(ho\ání u Slovanů vzhledem na hlavní formy
zločinů. Je zřejmo, že i toto mravní ;ebezachování nepodává se .=amosebou,
ale že vyžaduje mnohé ztráty sil, (potřebuje mnoho zvlá=tní liapínavě
práce: fysieké i mravní, což snadno přivádí k únavě ducha. Že Slované
nepodlehli této únavě duševní, vysvětluje to autor pro husy častým
odpočinkem.
vzorným svěcením svátečních dnů, které mají tudíž význam
mravní i fysiologický.
Nejtypičtější rysy národního charakteru slovanského jsou dle Sikorského

zármutek, trpění a povznešenost ducha v neštěstí. Charakte

rizuje Turgeněvz, jako národního spisovatele, jak Brandes dí, „že v dílech
Turgeněva jest mnoho citu a tento cit vždycky vyznívá zármutkem charakte
ristickým. hlubokým zármutkem, je to tatáž nota, která zní ve všech slo
vanských písních.“ Význaěným jest., že tento slovanský zármutek je daleký
všeho pessimismu & že nevede ní k zoufání, ni k sebevraždě naOpak to je
ten zármutek, o němž praví Renan, „že vede za =el)ou veliké. následky“.
U ruského člověka jeví se tento cit jako st(íl\ a 1)ři1"'oze11\
vychod z těžkého
vnitřního napjetí, které by se jináěe mohlo projeviti nějakým zhoubným
duševním rozčilením, na př. hněvem, strachem, úpadkem ducha, zoufáním a
pod. V neštěstí, v okamžicích nebezpečí života vyniká snad někdy u Slo

Směs.

vana hněv a podráždění, leč daleko častěji zármutek,
ním se osudu a vžitím se do událostí.

Jiný zvláštní rys je trpělivost.

spojený s odevzdá—

S psychologickéhostanoviska, dle

mínění autora, představuje trpělivost napjetí vůle, směřující k potlačení fy—
sické neb mravní bolesti; neupadání do sentimentalnosti, stoické podrobení
se osudu a hotovost snášet-i bolesti — je-li to nevylmutclno ——tvoří cha
rakteristickou tvářnost ruského trpení. Nejdůležitějším plodem tohoto ruského

trpení jeví se ovládání

sebe

sameho,

způsobilostpotlačovati v sobě

rozčilení a vnášeti pokoj do vlastní duše. Tuto zvláštní črtu ruské národní
povahy krásně zobrazil Tolstoj ve své pověsti: „Sluha a pán.“ Způsobilost
proměňovati všecka silná pohnutí duše v tichý cit zármutku, činí Slovany
velikými v neštěstí a poskytuje jim možnosti, aby zachovali klid a sebeovládání
ve vážných chvílích života.
Nejpůvabnější vlastností slovanského plemene je
jeho idealismus,
vytékající z jeho jemného citu. Slovanská melancholie, praví Daudet, žalostná
jako sama slovanská píseň, zvučí v hloubce literárních děl slovanských
spisovatelů. To je ten lidský vzdech, o němž se mluví v kreolské písni, ten
příklop, který nedovoluje, aby se svět udusil: „Kdyby svět. nemohl vzdychati,
udusil by se!“ Tento vzdech všude slyšíš v pracích slovanských básníků.
K počtu zvláštních vlastností slovanské duše náleží ——
nerozhodnost,
či slabost povahy. Příkladem budiž Turgeněvův „Rudin“ . Touto vlastností
vynikali zvláště „lidé čtyřicátých let“ ; vlastnost tuto nazvali kritikové
reflexí,
zadržující činnost. Zurnalisté ukazují, jako na vynikající příklad
slovanské nerozhodnosti, na ten fakt, že ruská armáda v r. 1878. zastavila
se u bran Cařihradu a nevešla dovnitř. Jedni praví, že je to slabost, leč
jiní vidí v této nerozhodnosti — důstojné jednání.
Podstata této 'áhavosti záleží zajisté v obavě vyřknouti slovo neb
vykonati čin, který nepřipouští opako'ání se. Je to ostražitost, která často
překročí meze. Tento duševní rys těsně souvisí s jemně rozvinutým citem
Slovanův a je následkem převahy citu v jich duševní organisaci. Na vytčených
základech konstruuje Sikorski ideal slovanské povahy. Jak dalece od tohoto
idealu odchýlil se náš lid, český čtenář dobře vycítí.
Sv.
Světové osadyý) Třetina obyvatelů této zeměkoule žije pod vládou
jiné třetiny lidstva, jež od svých poddaných vzdáleno jest tisíce a tisíce
kilometrů, v osadách. Obyvatelstva kolonií a zemí stojících pod protektoratem
aneb odvislosti od říší cizích, páčí se v okrouhlém počtu asi na 531 milionů;
říše pak, jež nad oněmi vládnou, mají celkem 851 milionův obyvatelů.
"éměř polovice oněch 52 milionů čtverečních mil, jež měří povrch
pevnin na této zeměkouli, jsou kraje nazývané zeměpisci a politiky různými,
více méně eufemistickými názvy, jako osada, protektorát, odvislost, kraj pod
vlivem, kraj zájmů atd. Tři procent-a půdy v Evropě a jižní Americe, 270/0
v Asii, 430/0 v severní Americe, 800/0 v Africe a 900/0 v Australii jsou
osadami. Dle populace jest 10/0 v Evr0pě a v jižní Americe, ltroj0 v severní
Americe, 350/0 v Asii, 800/0 v Africe a 900/0 v Australii usazeno v koloniích.
Zajímavé jest, že 3/4 těchto osad nachází se v pásu a krajích horkých,
1) Dle článku

O. P. Austina

v americké revue »Thc Forun1<< (květnové číslo).
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kdežto všecky
říše vládnoucí nad osadami leží v krajích 111írněhopásu
severníht'v. Tak rozřešen byl boj: „Sever proti Jihu“.
V následující tabulce sestaven jest graficky poměr jednotliv_\"ch říší
tak zvaných mateřských (někdy ovšem maeešskýchl ku svým koloniím.
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Jak patrno, jest \'clká Britanie největší velmocí osadní, ježto má po
lovinu všeeh Osad na světě co do rozsahu a 2/3 co do populace. Po ní přijde

Francie, pak Německo a Hollandsko.
Rakousko-Uhersko, Rusko, Turecko, Čína a Belgie mají nad některými
z krajin nahoře uvedených jen protektorat. V Americe. a v Asii téměř všecky
osady náležejí Anglii. Afrika jest, v pravém slova smyslu rozdělena mezi
jednotlivé národy evropské, hlavně Anglie má 20 kolonií v rozsahu 3 milionů
mil a více než 55 milionů oby 'atelstva,

Francie 17 kolonií (3,30t_t_tm(_')mil,
50 milionů obyvatel). V Australii patří 3,25tf).t)tttt čtvcr. mil Angličanům,
kteří zde mají na 5,250.0UU pt.)ddaných.
Co se tkne způsobu, jakým osady tyto od mateřských krajů jsou
ovládány, nejlepším příkladem jest zde Velká Britanie. Rozděluje veškeré
své osady na 3%druhy. První třídu tvoří tak zvané „osady koruny"", jako
jsou 'l'rinidad, Hong-kong, Gibraltar a jiné. Tam vedou vládu zákt'niodarnou
sbory, jejichž členy jmenuje z části koruna (neb její zástupcové v kolonii),
z části komory obchodní, soudní atd. Do druhé třídy náležejí osady, jež
spravuje jakýsi sněm zástupců lidu. avšak pod vrchním vedením koruny.
Sem patří na př. Bermudy, Barbados, Bahama atd. Konečně v třetí třídc

jsou kraje svobodné, jež mají svou vlastní vládu a jimž koruna jmenuje
pouze svého gubernátora. Takové jsou na př. Kanada, ruzné osady australské,
Nový Zéland, Tasmanie, Kapsko a Natal.
Velká Britanie ponechá 'á tudíž svým osadám dle poměrů větší neb
menší volnost a samosprávu. Francie naproti tomu vládne i v osadách dle
zákonů zeme mateřské. Tři senatoři a (i poslanců hájí v Paříži zájmy Alžíru,
a podobně i ostatní osady posílají své zástupce do senátu a parlamentu.
PouZe Madagaskar jest podroben přímo a úplně ústřední vládě.
Dnes ovšem mají a čím dál tím více nabývají osady důležitějšího
významu pro země mateřské. než druhdy mívaly. Dříve byl častější styk
zeme mateřské s kolonií téměř nemožný: jediné, co kolonisatoři obyčejně
v osadě dovedli, bylo, že zemi co možná nejvíce okradli, lid proti každému
cizinci. a tím i proti kultuře evropské co možná nejvíce znepřátelili a poštvali,
a pak odjeli, aby lupu svého doma v bezpečí mohli užíti. V době dnešní
umožňují však dopravní prostředky mnohem bližší styk říše mateřské s osa
dami a vliv ončch, hlavně: v příčině civilisace na domorodce jest rok od roku
znatelnější a blahcnlárnější.
Mimo to i v příčině obchodní jest blahodárný vliv zemí mateřských
na kolonie nepopiratelný. Tak jedině ze tří osad britských vyvezeno bylo
r. 1897. zboží za With—1630110liber šterlingů, kdežto r. 1857. nedostoupil
export ani na 7-1 milionů lib. šterlingů.
ALOISSvoníK.

Sultan turecký jest nesmírně chtivý věděti vše, co se kde o něm
píše. Každodenně předkládají se mu výtahy ze všech hlavních časopisů
světa v překladech a tyto čte velmi pozorně. Mimo jiné jest jeho Veličenstvo '
velmi netrpělivé a nesnese nejmenší bolesti fysicke. Jednoho dne bolel jej
velice zub. a na radu lékařovu měl si jej dáti vytrhnouti; než ne a ne se
k bolestné operaci odhodlati. Zavoláni otroci a osmi z nich vytrhal lékař
zdravé zuby, aby sultan viděl na vlastní oči, že to není tak strašné. Na
konec prohlásil přece sult-an, že raději nechá zuby bolet, než by podobné
tortuře se podrobil.
Řád čestné legie francouzské není jen pouhým titulem, nýbrž při
náší svému nositelii hmotné výhody. Nejnižší stupeň. obyčejný rytíř čestné
legie. bere doživotně roční plat 300 franků ze státní pokladny. Důstojník
řádu dostává 500 fr., konnnandér 1000 franků. Vrchní důstojník “2000 fr.,
majitel velkokříže 3000 franků ročně. Nyní jest celkem 30.305 členů řádu
čestné legie francouzské z nichž většina jsou pouzí rytíři (25.322) Velko
křížů jest 35, vrchních důstojníků 172. Celá instituce tato stojí Francii
kolem ]U milionů franků ročně.

Vědecké observatoře v missiích jesuitských.

AL. Sv.

(O.) Na Kubě při

jesuitské kolleji v Belenu (Real Colegio de Belen). kde je i tis 'árna, nalézá
se též observatoř, jež za vedení P. Benito \'iňesa (+ 22. července 1893)
dosáhla zvučného jména. Zásluh jejích vzpomíná \V. P . R. Phillips, ředitel
klimatoltgickěho oddělení ve \Vashingtoně ve spisu svém: Climat of Cuba 1898
takto: „Je škoda, že z dřívější doby je pramálo pozorování meteorologických
jevů na ostrově. Toliko na jedné stanici jsou pozorování systematická a po
delší dobu. totiž observatoře kolleje belenské v Havaně. Začaly roku 1859.

a trvají

dodnes.“

Také

skutečně

práce Phillipsova

spočívá hlavne

na

Observaciones meteorolog—icasotců, vydaných v několika svazcích a opatřených
mnohými přehledy a mapami. Nástroje observatoře jsou nejnovějšího druhu.
Ústav vyměňuje své zprávy s nnmhými jinými ústavy všech zemí. P. Vines.

je autorem slavného vědeckého díla: Apuntcs relativas a los huracams de
las Antillas (Poznámky o orkanech na Antillách). )Iimo t0to dílo 4 kráte
ročně vycházejí:

Ohservaciones

magnetic—as y meteorolt'igicas hechas

en el

Obser'atorio del Real ('olegio de Belen de la (,'ompanía de Jesús, en la
Habana; nyní je řídí nástupce \'iňesův P. Lorenzo Gang—siti. loku 1695.
vydána v Havaně brochura zemřelého P. \'iňcsa: Investigaciones relativas
a la circulacit'm y traslaeit'in cielonica en los—huracanes de las Antillas
(Zkoumání o l_iouřnýchvirech podobných cykltjinum na i\ntillách) s předmluvou,
v níž je vylíčen vědecký význam autora. Spisy jeho přinesly mu mnohá
čestná vyznamenání. Byl členem vědecké společmisti v Brusselu a členem
mnohých společností v Německu a ve Francii, obdržel čestný diplom, stříbrnou
a zlatou medaillii na výstavách ve. Filadelfii 167%. v Barceloně 185%, čestné
uznání

iiieteor'ol<_)_<_r'it-l<e
sekce

na výstavě

v Chicagu

a častokráte

byl tázán

o radu v otázce cyklfjunu vládou Spojených Státu. Své pozorování vydával
i pro plavce v rouše popularním a spisky tyto jsou plavcmn v moři antillském
iiezlgiytuy.

——

Ka Madagzskaru

je meteoroht_o'ickt>-astrono1nickáobservatoř v Ambohi

demponě u 'llananariva. Jakožto ústav astronomický je observatoř tato nejvyšší
na celé zemi (_MHÚna nad hladinou, kdežto Mount Hamilton v Kalifornii
jen 13th mi, jako meteorologický ústav je dle výšky šestou. Observatoř tato
byla založena roku 1857. Již dříve 'Ísak byla tu malá meteort»logická sta
nice. Vědecké práce v observatoři se účastní hlavně P. Colin, žák známého
P. Perryho S. J. a P. Rohlet. Tento dOstal cenu od pařížské zeměpisné
„společnosti za krásne topografické studie o Imerině a kraji Bctsileů. (lena
tato, největší jakou společnost má. z nadání Herberta Fourneta, záleží ve
zlatém pamětním penízi a v obnosu (i()oo franků. Zpravodaj o ceně p. Alfred
Grandidier, pravil: „v celém dějepisu cestovatelu není druhého příkladu takové
obsáhlé a důkladně práce jako je P. Rohletovať Samojediný. v krajině
téměř úplně divoke,

za ohromných

překážek a nezřídka .—1nebezjrečenstvím

života, zhotovil Roblct v roce 1372. až 1854. mapu vzptmienutou. Za tou
příčinou musil změřiti filmu) čtverečných kilometru. vystoupiti na 3000 hor
a více než lóot') nástinu na stolku provésti. K tomu ješte přišlo triangulování
země 'Šetsileů. Od r. 1885. byl mu pomocníkem P. ('olin, zakladatel jmeno
vané observatoře. první to francouzské na jižní polokouli. P. ('olin dostal
cenu Jerome Pontiho. Jiný jcsuita obdržel cenu za svá studia zvířeny a
květeny madagaskarske. Observatoř má podobu |_l—la sestává ze & okrouhlých
pavillonů, každý o zvláštní kupoli. Tři pavillony v průčelí leží v Y—áře
po
ledníkové. Ve vzdálenosti je ústav 1m=teorologický, opatřený všemi moderními
nástroji. Mimo hlavní stanici u Tananariva jsou zřízeny ještě stanice pohoční
v Arivonimamě. Fianarantsoi a Tamatavě vr. 18%2. Observatoř má spojení
s mnohými jinými ústavy ve všech zemích. Za své zásluhy byl P. ('olin
jmenován Officier d'Académie, a za 2—3
léta pomm dostal stejné vyznamenání
>“P. Robletem, totiž název: (“)fficier de l'lnstruction publique.

V Přední Indii s několika vyššími ústavy jsou spojeny menší observatoře.
Nejznamenitější observatoř je při kolleji sv. Františka Xav. v Kalkuttě.
Původcem jejím je P. Laíont a dostá 'á státní podporu. Za své práce obdržel
P. Lafont r. 1880. řád Indian Star. Zvláště si ho 'ážil markýz Dufferin.
bý*alý místokrál indický a později velevyslanec v Paříži. Na jeho podnět
byl P. Latont vládou francouzskou jmenován Officier dlAcadémie. Byl též
Fellow university v Kalkuttě a roku 1896. stal se syndikcm university.
Nynějším ředitelem observatoře je P. Eduard Francotte.
I mezi černochy na dolním Zambezi zřízena observatoř. Původcem
jejím je P. Ladislav Menyharth (j 1897) rodem Maďar. Potřebné nástroje
daroval kardinal Haynald. Tato observatoř je první ve vnitru Afriky co do

hojnosti &důkladnosti zpráv. Zprávy nyní uveřejňuje Lissabonsl'á zeměpisná
společnost. (Katholische Missionen 1898—99 (is. 1. 2. a Y.)

Na ochranu I'CCkýCllstarožitností. \ )liledávání a prodej starožitností
Athenách
a ostatních památnych místech Řetka plovozuje se od let po
živnostensku od organiso anych obchodních společností. Obchod tento kvete
zejména v poslední době, tak že mnoho cennvch pnnatck starého umění
řeckéhozzapadá do ciziny k pohaně Ixecka. \„r zakročení protektora řecké
archeologické společnosti, korunního prince Konstantina vypracoval ministr
osvěty Cstaxias osnovu zákona, ktelym učiní se ]))1t1 tomuto nedustojnému
obchodování. Osnom prohlašuje všeck\ v Recku nalezene starožitnosti at'
movitého či nemovitého rázu za majetek řeckého národu. Pirávo majetkové,
jakož i péče o nalézání, udržování a uschování památek připadá výhradně
státu. Vykopávky k archeologickým účelům podniknouti lze toliko si před
chozím dovolením ministra osvěty. Přestupky proti tomu trestají se vězením
od 1 měsíce do 2 let, též ztrátou čest-ných občanských práv do 3 let.
Najdou-li se staré stavby nebo památky rázu nemovitého, pozemek, kde byly
nalezeny, přechází hned do majetku státního a soukromy majetník obdrží
náhradu dle platných vyvlastňovacích předpisů. Movité umělecké předměty
jest; do 5 dní po nalezení ohlásiti generalnímu foru starožitností nebo nej
bližšímu místnímu úřadu odevzdati. Přestupek trestá se vězením od 14 dní
do 2 let a peněžitou pokutou od 200 až do 10.001) drachem. Majetník
pozemku, kde umělecké dílo nalezeno, dostane na odškodnou polovici ceny
díla, kterou stanoví zvláštní komisse. Nálezy, které do pěti dní se neodevzdají,
budou státem zabaveny bez jakéhokoliv odškodného. Kdo by tajně kopal
na cizích pozemcích, aby našel starožitnosti, potrestán bude vězením od
(3 měsíců do 3 let. Předloha tato bude předložena sněmovně a vyřídí se
ještě v tomto zasedání. ——U nás jináče!

o.

Pod protektorátem vévody a vévodkyně Janovské ustavil se komitét,
jenž pořádati chce v Turíně mezinárodní výstavu & konkurs ohl'azův &
soch představujících hlavu božského Mistra, Krista Ježíše. První cena
v obnosu 3000 lir udělena bude porotou onomu uměleckému výtvoru, jenž
bude absolutně nejlepší „nejen uměleckým provedením, ale i vnitřním, nábo
ženským

pochopením.“

-XL.Sv.

Není právě největšímpotěšením byti manželkou presidenta republiky.
Tak paní Mac Kinleyová, choť presidenta Spojených Štátů. dostává denně
přes 200 dopisů, na něž většinou sama odpovídá.

Směs.

l'niversita

Stanford

v Kalifornii,

5-19

nazvaná dle svého mecenáše,

dostala od tohoto na dareeh úhrnem 101) milionů franků. Milionář Stanford
chtěl tak uctíti památku svého předčasně zemřelého syna. Universita
Stanford jest nejbohatším ústavem toho druhu v Americe a snad vůbec
na světě.

Na ostrovech

AI.. Sv.

Fidži užívá se jako peněz zubů tuleních ve dvou

barvách, bílé a červené. Zuby obarvené na červeno platí asi “.)Ukráttolik jako
bílé. )lísto v peněžence nosí tamní domorodci jmění své na krku zavěšené:
bílé a červené zuby tulení činí velmi pěkný konstrast na černé jejich pleti.
Dejte hádati někomu, kolik asi 'áží dospělý lev a uvidíte, že jistě
neuhádne. Obyčejně se hádá 150—175 kilogramů. Než lev váží 250 kiltigramů
i více. Hlavně jeho kosti jsou massivní a těžké jako slonovina. I tigr ne
váží o nmoho méně než lev. Před dvěma lety zastřelená tigřicc v Bengalu
'ážila 261) kilogramů.

Literarni soutěž. Dr. A. Podlaha vypisuje na původní

roman

neho povídku
pro svou illustrovanou revui tyto tři ceny: I. 3130 zl..
II. 200 zl., III. 100 zl. Thema libovolné; kromě zdařilosti obsahu i formy
vyžaduje se mravní nezávaanst. Práce označené heslem, jímž opatřena
budiž i uzavřená obálka, v níž nacházejž se plné jméno autorovo, zaslány
bud'tež nejdéle do 15. srpna
t. r. Dru. A. Podlahovi v Praze TZB.-III.
Každý konkurrující autor sám navrlmouti může tři osvědčené literaty do
jury; jména jejich bud'tež napsána pod heslem zevně na obálce. Práce
cenou poetěné budou ovšem i mimo to ještě honorovány.

Z německé etymologie. V čítance pro slezské školy je prý v článku
o Osoblaze (Hotzenplotz) též etymologie jména. Slavný zakladatel měst,
Olomoucký biskup Bruno, žádán, aby také v oné krajině zřídil město,
tázal prý se žadatelů: Jo, hobt's denn Plotz? (habťs denn Platz ?), a odtud
vzniklo jméno Hotzenplotz. — Podobně v Brně odvozují \Vranau od
Frauenau, Rečkovice chtějí_překládati Reckendorf atd.
Knihy v Americe. Podle odborného čzsopisu „The publishers weekly“
vydáno bylo r. 1898. ve sjednocených Státech Severní Ameriky 41886 děl
samostatných. V r. 1897. vyšlo 4928 děl, byla tedy produkce o 1112 větší.
Lidové universitní běhy, Nedávno ukončený byly lidové universitní
běhy tohOto školního roku ve Vídni. Celkem bylo ve. 4 scriích 71 běhů,
které navštíveny byly od 7148 osob, o mnoho četněji než loňské. Nejčetnější

návštěvu vykazují běhy 0 h vězd á řstv í, pitvě

a nejstarších dějinách.

K ním počtem návštěvníků druží se běhy filosofické. Avšak nejen ve Vídni,
lidové universitní běhy zavádějí se i po venkovských městech Dol. Rakous.
První běh pořádaný v Novém Městě za Vídní, navštíven byl od 826 osob,
druhý v témže městě a v městech Liesingu a Kremži, vykázaly spolu
12—16účastníků, což jest účast celkem očekávaná. Většinu účastníků iletos
dodal dělnický stav. Dodati dlužno, že za příkladem vídeňské university
první šla česká universita v Praze, university v Krakově, Št. Hradci a
Inomostí, jakož i vysoká technická škola v Brně..
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("'íikeulí zprávy. Ze služeb „biskupa'i šVJ'carskJ'ch starokatolíků
D1a.Heizoga propuštěnV (pio špatnou odsluhu) Dr Iška Jal se VJ'zdivati

VPlaze „Xárodního katolíka

Hodlá se tedJ už asi trvale usaditi

v česk\ ch zemích a S\ou ..zaslužnou'" činnost věnovati jen svým
rodákůin. Bude pracovati ve Jměnu národnosti pio svou cir.keV \ení
pochybv, že z Ruska dostane se mu podpolJ. Staiokatolici sic nepřijati,
tak Jak Jsou, V „Jednotu a společenství“ cirkvi \ýchodnich, ale Jak
nedávno Jsme ruskai hlasy dovodili, Jsou církvi plavoslavné milejší
nez„1i(1pistc". Je-li D1. Iška k čemu, může pioto u nás povstat erJ
pořádná církevně—národní mela.. \ám V.\;ak zdá. se, že Dr. Iska není
„tanti ab\ .\.estal Husem 20. století.
Mezitím co V Rakousku akce „105 von Rom“ stala se už dávno
Jen politickonevěleckou kocovinou, protestantc němečtí rozplameňují se
pro ni stále více. Zvláště VÝlJOjIíÝ„(l.EV£1ngClisClICBund"- podniká
nové sbírl\_V, tiskne stále nové biožurkJ a pořádá plamenné schůze
na podnícení.

Madaii na rok budou slaViti QOOletou památku pokiestaněni

svého. Že o ět k této své národní slavnosti donutí i ostatní národnosti
uherské, Jest po prikladu nedávného lOOOleti usídlení V Uhiách ne—
pocliJ'bno. Katoličtí žurnalistě za té příležitosti chJ'staJi sjezd svůj. ——
Katolická autonomie projednaná V 27členném Výboru čeká už Jen

na projednání V plném církevním konírressu. — Hnutí za národní
ma d a rsl\ou litui gii mezi sJeclnoceiiVmi\IadarJ z podnětu agitač
ního zemského výboru pro tu Věc ustaveného, bude Vicholiti V ©pouti
do Říma, Jež podniknuta má bJ'ti V říjnu. Jak hnutí toto Jest mezi
lidem samým živé, Vidět z toho, že zemskJ' VJbor musí učastníkJ
z lidu do deputace verbovat a zvláště platit.
Otázka protektorátu rozvíJi se dále. Vedle žárlivosti německé
přicházejí i starší už italské choutky k řečí. ——Rakousko má též

svůj protektorat — nad koptickou církví V EgJ ptě; VJdoleo si JeJ
specialní štědrosti panovníka svého pro missie V prastaré cirkvi kop
tické. ——Italský protektorat přetrásá prof. \ocentini V půlměsiční
revui rimske „l\uova Antologia“ z 1. června. Italská vláda missionářům
V Číně, když77před několika lety nechtěli moci se dáti pod protek

torat

italský,

podporu odíekla a pense missionáiům ze zrušených

italských klášteru pochodícím zadržela. A V Číně přece z 39 missijnich
biskupství (vikari atů (\ prefektur) 14 Jest Jich spravováno Italy.i Missio—
náři italští zprvu, ač na pasy francouzským vyslancem vydané vysílaní,
obraceli se sami s důvěrou na vyslance italského, ale nikdy od něho
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zastání nedošli. až když se pred *.')lety jednalo o zrízení nunciaturv
V Číně a Irancie je, ž('\rlí\a na svůj vliv překazila. tu ital\l\(í vláda
k jedné nesnází sv. Stolice priěinila ihned novou. žádajíc tehdy. aby
italští missionári podrobili se jejímu protcl\tor.atu Kd\ž se od\olali na
pokyny \v. Stolice, n('1\ledoval onen tiest od vl(d\ ital\l\é. Pomoci a
podpory tedy italská vláda se nechopila ale při první příležito.\tí jala
se nutit, hrozit a trestat. Prof. \ocentini tudíž dava vládě ital\ké na
uváženou, nebylo—li by záhodno \*ymknouti italské missionzíře v Číně

zpod protektoratu francouzského tím. že b\ je vlada i lid účinně pod
poroval. při\pí\ al na missie jeJich a za\t((val se jich. Za dne\ního \tavu
\ěcí má a měla brancie na svuj protektorat nad nimi i přirozené
pravo: ona je \*\držovala.
Ústupky

a ujednání

\mluv ené mezi fi*(111C011Z\l\\'111
\\ '\lancem

((

čín\l\ou vládou vedly ve franc. a něm. ča\0pi\ectvn k debattě o tom.
romířen--li tím francouzskv plotektorat i na německou missii \* jižním
Šantunu, či tato-li zustala \*\nata. Znění not\ čínsko traneouz.\l\é opravno—
valo l)\ k prvnímu. Pravit se v ní, že katol. biskupi, kd\ž \e sporu
\ mí\tni \p1(i\ ou po dobrém se neshodnou. mohou \'\Jedn((\*at \ vladni
radou čínskou jen prostřednictvím f1(1nc<)uZ\l\eho\*\\l(i11ce. Leč \t(i\aJící

už ted omezení, a to je právě \\Jmutí německé mi\\ie zpod \livu
francouzského (r. 1887. a 1888) zustava tím netknuto ——Jak plaví
vatikanský dopi\o\*atel vídenskému listu zahr:(nič. minist. „Polit. Cori. '
V l\on\i\toriu \lavném konaném 19. cel v a Jmenovano 11 nových
kardinalu, z nichž Jeden z Rakouska (knížeb. gor. Mi\\ia) a Jeden
z IMIEIDCÍG,
o=tatní jsou italští biskupi

a hodnostari

kurie,

nebo a\poň

italskými plíslušníky a rodáky (patriarcha cařilnadskv a antioch).
Mimo to jmenoval papež ještě 2 jiné kardinaly in petto. Colle01u m
kardinalů
tím ovsem Ještě zcela dOplněnonení. S n0\ě jmenovanými
11Jest ted (\\Lkaídinalu. Z těch je\t 37 Italů, 7 lrrancouzů, 6 z Rak.-Uh.
5Španěln,'7_ \ěmci, po Jednom z Belgie, Anglie. Irska, l olska, Portugal,
Sev. Ameriky a Australie. Sv. Otec Levo XIII. za svého panování
jmenoval už 128 kardinaln (69 z nich už zemřelo).

Kongregace

ritů

V květnové Jedné schůzi ohlásila zahájení

processu o blahoslavení i kanonisaei sluhy Božího Mich. Garícoitze,
zakladatele kongregace kněží Nejsvětějšího Srdce Páně. — K vzbuzení
processu kanonisaee patrona a rodáka diecese brněnské, bl. Klementa
Marie Hofbauera dějí se rovněž piípravy.

Dne 28. květnazahajensynod jihoamerických

biskupů

z tak zvané latinské Ameriky, totiž z území od Ohnivé země až
po severní hranici Mexika. Dostavilo se 53 biskupů a arcibiskupu
(40—|—
13) ze všech statu jiho- a středoamerických. Z jednání samého,
jež je tajné, nepronikne sic mnoho na verejnost, ale že veliké jedno
myslnosti není, vidno už ze sporu při volbě předsedy a z Jiných
neshod etiketníeh.

S velkým očekáváním hleděno vstríc letošímu Sjezdu

líkův

ital)skýeh

ve Ferraře.

kato

Je to pooh0pitelnopo loňských

drakonickýeh opatřeních Rudiniho proti katolíkům. Liberalní listy pro
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rokovaly malé l'lčastenství, vídčlynna sjezdu samém zamlklost, bojáenost.

Libo\ aly si. jak, ,klelikalové“ po jediném ostrém klepnutí. .l\r“.otnou

Vžd\f prý najednou prohlášeno, že katolí(i jsou poslušni světské vlády
a zákonů jejich & ctí je. Také mezi horlivěejsími účastníky sjezdu

žehláno na přílišnou ,krotkost“ piojevů. Leč sjezd třebas nebyl tak
velkolepý jako poslední dva sjezdy, zvláště ne jako milánský (1.18.97),
mnoho jim nezadal, vše šlo obyčejnou 1ní1ou.Ciněn\* i předsedajícím
i řečník\ často zmink\ o nespravedlivém útisku se stiany vlady. ale
jinak práce a porady zabý\*al\ se positivními náv1h\ hospodářsko—
socialními, jako by se neb\lo nic stalo. Muže se říci, že v plném roz
sahu potvidila se slo**a předsedova, když navazuje na známé Dupuy ovo
slovo při attentatu \aillantově: v sezení se pokračuje ——plavil: Přes
to že vláda vrhla nám bombu svych nař,ízení v ruchu katolickém
se pokračuje (,,dope la bomba dell, anno scorso, per llazione cattolica
italiana la seduta continua“).—— Sjezd feriarský byl šestnáctým. Prvý
konán v Benátkách 1874. První čtyry konány rok po roce. Mezi
pátým a šestým nastala čtyřletá přestávka. podobně mezi šestým a
sechným a tříletá mezi sedmym a os1n\'m.Tal\ mezi iokcm 1877. až
1890. l\onán\ jen čt\r\* sjezdy: 1879. 1883, 1887, 1890. \a to konány
zase sjezd\ rok co rok, až loňský rok činí opět přestávku z pocho
pitelné příčiny.
Vloni v dubnu biskupové pavijský a padovský podali návrh,

aby se zřídilakatolická

vědecká společnost v Italii, jež by

si obrala za úkol positivně i polemicky a apologetieky pěstovati hlavní
obory moderní \*ěd\ \* souhlase s VÍIOll, a udávala tím jaksi ton kato—
lieké vědě mezinárodní. Tento účel ne\*\sloven sic, ale cítiti jej v celém
pojetí. E\ení to konečně nic zvláštního — v\cházejít z Ríma vždy
směrodatné pokyny; leč věda katolická jako věda neměla vždy své
sídlo v Italii a Límě. Tak na pi vezmeme—lihned nejmodernější vědu
sociologii, před Rímem a Italií už sociologie katolická vyvinuta v Anglii
a v Německu jako system věd\ katolické a dosud obě země spolu
s Francií dominují nad Rímem a Italii. Stejně možno říci o přírodních
vědách, jež v “Německu na katolickém stanovisku dočekaly se ne
tušeného rozvoje, ač i Italie má svého Secchiho. Ale přece i tu bude

dohánět

Dle piozatímního statutu \„*ědeck('1společnostbo*eneralní pro kato
líky italské“ bude se dělit na tři sekce: 1. studií náboženských, apolo
getiekých a filosofických; 2. studií socialnich, narodohospoda1\l\vch

piávnických, politických a dějepisných; 3. vedy f\ sické. příiodnické
a matematické. — Druhá sekce už je utvořena pod názvem „jednoty
katolické pro studium socialníu. Tato jednota se ted\ jen připojí
ve smyslu nových stanov a podřadí k celé společnosti. Jednota tato
v\ dává už na sedmý rok svuj organ: „Rivista intern azionale di scienze
sociali e discipline ausilia1ie“. ——Také

druhé

dvě nově zakládané

sekce budou dle příkladu své starší družky vydávat své věstníky:
r \*1\te intern azionali, jedna „di scienze religiose, apologetiche et filo
sofiche“ ——druhá

„di scienze ňsiche, natuiali e matematicheti , nebo
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jakkoliv jinak nazvané. ——l čel společno.\ti bude ]. podpmovati íozvoj

\ěd v souhlases včrou: 2. \jcdnotiti katolíkv italské ve \'7ájemnj \t\k
pri studiu \ěd všeho dluhu: b. navázati a udržovati spojení \ jinými
\ědeckýmí společno\tmi 1t„1l\k\ml a zahraničními; 4. v\emožným zpu
\obem \ííiti plavou kulturu. ——Před\cdou (če\tn_\"m) společno\ti bude
něktelý bi\kup ital\kv:\ktiteč11_\" předseda bude míti titul predsedv
"eneralního ——Zatímním plcdsedou do n\tavení \e celé společnosti
jmenován pisanský profe\\01 Gius. Toniolo. jenž už _)est presidentem
..)ednotv socialni . Spra\ cem první sekce zatim jmenován mons. leder
Sala \ \Iilánč a sekce třetí pro.i P. \Iaffi v Pavii.
V poslední době. při ulputněj.\ích bojích politických a při ne—
snadné posici flancouzskj' ch katolíků. poslal Sv. Otec dvo)í napomínku
a. pok_vn\ katolíkum hancouzskvm. Jedny uloženv v li\tč k alcibiskupu
z Bourges. druhé v listě ke kaidinalu piríž\k činu Richardovi. \ onom
listě podot_\'ká papež. že nic se nena\k_vtlo, proč by pok_\ n_v dané

Íranc.

katolíkům

v r. 1692. a v encyklice „rerum novarum“

měnil. \_\luč.uje každou změnu mínění. praví Sv. Otec: ,..leště jednou
ted ' a \ veškerou vážností napomínáme katolíky francouzské, říditi se
dle našich \vrchu zmíněných pokynů v největší \\'orno\'ti". — V listě
ke kardinalu paříž\kému zmiňuje se papež o úspěchu spolků kato—
lických dosud docileném. A mluvě o chování katolíků francouzských
v politice. praví: „Ýechzlf se rozhodně 'postaví na půdu stavajicich
zařízení francouzských. a jen na teto půdě at se \naží () společné dobro
náboženství a \lasti své v jednotě a \\o1no\ti. jež kazdeho katolíka

perU\e\novatí

má. Toť bylo vžd\ plavou rolí vělných \\nu církve

a zůstane jí \nad v\ude i v budoucno.\ti" ——dodává Sv. Otec.

Američtí

němečtí katolíci

jakého se jim dostalo od ..ameíikan\ké"

nemohoucezapomenoutit
ú.\trku.
st1an_vv_vpuzením plofessom

Schrodela z katolické univer\itv \\'a\hin"ton\l\é. ted kdvž ten domnělý
. amelikanismusí v psaní \v. Otce ke kardinalu Gibbomovi h_vlodsouzen.
ozvali \e tež. Jeden z četných \vatodusních s)ezdu katolíků německých
v Amelice (v Kentuckv) přijal totiž 1e\oluei. v níž praví: „V_vznamu
plné psani \v. Otce o prev1„ícenem amerikanismu naplnu)e1í„í\ vel1k\ 111
zadostučiněním \ ohledem na jistého katolického učence německého.
Vždyť jest list ten také potvrzením a ospravedlněním jeho neunavné
činnosti a jeho marného boje proti naukám a názorům u_vní O(lsamého

náměstka Kristova odsouzeným ..."
Biskup sv.-pavelský m o n * Ireland.
za hlavního zástupce
odsouzeného \mělu považovaný: (lokončil \vou cestu evropskou staviv
se a řečniv mezi katolíkv belgickými. francouzskými a anglickými.
Známý professm i1_\'bur\ký Dr. Krau\. )enž pod jménem Spectator
po tri léta psaval své církevní dopi\v v liberalním duchu do mnichovského
„Allgemeine Zeitung“. \posledním listě čelvnovém) sděluje. že se
vzdává kriticko-politieké činnosti na poli náboženském a církevním.
Na rozloučenou ještě dava vedoucím kruhum cí1kevním.hovoře o
odst1edivém a reformačním duchu na všech stranách církve, toto naučení:
Hlídka..
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.Ornanismus takove ohromné společnosti církevně náboženské
jak je katolictvo0, může tlvati na dále jen tchd\. když mezi ústředím
a mezi perifelií zavládá zdravý na vzájcmné( (lm ěře založenv poměr.
P'01uší—líse tento poměr z té či oné stran\', nastává ochuravění, jež
může míti sic časem jen ráz místní, ale vzrůsti může též přec na
nemoc celé těleso společnosti zachvacující a rozkládající. ()d několika
desítiletí jsme svěědky stále se množící ncdutklivosti ústřední moci

církve a rovněž neustálých pokusů určitých cílkcvních směrů a stran,
aby tuto ústřední moc sv_\"m vlivum a zájmům naklonily.

A s (11uhe

stran\ jsme od nekolika desitilctí svědky pozncn
náhlého processu odpa
dání na obvodě cí1k\e. Starokatolictví b\ lo prvním vážným příznakem
toho dluhu. \\Vnější doba přináší nové zjevy, jež ovsem jen hnus a
odpor vzbuditi mohou. Všestranné zarmucující hnutí „los von honí“
v Rakousku (?„ odpadnutí kněží ,.,évadés“ ve hraneii sem náležejí. Ale
ikd\ž odezíráme od těchto proticírkevních směrů, spozorujeme všude,
v Evropě i v Ame1ice,počátk_v duševního hnutí. jež sic dosud dlží se
dogmatu. ale nechce se nijak spokojití se starodávnou školastickou
formou. Musil by člověk b\"tí hluchý a slepý, aby se nedal přesvědčiti.
že nadešla pro církev vážná hodink„ a že církev muže zle dcpadnouti,
podaří—
li se jisté stíaně

přivésti kurii římskou v protiklad se zákon_\

klitického a histmického pátlání. jež se dnes všem vzdělancům stávají
nezl)_\tnou denní potřebou, tak jako v r. 163“3. se postavila na odpor
vsem přílodním vědám odsouzením Koperníkov\ světo\é sousta\_\
Duševní lozpoložení přítomnosti lovná se úplně tomu. jež vedlo kr. ]:)17.
A taková situace, toto napjetí mezi ústředím a periférií, kd\*bv potnalo,
musilo

b\

podle zákona

dějinného

\_\':'vo_jevésti k IM./.“OZÍIŽCG

Obyčejně se mlmí n\*ní všude o návratech ke katolictví konverse
duchu hlubších jsou na denním pořádku. Jak vidět, jsou vsak také lidé,
kteří vidí a hlásají opak kteří nevidí mohutnění, ale prorokují rozpadání.

Anglická katolická církev hodlá budoucí rok jako jubileum
501etého znovuzřízení katolické hierarchie v Ang'ulii50. září 18.)O) za—

světiti vysvěcením velikolepé kathedralv \vest-minstcíské \ Londýně.
katoličtí biskupové zamítli novv zákon o sňatku, jenž vydán na

podnět nonconíinmistů (lozkolníků) anglických. Dle dosavadního
zákona manželského
pouze u snatku uzavřeného před knězem
státní církve anglikánské nemusil b_\"ti úředník jako svědek státní
přítomen, neboť anglikánskv kněz je zároveň státním Olganem. Ke
snatkúm uzavíram'm před knězem dissldentsk\ m nebo katolick\'m musil
býti volán též komíssař státní jako svědek platnosti manželství před

státem. \\ní zákonem nedávno plljat\ m p10puj((n í kněžím v\ znání
od státní cílkve odtrženvch i kněžím katolickým chalakter organu
státních při žehniní sňatku. Biskupové katoličtí (provincie anglické) na
s\e s\nodě povclikonomí pro svou církev tento zákon zamítli. Větší
jsou prv nev\'110d\. jež z takovéhoto postátnění pro církev katolickou
plynou, než v_vhod\.
Po prohlášení vl„id\. jímž tato odrazila útok libclalní strany v dolní
sněmovně ploti autoritě biskupské, budou biskupi anglikanští konečně nu
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ceni vJ'slovit se zásadně o sporu v církvi sve () říci rázné slovo. Na synodě
své v říjnu letošího roku konáti se majícím položeno do denního

pořádku i rokování o otázce

rítualistícké.

SlyšenJ' mají býti

obě strany. A má se navázat smíření na vše strany! Nejen rítualístům
piedepsat kam až dle duchá církve Jíti smějí ve svém obradomilství,
ale 1 s nonconformistý se má navázat srdečněJsí spojení než lJ\,'lUdosud

Kdo však konecne spor ten 10zhodne,th(nJe

prebetcuanskv pastor

John \\ atson pod pseudonJmen) .,Jai) Mae-“laren
„\oíth—Šmeiican
Re\*ic\v* (květcn) v článku „1\áboženská situace v Aiioďlii Ukončení
toho sporu Je prJ' otázkou celého anglosaského plemene. \eboť církev
()n<rlik()nsk(')svázána Je s nalodem anglickým přemnohýmí poutJ. Jež
dotýkají se podstaty národu. Povede—líritualistíckv ruch k nové 1*oztr,žce
značí to zpříma vydávání církve anglikánské Ríinu; () tu prý svobodti
na obě stranJ chtějí laikové. vysoká církev však chce vše znova
skližovat v jednotu. (Církev (inglikanská episkOpalní dělí se obJ'čeJně
na „V\*sokou**. ..nízkou** () „širokou“

Jako církevně- —politické strany——

biskupi, klerus () laikov e). Leč spásu vidí ..l \\atson v tom,že mnoho
Angličanů nepatří ani k ,.,\*J*
soké' ani k. „nízké“ ani k. ,široke“ církvi.
\estarají se ani o otázky (loomaticke ani o otázkyrituali1í.Nad učenou
theologickou diskussi Jest Jim zdravá (ituplná, praktická řee (kázaní);
mají rádi \* kostele peknou hudbu () zpěv; ctí svehoí faráre kon L—ll
svou povinnost u nemocných () umíraJíeích. () chudých a )) dítek během

týdne, () nestarají se o to () neposuquí to nijak, obleče—lisi pak \* nedeli
ornát (dle ritualistu) (i ne. l\(lJž se mu to líbí a dokud l\11\*dJ*ne—

působí. nečiní mu vtom opposici.. . Je to strana lidí mírných, ale
nicméně ne lhostejných ke svemu náboženství. prísně se (llžících vírý
otcův, () za nic bJ* se nedala přivesti nazpět kllí1nu.K(l\ž
pak uvidí,
že an0*likanská církev Je v nebezpečí, učiní s těmi několika horlivci
krátký process. A její zasáhnutí Je to. jež otázkv dnešní trvale rozluští..
ne ve plospěch ritualistu \ šak. mJ*slí Jan Macl())e1).——S ohledem ná
bezmocnost \*J*
soké církve vůči celému hnutí a stále se množící boje

mezi ritualistý a protíritualistý tento výsledek prorokují iJiní: lid se
sám chopí nápravy, ale nebude to pak reformace, nJ'brž revoluce.
Podobně Jako minulé vlády po válce řecko-turecké, tak idnešní

Theotokísovámá v úmyslu retormovati

církev

ieckou,

jež

přispívá nejvíc k neutěšenému stavu společenského života () mravu.
Každý nový ministr kultu přichází ovšem s novými plány. A Ježto
řecká ministerstva nemají dlouheho t1vaní.zustá\*ají plány toho kteleho
n)inist*a Jen na papíře nebo vjcho hlavě. Ostatně sdělili jsme už (liív e,
že )))et1*0polita athenský sám začal refor..1novat Leč nynější ministr
vyucování () kultu má zvláštní letorinJ' na mysli: zreformovat biskupy,
kněze ) mnichy. Biskupý zbavit vli\ u protestantských universit německJ'ch
a mnichy zbavit jejich Jmění, Jež pokládá za hlavní prekážkn Jejich
pokroku v dokonalosti. To se ví. že jmění klástcrní bJ* státu ne
piekáželo na cestě k dokonalosti. Ostatně stát bJ* učinil z mnichů
státní pensistý, statní úředníky () svěríl bJ* Jin) pěstovaní the0100ickJ'ch
věd v řecké církvi.
:W
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Ble7i řeckou

a ruskou

církví

Či spíše politicko—(írkevní

sfelou patíiaíchy řeckého a politickou sfeiou luske v(lid_vnastal tichý boj

levnivosti. Becka \láda dosud všecky patliaiehau v_\'('hodnicírkve v \sii
obsa7ovala sv_\'mi lidmi. led vlivem 1u\l\\ m stalo se. že na patiiarchat
antiochenský

zvolen ne ("hláIIČDOC 1)€1t1l£11'€l]_\'
reekeho

v Cařihradě,

ale

chiánčnec 1u._\k_\'.
a sice ani ne iodem Lek. ale domomdv S_1\*
ran. Tulecká

\láda.kte1á

s jedne stran_v(řecké dostala plotest pioti volbě. (\ dluhé

strany však v\'zvání. ab\ ji neplodlene potv1dila.b\'la

v úzkých a

nechala věc neiozhodnutou. \epovolila——liuž. není p()cli\bno. že povolí
vlivu ruskému. Leč zám\ sl 1usk_vpři tomto \p01u není p1_\'jen politickť.

ale vyhradne církevní. \Iluvi se totiž otom. že \vatv svnod ruský
hodlá dáti návrh na svolání ekumenickCho sněmu cíikevního v\ech
ciikví \\chodních. Proto pomalu hledá nal)\t1 vlivu nad jednotlivvmi

autokefalními církvemi v_\'(_hodními. a hledi tudiž jednotlivé z nich
v_\man1t1 7.vlivu leekého. v němž do.\ud výhradně \e nacházely. \eníf
si pravoslavné Rusko ji\t_o. že l)\ Lekové. ač dosud dosti povolni
aposlušni. nedělali opposici v otázkách, kde by se jednalo o moc
jejich. A tak0\ ou otazkou j(st ulovnaní schismatu r-ecko l)ull1ar.\kého.

Patiiaicha eaiihradskv exkomunikaci nad cíil\ví bulhaiskou v_vnesenou
sotva l)\ byl ochoten sníti &e\\alehu bulharského opět \e společenství
a jednotu přijati. l\d\'b\' viděl \Čt\inu církví východních na sve straně.
Ostatně dohad\ tyto j\ou pro svou dalekosáhlost příli\ nepravděpodobné.
l\ejje(lnoduš\í1n jest. že 1u.\l\á vláda hledá usazením sobě oddaneho
patriarch\' získati vliv pollt1(l\v v Asii. jakož se jí () to jedná na celé
čáře a\ij.\ké od Indu do Bosporu.

Věda a umění. Malé slavnosti národní sla\en_\ b\'l\' a budou:

svatodušní ponděli za\azena Kailu

.lar.E1benov1

pamětní deska

na iodne'm domku jeho v Miletíně pod Zvičinem. Recnil při tom rodák
jeho K. V. Rai\. Podnětem k této oslavě našeho nedocenČného Erbena
nel)\lo žádné jubileum časové (nalodil tě se (. li'\:topadu 1811. zemřel
21. listOpadu 18(O). nýbrž pouhá pieta k jeho dílu (\ jmenu. ——Dne

17.če1vence v den narozenin (li.)(itých)l. lunomannovýeh

má se

konati v Hudlieich slavnost plevzetí domku jeho v majetnictvi národní.
Obec vinohradská totiž lodný domek lunomannuv v\koupila. Je to
jaksi dozvuk lonské 12:")leté památky naíozenin jeho. — Ježto letos

v prosinci připadne 2.")letápamatka úmrtí Ar nos\ta ] '()rchtgotta
Tovačovského
(narozen 28. prosince182í). zemřel18. prosince 1874)
e\laví rodné jeho město Tova<ov památku svého oblíbeného rodáka
skladatele
pěveckou
slavnosti
diuhe polovici(Tčervence
a
B.)— \a náíodní
pamět :")Olet('
památkv
smrti vChopinov\
28. října (22.
1849)
hodlá město V'aíšava zříditi museum Chopinovo na zpusob musea
Mozartova v Solnohradě nebo musea Matejkova v Krakově. Ruský
(Svět“ Komalova navrhl za té příležitosti v odvdčk Polákům za
důstojnou oslavu Puškinovu postaviti Chepinovi v některém z hlavních

měst 1L1\k_\"ch
pomník. — Oslava Puškinova
T..\"“.10.. 11. a 12.
čelvna slavená tedv minula už. Z cizích závažný ch J\10Je\uv utkvěly
Rusum nejlíp ploJevJ flancouzské: o těch v ti\ku nejdele mluveno.
Ze slovanských J\loJevů nejzávažnějd bvlv pozdla\_\ dvou odstavený ch
politiku: našeho \:taíičkého Liegla a neničuč \taíičkeho \11_\\l\ehoRi.\tiče.
U n('\.\ zv_\kli J\me na lidové nadšení. nám \lavn o.\ti bez lidového
hřmotu ne_j\ou ničím — uřadv naše s nami nalodnich svatkú ne\laví.
Ruska o;\'la\a v\ak b_\la ven (\ ven úřední. Rozdil také spočívá v tom.
na\e \'lavnosti začínají nčJakou večerníma\kar('1dou (\\e1enadou Puškinska
sla\ nost začala mší svatoii 7a duši zemíelčho \louženou sam) m metlopolitou
pet1oh1ad\k_\"mAntoniem. Také v denn kde Pu\kin \'konal: .po \lojkč
čís. 12.'. n_vníknížeti Volkonskemu patiícim konána panichida. Městská,
lada k této panichide 7apuJ'čilasvuj pamatm' olnaz knížete \v. Alexand1a
\č\ \keho. —-Střed \la\ nosti \počí\al v seu m Akademie nauk. Slavn0\t—
ního \czení súčastnili se nejvzácneJší hoste. Zahájil je velkokníže
Konstantin Kon\tantinO\ič. cal za\lal tele<__11(\1n.\a
to řečnčno o významu

Pu.\kina Jako nalodního básníka (p1<\íes.\01
A.\ .V eselm \k_\\. o mla\ních
(\ \1\oleče11\l<\"cl\idealech Pu\kinov_\'*ch (sennator (\ plOÍ€<\Oi“A. Th. koni.)

Po skončení ieěí čtenv přípis_v: knížete Mikula\e če11\ohoi\keho. od
ruské delegace v Haagu na konteienci miru. od k1('110\\ké \lbske

akademie od spolčenj ch lite1(uníeh jednot ve V\mal u od če\l\č na
lodní akademie cí.\a1elianti\ka .lo\eta. (\ od spolku pěstitelů 1u.\l\é
slo\e\n0\ti (Ru\inu. na to od 1usk\'ch ústavů. uni\eisit. akademii (\
Spolku všeho druhu.
Pozdryav od ostatních slovanských a mezi nimi i českých o\ob
a spolku čteiiv na bauketě Puškinově uspořádaném petlol\1ad\l\\"n\
ti\ke1n tvž den 7. večer. Tu mluvili tež cizi hoste (mezi nimi ředitel

nalodního di\adla pražského Fr. A. hubertl. -— Pokud se učastensní
lidu \ame'ho (\ všeobecného slavnostnilw nadšeni týče. tu praví ruské
listv l_[oslua v_\nikla nad Petlohlad.
Úmi tl. V Celovci (\. čelvna zemřel plobo\t na domě D1. Valentin
Mii lle1 ve věku St) let. Od 1.18(_\(\. bvl leditelem kněžského \eminaře,
pak studijním ředitelem a vlchním diece\anním dozorcem škol. V roce
1876. odmítl \olbu

za knížete—
—bisl\upa v Lublani.

Ze\nul_\' b_\l vždJ

včlnvm svnem slovin\l\eho naroda (\ hollivým podpmm atelem jeho
o.\větov_\"clisnah. Co celou řadu let b\l před\edou \polku „Dlužba
.\v. Mohorja£ založeného biskupem Sloimkem Za vedení Mullerova,
spolek tento dosáhl znamenitého počtu členst\ a. r. 1898 čítal 77.131
členu. Téhož roku \ozsířil mezi \lovin\'k_v lid Má. 786 knih. Mezi buditeli
(\lovinskeho lidu D1. Muller bude míti Vžd_\ čestne místo. ——Dne
7. čelvna zemřel spisovatel če\l\_\"Jan Antoš (nalezen 1. ledna 1860).
Ixoncem k\ čtna a počátkem čeivna zenneli v Ru\ku: pl VDIdol\t011\a

plav do státní služby v Rusku p1ijatá 1. M. Kaufmannova,

bojovnice

a spisovatelka emancipační a pi vm 1u\k('1 (z iuské leka1\l\é akademie

vvšlá) lekalka \IUDI. V. Ka\eva1ova—Rudnčva.

Věda iuska,

ztiatila dva z piln_vehplaeovníku: bvzantiní\tu plofe\\01a a akademika

V. D.V asilJevs kého

a proíe>.\01a\.

J. G1 ota, \pisovatele
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Rozhled.

fiilosotického. Ve Vídni zemřel 2. června „král valčíku“ Jan St) au ss.
znamy skladatel opeiett a lehké hudb\' vídenské. ——\ Paříži zemřela
sla\n('1 malířka, nejv_\'tečnější snad z malířek, Rosa B ()nheu r
(26. května).

V

'

\'ov_\" /ivo t“ ohlašuje na srpen na Velehradě svuj poradní
sjezd.— Dne 4. červnu konal spoleks *"—at(
ho Lukáse v Praze.
spolek to v_\'t\arn\"ch umělců a přátel umění svou výroční schuzi.
Spolek jest Jednotou podpůrnou. v r. 1898. V\placel 6 pensí staiobnícl)
a 9 vdovských. v pbnosu celkovém 3079 zl. ——Jmění spolkmě cini
úhrnem 8-1.373 zl. Clcnů všech třech druhů jest 194 (zakládajících 7-1,

přispívajících 76. činných 44). ——Jednání sjezd u žofínskěho,
uspoladaněho přateli staré Prahy v\ dano jako brožurka Městská )ada
posud slíbeného velkolepého projevu pro svou starožitnicko—uměleckou
politiku neprovedla.
Ač letos přib\l litelaině—umělecl\\" měsíčník směru tak zvvaného

)ealistického. hodlz')nový ]iterarníc časopis vydávati p. ]

X. Sald a.

a to hned týdenník svého smc) u kritického ——
\ .“).čísle .Litelalního
Obzoru“ p. spisovatel \7. Štech nabádi k 1))\šlence založiti ústředí

pro knih o\1)ík\'.

jež b\ jim b_\lOradou a podporou při vedení

knihoven. Ústředí toto mělo b\ b\"ti jednotou se svým „věstníkem“
dle m_všle1)l\\ p. Štechovy.

\árodní di\adlo piažské hodla na podzim uspořádati e\klus
Smetanuv.
—--—
\o\a
hudba p. Loštako ova pioti \li\upln_\'m
„starým“ prolnala. Jeho opera odstmena. ——
Dne 17.če1vna \\stoupila
\* opeře ..Dinoře“ mladá zpěvačka Cecilie Šmídova. jež dle jednomys ]
ného úsudku plažský el) listu slibuje bvti jednou zbudoucích. .di\" ——
pro tak zvaný koloraturní ol)01 operní.
\edle velikého ))11)ucmho atlasu u Otty oznamuje se jiná no
vinka: firma nakladatelska Buisík a Kohout cl)\st('i v\d('1vá1)í \ še

obecného

velikého

zeměpisu.

Chce ])očítiAfrikou. bezpoch\b_\

pio lepší reklamu. neboť. dnes 7('1jem k tomuto dílu světa se pojící jest
největsí. Leč ani politick_\' ((ni hospodářskv vvvoj Afrik\ není jestě
ukončený. tento zvláště teprv začínám že zachycený obraz nebude
už po \*_\d('u)ídíla piavdi\\' v těchto dvou směrech. B\flo b\' tudíž
lepe začíti ustz'lenějším kontinentem.

břední vládní list (\\ )ener 7eitun0) přinesl 1(). června nařízení

ministra vyučování jímž se upravuje us tanov0\('iní
universitách.

učitelů

na

hla\ně pro odbor živých řečí. umění a umělecké

dovednosti. Postavení jejich je zavislo na s\ olení kollegia a prot'essoru
íilosotické fakult\ a na kolejnén).
\111zemm téhož ministra vvučovaní oznamuje se změna učeb—

ního

plánu

v re aliíeh

na e\mnasiích. hlavně pro matematiku

a f_vsiku a přírodní vědy. Ježto pokus se změnou učebního plánu
v těchto vědách přírodních už dříve učiněn (( osvědčil se. má se jen
rozšířiti na všecky ústa\_\. Změna učebního pl!mu v matematice a fvsice
předložena po dukladnéii) pr\' šetření () \\tazovaní znalců. Změna má
zziležeti ve zjednodušení latk\.

\ k\ čtnovýeh \ehuzíeh ústrední umělecké komisse pro zacho\ ání
památek píišl\ na řadu tyto věci moravské a české. \lmava: lodána
zpráva o městském starožitnickém m nseu v Telči. ježj jak n\třední
l\on)i.\\(= do \tanov jeho vložiti dala. v případ< zrušení ne.\mi b_vtí
lozplodáno ani lozdčleno, ale v celku .\ve'm přeneseno do zemského

mor. musea nebo jiného většího musea. — \a památné mausoleum
v I\r ()ko\ či (u Konice). jež trpí deštěm (( nepohodou poča\í. n\neseno

ziiditi ochlannou střechu. \— \a oplavč elehl ads k_\"el1 věží
.\ehválila komisse návrh prof. Ferd. Hraeha \ podmínkou, al)\ dnešní
\\vršení
bání bvlo 7achováno. totiž \ pleeho\_\"1ni sochami \vat_\"ch
Cyrilla (( \lethoděje. — Pro oplavu kapli v kostele konickem a Ol)l(zu

v nich povolena státní p0dp01a.——K0\tel
\ J (( (=)) 'shledán jako
budma beze. vší umeleekó cen\. a proto oplava jeho v_vpuštěnaz pé\e

(( dohledu komisse. — I\omis\e upozomena na zajímavou stavbu pavlan—

ského kláštera

v Hořicích.

jenž dnes jest hospodžu'skoubudovou

ana památnou barokní kapli při něm.
Cechy: Státní dráha dodala komi\si dvě popelnice \ ornamentem
hadkovitým u Žatce nalezene a ze 7. až 12. století pocházející. —
\Iini\telstvo povolilo 200021. na op1_avu skříní a maleb t1e\l\0\_\'eh

.\lozalttn

č sále“ knihovny univelsitni v P1((ze-—-—
\a oplavu

ch) (1m u sv. Barb01 \ v hutné Hore povolilo mi1)i\ter\tvo 27100021.
spodmínkou.

alJ_\ to. co ještě schází. jinak uhraženo bylo.

-- Upo—

zornčno na oltámi obraz v [ sobí, jenž bezpoeh_\l)_\od niistla Škretv

pochází.— Pamatuj romansk v kostel tre\l\amizdobený\ Týnci
má b_\"ti opraven;

náklad

4000 zl. schválen

——Umělecko—
—hi\toiiel\\

zajímavá budova děkanství
v Sušici. jež \e 1n('(Op1avovat.aby
Opravou znešvalena neb\la. l\omi\\e v\'mí1)ila.al)\ jen nejnutnější
změny při Opravě se dovolil\. —- Upozomčno (piof. branišem na.
l\ostelil\ hřbitovní v letech 13320. až 1330. postaven_\' na lloiaeh

I\ašper\k\"eh.

— Památný oltář sv. \oeha z kostela Všech

Svatých v Litoměricích.

jenž po odst anění pohozen. vzat komissí

v ochranu a o zachování jeho je postaláno. ——Kaplička

Dienzenhofer

a post()\ená v lese () \Iotol

od

shledána v bezpečném

(( neporušeném stavu. ples zp1áv\' poplašné.

Zmaj Jovan J0\ a1'1ovič.nej\lavne1.\i l_\riek_\"básník .\1l)\k_\".
slavil dne 20. cervna v /áhřebč. kde n_\ní žije. jádesatilete jubileuin
\\e' liteíarní práce. Jovan Jovanovič se narodil 2-1. listopadu 1.1b33.
v \\ovem

Sadě.

__

Ruský spisovatel A nt Ceehov. jenž nachá7i se na léčení sveho
plicního neduhu na [\r.\1nu prodal majetníku 77\iV\" \lalcksovi pravo
na sve piáce dosavadní za 75.000 lublů. Za77budoucí práce Marcl\\
\ ním učinil smlouvu na (300 rublů 7a areh.

Tolstého

„Vzkříšení ' \\ zvalonejenv Šuskunakladatelskou

atlieru. ale i v \ěmeeku. Majitel „\ossisehe Zeitungu“ F. Fontane
dal totiž z pravého neeensurm aneho Oliginalu překládat. .Vzkříšení“
(( odporučoval je ovšem z toho duvodu. že je to \\ dání necensuro rané.
Marcks se proti tomu ohradil. že pravo prvotisku má jen on a nikdo

jin_\" že ohromným prý honorářem (40.000 iuhlu prý obnášel) koupil
je výslovně od hral). Ílolstčho. jenž s žádm'm jinvin v\dávániin sou
časnvm nebo předčasným nesouhlasí. Leč zajímavo na tom sporu je to.
že \Iarck s dokázal nakladatel :kč tíimě F Fontane \\ Co.. že její ne—
censurovaný překlad ve 7.,\ossische Zeitung" je ví( zkomolenv (\ více
v něm schází. než v ruském censulo\aném Oiieinale. F. Fontane
doznal, že měl za hodno v překladu některá záhadná místa v) nechat
protože do veřejných novin je považoval za příliš silná. Censura ruská.
ve „Vzkříšení“ škrtla totiž v 28 prvních kapitolách jen 210 řádků
(z 4351), F. Fontane škrtnouti dal však přes 501) řádků! Celé dílo—
má 90 kapitol. Ruská cen.—turaškrtla dosud jen něco, co se týkalo

ruské pravoslavné církve a pak něco z pojednání o 7,veřejných domech“
F. Fontane dal škrtati to. co l\_\ z\láště čtenářk\ ..,Voss. Zeitungu“
mohlo urážeti, (\ slíbil. že až \e knihové íoimě v\ dá „\ zkříšení“ ne
zkrácené. — Hr. Tolstj prý temito neustálými spelj o své nejnovější
dílo jest velmi roznirzen.

\Ila dá geneiace

ruských spisovatelůclv tá Tolstěmu na

počest jeho práce almanach dle posledního díla jeho pojmenovaný
,.\/zl\11sen1'.

O Glěhu Ivanoviči

Uspenskěm. jenž nalézáse jako choro

\nvslnv už dlouhou dobu v ošetřování V privatnim ústavě Dra. Sinani

v \ovszomdě, přinesly \mosti" nedávno zprávičku: Schází stále a
stav jeho jest stále beznadějnv. Duševní tma už se nerozpichne níkdj.
\Iučí jej dle všeho stále ohrazv žuinalistické a spisovatelskc jeho
činnosti dří\ější: tak ony dnv stále se dožadoval. aby ho zavedli
k „černorahočim“ (dělníci hrubé práce). Jinak ke všemu a zvláště
k cizím je lhostejný.
Charvatsko- slovinští studující, kteří napojeni moderními socialně
pokrokem mi idealni zacali před třemi letv vvdávat svou revui „'Hr\atska
\Iyslj' — a předloni ji změnili na „\ovo Doha“. zase i s touto
prvním ročníku b\li hotovi. Obě onv revue v_\cl\ázel\* v Piaze. Te(Ol
v květnu jali se pokračovat ve \ídni. Vvdali. na týchže zásadách
1. číslo leviie naZ\ anó ..(šlas', jež zatím se slibuje už jen na půl roku.

„Slovanský

Přehled"

se odevzdává ..v ruce odběratelů“.

\emohl b\ druhý rok vvcházet, kd\h) dosavadní odběratelé se i pro
druhý rok nezmázali a nove(aspon každý jednoho nepřihlásili' \evíme,
komu to smutné vvsvědčení vlastně plati: zda naklad. finně Šimáčkovč
či apathicke veřejnosti, zvláště mládeži Snad obojím. Ale způsob ode—
\zdá\ at časopis v ruce odhěiatelstva jest rozhodně velmi pohodlnou

reklamou.
Koncem května pořádán sjezd

o tuherknlose

v Berlíně.

Sjezd bvl quasi mezinárodní. Cílem a v_\
sledkem sjezdu bylo dukladne
osvětlení — pokud dnes je to na základě vědeckém možno — všech
sem spadajících otázek. Hla\ ně tři skupinv: příčina, rozšiřování. léčení
piojednávánv. lako piíeina souhlasně vvhlášen tak zvaný Kochuv
hacillus tubeikulosní. Pepřeno. že hv tubeikulosa bvla dědičná, ale
disposice připuštěna. Síření nákazv děje se člověkem nemocnvm (V\

l\ozen_\'n\i při kašli z\'\\odk_\\ nebo nakaženým dol\\tken\. ncj\a\tej1
mlékem k\a\ pellovkou stižei\_\"cl\.7\í\lka n\a.\em hově7im neho \ ep1\\v\'m.

AČ veškelé t\id\

společnosti tubelknlose podléhají. p\ece pareništčm

n\'\l\az_\jsou chudé. nezdiavé, te\n\'—l)\t\_. lide \lahě živcní. prepraeo '\\ní

a špatné b\dlící. Léčení je možno za dosavadního stavu vedv jen
pomocné. Jal\o takové nejnčdnčjší _j\on dnes léčebné \\\t\\\ y. sanator,ia
léčící vzduchem

\\ dietou. Pomoe\\_\n\ lekem je\t

hlavně l\\eosot. ——

Některá data sdělena na s_jezde jsou zajín\a\\'\. Tuhmkulosa, hlavně
tube1kulosa plicní jest nemocí všech p\—'\\em.J\\l\o široko roměhena
epidemie \vskvtuje \'e tep1v od dluhe polovice 14. století. Čísla \ozsílcní
pio \cmecko udána tato: \\emocno _je\\rrv te chvíli na 221000 lidí
tubelkulosou \seho druhu. \piše více 1\\7.n\\ne toje ted\ ples-10 osob
z každého 10000 oh_\v\\t\l. Ročně n\ni\\'\ nemocí ton \\ \em\cl\n)z lidí
od 1). do 00.1oku 88.000 Z\oč1\í\h plípadfn in\\-\lidit_\ p\i invalidním
po_jí\fov\'\ní 1100 jich p\ip\\d\'\ na t\\l\ell\\\lo.\n 47, ].\l. 000 \\cnich plů
n\erem p1ípadnO1(\'.800). \\jví\e
tlpí hm 24. až 330.vcl\\\ lid\l\\'\ho.

\ ostatních letech \ěkn ne\_\.\tupuje tak zhoubne. lnntn\\.\t po\ \ecl\1\\'\
lidí od 1) do (30. \ol\\\ je;\t v \en\ecl\u 01 piomille 7 toho na tuhel
k\\lo\\.\\205%. rl\etina.\\'\1odnín\u l)ol\at\t\í l_\\ roČne plibvlo 7 mil.
marek. kd\l)v \\e pod\\\ilo tnbcrkulosu na rok zastaviti. V 1n7n_\'el\
\polečen;\1\_\"ch t1ídách dle majetku

\07delen\'cl\

p\iel\\'\zí t\\l)ell\nlo;\a

v ruzncm stupni Četnosti: z 1000 lidí majících p\íjen\ p\es .).\00 n\alek
n\nila

tuberkulo\\ou

p\\\n\e\ně

1. z 1000 lidí \\ 20(_)0—.':\.\00malek

umílají 2.s1200—2000\n\\11\.příjmem 2: ) \ 000
4 a pod $)00n\a\l\ov_\'* plíjem

1200mark. příjmem

a').

Z jiný ch s_je7dí1za7na\ne\\\'\\zime: \je zd elektl

mtm hniků

ve

\ídni ť1—l.——10.Č\=\'\'\\\\).
na němž piojulnz'mv nČl\tc\\-' \l\\le7.itej\i ot\'\zl\\
technicko—
—p1\'\\ní_.
jako: telem \(ie be7 dratu. in.\pel\torat el\ l\trot\=chnick_\'

(k dohledu na 7.\í\o\l_ve\\l\t\\\te\ l\n1\l\e. \\e1n\\t\\va žamvka. pr\'\\ní
ustanovení \\ odcizeni .\íl\ \l\ ktrické 7, vedení ])i'OIHlu.benzinový p hon.
statistika elel\t1icl\\'\ \\ j\\\(l. lŠ\\dape\ť7 7a\to\\pena l)\la \\Činněji než
Čecl\_\ \\ Z\l\\\'tě než l'\ \\l\\.\ ——
\ e Stokholmě 7.a.\e\l\'\od polmice če\\na
\je7d l\_\_
d\ 00 \ alicl\ _v.l\l\\\ ně n\kte1_v\\\i e\rop.\k_\'\\\i pomo1.\l\_'\\nist\'\t_\

obeslan_\_:pwdmetem polad jeho jsou pomery \e\e1\\e\\\\p\l\\ eh n\orí.

V Londýně l\on\'\n sje7.7d l\\\\l\ l\n pe \\v e vrop\l\\

eh (od 2.

do 9. Čcr\na) Otazkv jej zan\ěstn\'\vav.\í \\d1\\\\elv se hlavně k hihliomafíi.
ochlana novinek na t\l\u knil1kupe\l\\'=n\taková. jaká \e novotz'nnmodellu
vubec j\\)\k_\t\\j\>\ \íplava \t__\k\i mezi nakladateli \\ spisovateli cizo
zemskými a pod.

Akademie

pro vzdělání žurnalistů

zařizujese V Paříži

Není to ve I \ancii první pokus a první \'\\t\\\. Pli katolicke universitě
Lille podobná akademie \\t\01ena už d\íve. tleba\ měla zatím jen
n\'\7ev socialnc--p\\'\vního kursu plo \7dělaní mužu \elejnemu životu se
věnujících. V proeiam tohoto t\ílet\'l\o \'\\tavu spadalv skoro všeckv
věci žurnali\tovi pohebne. Také v Pa1íži má se žmnali\tick\'\ \kola
spojiti \ ..voln_\'\ni l\\n\v \0\1oloelcl\vn\1
Škola _pan'žskzí \n\'\ b_\"ti
Specielněji Z\í7ena. Žumalistickč kolleje v Amclíee jsou už ode d\'\\na

domovem. Stá '(_)jídodnes pli čt\recl) univelsitách. lest 0\ šen) otázkou,
zda žurnalismu se dá naučit ve škole. Ale tolik jest jisto, že mnohdy
() 7vláště )) nás a v menších národech () stlsnenqslcl) poměrech vubec
žmnalistum do všestlannj ch vědomostí, aspon tě(h, jakých je pli
každých novinách potřeba. scházívá mnoho

l ()1ížská Akademie zvolila na místo zemřeléhočlena žulnalisty
lld. Herěv( dne 17. května po opětovane volbě Pavla Deschanela,
nynějšího piedsedu sněmovny. Litelarně jest Paul Deschanel znám
jako nálodobospodáiský
otázek

osadních.

() politicky

spisovatelj jeho díla t\'*k(
(aji se

l)()spod(')řsk_\'*cl)() socialnich.

Jinak však

není z vy

nikajících. lest už třetím clenem z politicke areny do Akademie
vzat\ ))) ostatní dva téhož lázu jsou konservativni katolík hrabě de Mun
() b\'**al_\'*ministr

Hanotau\.

Jako F).()))cie má pro vzdel)))) svých umělci) tak zvanou cenu
rimskou
(stipendium plo vzdělání umělecko v Limě), tak severo—

amelicke Spojené Stát\ založily si nyni cenu

palížskou,

jako

)odp01u () stipendium pro mladé nadané umělce i spisovatele, aby se
dále vzdělávali v Paiiži.

Turecký generalni

štáb dohotovilpodlevzoru map generalních

štábů rakouského a německého zeměpisné popsání poloostrova balkan—
skěho. pokud jest pod panstvím tureckým. Mapa evropského Turecka
v tomto zpracování gene1alniho štábu jest plvní obšírnou mapou zemí
těch; obsažena jest na ()0 listech \* měnítku 1: 210.000.

\ovinku divadelní zavedl balet francouzský v Alexandrii: před
stavování uměleckých obrazu jednotlivých mistru. Tedy mistrové

malířství

\* živých

obrazích.

Pokus učiněn s Milletovým

„Ange1us“. Kdyby se taková slavná díla malířská v pečlivé ovšem

reprodukci timto živým materialem pokud možno ipo stránce duševně
pohnute) s jeviště podavala. bylo bv to konecně lepší použití jevistě,
než jak se ho z))eu71v)lo dosud duchap1azdn_\'m celkem baletem.
l)ecl(_\'*ministl vyucování Petridis pled nekolika let\ oblátil se
na ev1opskě vladya )hlavně německou s otázkou, zda by nebyla ochotna
plistoupiti na nejnovější leckě dukazy, že výslovnost noveleětinv ()
sta101ectiny se shodují, ab\ zavedla na svych _ovmnasiich v_\'slovnost
))ovmeckou. Vlády odpověděly ochotně, ab\ vláda )ecká piiplavila
vědecký podklad prooanketu () této otázce, () že jsou volny dle výsledku
ankety tiebas změnit nynější v_\'*slov
nost )cčtin\. (t)k zv. .,E)*asmovu“
„lteuchlinovu
Ted as1 po pěti letech přichází nynější )eek_\'ministr
vvilěování Estaxias se sdělením, že ]))ofessor Papadiiuit)akopulos )))(en_\'
podklad k anketě prip(avil, a že jej vbrzku pieložen do důležitějších
e\*1opsk_\'*
cl) jazyků rozcšle. Anketa. ukáze- li se nezby,tnou konala b\
se v Athenácl). — Nejde zálczi Řecku na získání \ěinecka. jehož
íilologově škol\ Llasmovv nynější zpusob výslovnosti recke nejlepšími
duvody podepřeli () )07s11111do všech evropskích států. I\áv1h Lecka
nev\(=hází ovsem z nějake vědecké poví šenosti jeho \* ton) obmu, ale
z nálodnÍ ješitnosti řecké. llckv n))zi. ze na (\ ropsk\ cl) g\n)nasií(h
učí se jine řectině. než jakou oni mluví. S t_vmiž duvody mohli b\

Italovť= a l)()))(ouzi přijít. al)_\eh()m četli latinu po jejich. Otázka
vědeek_\ je už te(l\ napřed sk()101()7h()dnut(). neboťnení n)\*.\lit(=ln()
že l)\ řecké d\()jhl('(sl\\ l)_\l_\ zněl_\ stažené. jak je Rekové n\nčjši

vyslovují. .lakož vubec je\t nonsens tvrdit. že nějaká) řeč po 2000 let
je též všemi svými zvuk\ () svou v_\'\lovn()\tí. jaká b\la ])íed 2000 let\ ,
Z\l('(ště pováži--li se náplvv cizí l\1\e (( eizichJ ))("(1odu.jakému
Alexandia Velikeho p_odlehal )e(>l\_\'ži\ el.

od dob

Staiosti Lock: jsou ohledem na jeho \taiožitnost i ještě jineho
dluhu. leho vla\tní lidé po živno\t(=n\l\u )()z]))oda (_(jí stalo—
žitnos ti. nalezené po 1uzn_\_'
ch l\1()jieh l\e(l\()_. do ciziny V Mnichově
objeveno ))e(l('(\1)o cele. t()l\0\é ('(stie(lí._ kde se veci z l(ecl\() k ]))odeji
určené l\upil_\: bvlo to už )naló museum o 000 číslech asi, ruzný eh
so\ek sta1'01ecl\_\"eh a jiných 1)a)))(')tel\. Vláda dala rozkaz v_vslan(i
v \ěmecku a snad i v jin_\'el) \t('(te(h ()b_\ )ozplodane 1)()\ledni dobu

starožitnosti hleděl zase zkoupiti. Zatím však. podotýká k tomu. ,;Voss.
Zeitung-)“, jež zp)('(vu tu z lleeka přinesla. staiožitnosti (((l\e jsou lepe
()scl)ov('(n_\v )nuseíeh ev1'()p\l\\ ch než doma. \ebot' v l(e(:l\u za(l)(')7ejí
se \v_\'n)i památkami žlovna v()ndalsl\_\. Vlada sic nad (l))ležitjini
nalezisti

() v\kol)an_\'1))i už budovami

i)\t()novuje

hlidaee

--——
ale ti,

ježto jsou bídně placeni, nejen že nehlidaji. ((le ničit (( roznášet
])ainátkv \obč svěřenó pomáhají.
Leto\í kopací place v )ní\tecl) \t(()()žit1)_\'
el) v l(e(l\u ])řed na
stávajícím (')palen) letním sl\on(en\
['stav anglický ()l)j(=\il poblíž
staiehoI\Í()1inta])am(')tn_v onen plamen
„])ei) ("=n(_'=":
jest to sta1_\' l\o
)intsk_\' velikolepo založený vodovod uvnitř sk('(l_\. na níž dle mvthu
nevěsta .la\()nov((. dcei)() l\o)intsk('=l)o l\)('(l(. (rl ((ul\e 7((l)_\nula. V e sl\('(le
\\tesano pet n('(d1ž(=l\spolu spojených. 7 nichž voda ()d\*('(den()dolními
l\a))(')l_\'(lo )))(=\t().le\l\\'ne. v níž bassiny se nacházely. ozdobena z piedu

pmtalovitvn) sloupovín). \alezen\ tu t('=
ž ('(lon)l\_vnekolika \och že))sl\_\'ch
bezpochyby bohyně plamenu () l\)('(lovsl\('=dee1_\ sa1ne.j:(kož i jiných.
——V ukončeném ne(l(')\no p)v))í))) )()(1)íl\u lalneshette
des F.)stcrr
archaolog. ln\titut.\**' popsan_\ zeviubne už diíve na tomto místě dotčeno

v\'l\ ()p((1)1n\' )()k. (\t() vu v Efesu
pio anthr()1)ol()_(=ii.ethnoloyii

V bellinske spolecnosti

() alcheologii

podany

minule

zajimave

zp)(')v\ došlé od v_\'1))a\ \t((1()Z)tn1(l\veh dlíeieh v A\ii.i\1n)enii
v Babyloně

Z ())menské

v_\"1))av_\
v (\d(lili D). l)(=lel\ a Lehinann

((
o ))(')

lezech () Topsan_\: \alezen l\linov_\"n
nápis o 'li_(qlatpile7eiov(=vít(=zst\i,
jimž celou Cl)()ld(-i=podiobil As<_\1un). U \[().\sulu () \inive nalezeno

n(l\olil\ napisů. Z jednet tabulkv v_\četl D). Lehmann. že As.\\)ové
(( Babylonane počítali \v('=mě\ícc od nov(ho ted_\ ne\iditelneho měsíce.
Výplava

zab_\'vala se Z\l('(štč shiianín)

v(don)()\t1 () \taie

památkách (oči i \taveb k ní \e vztahujících. — Bab\'lonsl\(')

Chaldei ((

v_\'prava

D1()._I\ol(le\veyc dorazila nedavno na mí.\t() () počala \ květnu. v_vl\()

p()\ati na palnbku Kasr, zakr_\"vajícín)(uin_\ palace \ebukad))e2a1ov().
Po víc než 2000 let vst('(\('( tudíž mohutna tato stavba opet z l))obu.
'Odkopána ona mohutná zed l))adební. jež město a palác obkličovala.
Staří dějepiseové řečtí sdělují () ni. že několik vozů pohodlně vedle

sebe na ní jeti mohlo. P(ozmč1\ této odkopane ln((delmí 7di líčí
D1. I\olde\ve\ takto: H(adha tato %e%t((\('(7 vnější zdi %tavčné z cihel

pálených %( známkou k(('(le \ebukadne7a1a;
71',

metru.

Za

ní je%t na%\pan\'-* z písku

tato \n(jší zed má šířku
(( štcíku

n-('(%epšiiok_\

211/2 metru; vnitřní 7ed stavěna tak jako vnější, m('(šířk\ 13' /10 met1ů.

Cela zed ted\ jest tlu%t('(418 ') (netiůl \alezeno nekolik úlomku
z napisu monumentalních. Duležitý jest nález polé\ aných cihel %reliefy,
jimiž pal (c (( zajiste i hladební zed po vnitřní %tianč na mnohých
mistech b\la ozdobena Cihly polevané a hlazené (něl\ barvy, pokud
se jeví z i(('.(lezu zelenou nebo modrou (elicíy představují části těla.
lid%keho, lvu (( jiných zví1at, (oseth (( pod. Dne 1) května (lok0p('(no
se k vnitiní zdi nějaké budovy za hradbou ležící. l)ezpocl(\l)\ p(_\"zdi
samého palace. (Výpu va l)((l)\lon%k('(.již německá věda alcheolooická
hodla se p0%t((viti v čelo p(ací ostatních naiodu, %tojí (očního nákladu

100.000 marek.)
V téže

berlínské

společno.\*ti v květnovém

Dr. lšiunnhofel o puvod (( aliů

sezení

sanskiitskjc'h.

předmišel

Zastaví %en('(—

hledu jejž doložil hojnými nálezy. že i i(.dietí Ai(o\ ( do svých sídel
n\nej%ícl( došli z 1)(*a%í(lelAriu z Medic (( Pc1%ie.I\(l\'

%e v\%těhovali,

neda %e ur(it. \cco bližšího však V\chaži z te ()kolno%ti, že zpěv
()Asvině. kte1('( jako hvězda jitlenka ja1ního ek\inoctia je%t ()pčvána
v %ta(oindíek\"ch zpěvech, mohla jen kolem (. ()000. p(ed I\(i%ten) l)\'ti
viděna ve V\"ši polainí 42—450 čtvit hodin_\ před \\ehodem %lunce.
A tato výše ukazuje na sídla v Medii (( l)c(%ii.
A1)f>_li(k\ aieheolog Gonland zab_\'\((jící %e %ta(o/1tno\t( východo
((%ijskýchnárodu, hlavněbJapaneů, p(iehází(k tomu náhledu, že n\ něj%í

Japancin na %0((O%tioví
přijíti musili z dalekého západu. Původní
obyvatelé Japanska, Ajnovó. dosud na seveiu sídlící, b\li od nich vy

tlačeni. Hrol)_\ kamenne' od nej%ta(šícl( p(i%tchovale(1japanskýeh po
cházející nemají v.\ak podobu %h(ol)\ žádného naloda v\'chodoa%ij%kého
a zvláště ne se %ta10(1n%k\1((1h(ol)\. H(ol)\ t\' nacha7ejí %vou obdobu
pouze v hrobech západní Asie u I\a%pick(')liojezeia nalezenveh. v tak
zvan_\'ch „dolmenech
H(oby t_vto \\ skytují %( v (l()l)Č od 200 let p(ed
I\1i%tem do 600—700 let po Í\(i%tu. led\ 2— 3 %toletí před I\(istem
muže se l)((iti za onu (nez časovou, od níž v Japansku ((%ídlil se m n(J%1
národ na ('(7emí (híve ajnoskem, národ 1)ři%l\"(
(»dtud, odkud 7(l('( %e,
že \\ šl_\ \*%eek\*nná10(l\,7,e %t(ední A%ie,od jezeia l\aspiekel(o.

Dr. Eduard Glaser v příl07e „(\llgeiii. Ztgxí mnichovského (ozvijí
% novou vehemencí

dávnou

obecně zamítá, že %taří

.%\ou h_vpothesu, jež

Fenič—ano

\šak

%e %koro vše—

p(išli do %v_\'cl1syrských

%ídel

z jižní Arabic, z tak zvané .,zemč kadidla“.
()%(17ene„lial)a%it\'“.
nazývané na památnících \taloc0\pt\k\ ch %10\em ..pvnt“, jež se muže
čísti ..p('“(n, „poenat“, „púnití (( pod. Země. \lastnč k(((je na v_\
'chodním
polneží Afriky, na %okot01%ké(n souostroví (( jihozzipadníni pobřeží
A(ahie. l)_\'lo osazeno tímto kmenem ,.pun((t“. jenž sprostiedkoval
obchodní %t\'kv nejstaisího lidstva v jižní A%ii a v Alriee ((%edleho.

kmen ,.pún'“b\l

mohutn\' m kultmním kmenem. od něhož %cv d('(vn(

Rozhled.

(_l
(',—(“);

době už oddělila jedna část a přešla na diuliuu stlanu p1(=('\i\ku suez—

(\kého a počala tu tentýž obchodni sp1()\tředkO\aci ('(k()1jak\' původni
vlasti za\t('(vala. Themie t((t() jest velmi z('nnlu\n('( sice. jen že dosud
málo (l((v()(l_\podepř:en'1.Ale dů\ od\ ((k na př. samo jméno. podobu
n('(ře(í) autoi její p(eee udává. nedovedeme \šak po.\oudit. na pokud
j\ou jen zdánlivé a \1((tké.—— Rakouska expedice. jež letos v zimě
vvdala se do jižní Alabie (( p1o.\la Hadlamaut a Sokotmu. l\(l\ bv bvla
b_\"\
ala lépe (izena. mohla ne sice plné \\ etlo. ale aspon novv doklad
na tu neb ()nu (\tianu ot('(zkv prinésti. Z(=me onv jsou v ohledu stalo
žitniekem i v ohledu nínodopisnem slabo prozkouinímv.

'lhcorie p(ote(\\(na česke technikv I\.\.Zen(*e1*a () elektro
magnetickém vlivu slunce jinak už hodně stara) zase let()\ přišla

k řeči po vvdání jeho spisku: „Die Metemologie
und

das

\\ ette1

im

Jalne

del Sonne

1885).zu_1_vleich \\ (*tte1p1();__>no;\*e
ftii'

(la.\*

Tahr 1899" Škoda. že in_všlenka českého učenec zav(l('(\('( podnet k tak
prudký 11).či spíše p().\mě\n_\"mpo\udkum. leadou to na roveň (\1 albovvmi
piognmemi. M\\lenl\a (\ama. že slunce. ,je mohutnv otáeejíeí (\e elektlo—
magnet jenž tímto (\v\'1n poh_\'bem i planetv v oběh uvádí a \ něm

udižuje“. není konečne tak abstlusni ale další dusledkv, jež odtud
pan piofc.\*\or \\vozuje plo vzdálenmti a dobu obehu 1) jednotli\ vel)
planet. pio pmuehv atmosieiieké i psvehicke (!) na zemi naší zabíhají
(lo „astlologie“

a ectne jsou

i sv('-=v()lno\ti v p0(ít('(ni a \chv('(lno.\ti

\ pozorování. jež \e vvvlaeeji jako chvbné nebo nep(e\n(' a libovolné.

konečně v.\\ak \idno z plO"*110$Íp. p1()te\\olov\el(. že se do\ti \hodují
se skutečností: epochv slunecni že se ()petují (\ pravidelností svého
vlivu na zemi. 'l((kov\'eh epoch \*1*oeej(=.\t.l\olik i()taci. vlastne polo—
(otací slunečních. 2%).Lee pe1i0(l\ slunecniel) skvln. jež \'ouvi\i (\pingnosí
p. pioÍeS\01()vou. udmaji \(» ne lOleté. ale delsi.

U hrv. ač už mají mezi planetoidv od lonska isvou jmenovkvni.
(„ Hungalia“ od \\itta obje\ená). ač vloni V Pc\'ti poradal se mezi—
národní astronomiekv \jeZ(l.1)e11)ěl\(lo_\u(lstatní h včzdá1n\
sve
Ma se jim ji dostati nc pecí vI(-'((l\. ale soukiomvm věnovanín) Sou
kiomá hvězdama

(( I\()m('(1na v 0- ])alle darován—((majetníkem

jejím

D1. Konkolvem. (editelem metemologiekeho statniho (i\tavu. státu. Tak
Uhrv mají ted jednu státní a dvě \oukiomé hvězdálm z nichž jedna
jest oteu Jesuitu V Ixaloče dluh-('(v J\amenci. (Rakousko má ) statnich
(\ 3 soukromé hvězdálnv)
Vídenská akademie věd podnikla šetření. nepůsobí--li v hloubce

zemské zv\"\eni teplotv též na tíži zemskou Šetieníkonal

plukovník R. Sterneek v několika dolech (uzné hloubl\\ (od; 972 do
1100 metru) na svých vlastních k tomu konci zhotovem'ch p(í\trojích
Šetření nevedlo zatim ke spolehlivemu vvsledku: bude prý treba jestě
na více místech v hloubce zemské pol\u\\' konati. ((b\ se vedlejši zje\\
od zákonitých odloučiti mohlv.
1) Doba oběhu planety rovná se násobku nějakému polorotaee sluneční. Tato
polorotace \luneční j(*(\:t12'5935 (lní. Oběh Merkura kolem slnncw rovná se Tnásobnému,
Venuše 18—,zmnč 29-, planetoidu DQ ólnásolmému počtu (lní jedné polorotaee.
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Rozhled.

V se7ení královské akademie anglické( ,.(oyal Institution-") na
památku stoletého tlvání jejího 7. čmvna konané. ve své slavnOstní

1eč1proíessoi Deual předložil svuj nejnovější vynález: zkapalnéni
vodíku. \odík tekutý jest velmi plehavv. ploto ploiessm Dewar při
svých pokusech obkládal zkapalněný vodík zkapalněným V/du(hem
ab\ zabránil vypařování se vodíku. Ovsem expelimenty b\'l\ velmi
skoupé: mohl ukázat jen klivuli., v níž zkapalněný vodík byl obložen
bílou hmotou ztuhlého (tekutého) vzduchu. Ákapalnčnim \odíku docílí
se naprostého vakua. tak že rtuť (lestilluje dov1chu. n"leinpeiatula
zkapalněného vodíku obnáší 225 stupňů Celsia pod bodem mrazu.

Z národního hospodťďství. Konečné ustanoven modus v v rovnání
mezi oběma vládami po velmi tvrdé houževnatosti s níž obě vlád\
stály na svém: (akouská na ujednání s Bántí\m v Išlu, uhe1ská na
ujednání vlády Széllovy s opposicí (11.b. pioti vvjádlení naší vad\)
Madaíi svou politikou dosáhli toho, že chtíce nemožné, dostali zaso
kousek víc toho možného na ('(trat\' naše. -— hozdíl obojího ujednání,
tak zvané „íolmule iselské“ (( tonnule Sžéllovv'í spočíval V tom:
vláda Thunova ujednala s Bánti\m toto: pr07atí1i1ní \'\'1ovnání bude
platit do (. ((no—3..načež spolu s obchodními smlouvami cizími uzavle

se mezi oběma vládami nové v\1ovnání na ob\če(jnou dobu smluvní.
Bankovní smlouva vsak dle smluveného nového statutu bude platit do
1910.
Vláda Bánthho vysla vladě rakouské vstlíc tím, že dopustila
do (. ISM—):“
_).vyrovnání i bez parlamentu

(akouského. jen „“l4t_\'(n vyhlášené.

Rakouská \láda souhlasila zase s př'(ním uhelské vlád\ spojit \*\rovná
vaní s Uln_\ s obchodními smlouvami s cizími stát\. Ix vůli bance
samé zase obé Vlády usnesly se přes tennín vyrovnací piodloužiti
plivilegíum bankovní do 1%)1U.Uhe1ská měla v\"hodu V dlouhém
zajištění už napřed nejtučnějšího právé sousta z celého vyrovnání;
(akouská se dala k tomu pohnout zajistením nového \*\'rovnání v roku
12)(_)3.Pro Rakousko tedy jednalo se o odvrácení (o7luk\' hospodarske
mezi obema polovinami (íše.
Po pádě Banth ho vsak k vuli opposici stian neodvislosti nov\'

ministeískí pledseda b'zéllv) pustil iselskeho ((jednání to, co (akouská
Vlada nejvíc eenila: totiž, že r. 1903. v\1ovnání bude 7novu uzaneno.
Tak Ulny 7 išelské formule ponechaly vse, co bylo výhodným pro
ně. jedinou kompensaci pro nás. totiž „pelennitu V\rovnání škrtly.
Vláda uherská oznámila rakouské 27 lednat. r., že v komplomissu
s opposicí fonnule iselská 71něnčna v tom smyslu. že klausule perenníty
vynechána. Rakousk á vláda ihned odpovéděla, ze s tím nemuže souhlasítL
Leč na to v Uhrách nehleděno (( perennita z7išelské f01mul skrtnuta.
\ásledkem toho se mohlo státi, že v r. 1908. celní jednota b\f'
bvla piestala (( bankovní 7ustala. Bankovní jednota nase s Uhrami
vssak neznamená nic jiného, než ponenáhlé nasycování kapitálu lačných
Uhel lacin_\1nipenězi z Rakouska. Zasycuje--li se zeme nějaká. kapitálem,.
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mohutní její plun1\'\l,nebot

„l)—7

kapitál v hospodáiském životě národa

k jinému není pot-(Veber),
než ab\ p1um\ \lu za základ (( podnět \loužil
Celní jednota značí zase, že Rakousko má v Ulnách pnoti veškele cizině
chráněné

přístupné

tlžiště

plo své ])111111\5l0\'év_\"1*obk\'.Jakmile

toto

tíží\tě b\ nebylo chláněno. ((kou\k\' p1ům\'\l \otva b\' přes svuj
snadný p1í\tup obstál v soutěži \ cizinou hlavně \ \ěmcckem.Uh1\'
jsou však trži\tě1n našeho a i cizího p1ům\'\lu po tak dlouho, pokud
\(un\ p1um\ slu v\'\ inutého nemají. \astoupí—li u nich dol..)a že domácí
prům\\l bude \tačit hraditi vee\kerou potřebu,p1e\tává výhoda celní
jednot\ plO nás \ama \ebo.u \\uže a tato doba není daleká. Uherská
\láda snaží se \011\tavn a úsilně plůmys uhe1\l\\ podpomvati ((
z10vna ze zeme \'\'dupá\at. Šlo-li to dosud težko. .\lo to jen ptoto tíž.
že bankovní obchod\ lakousko-uhelske banky byl\ \uci Uhiám vázán\
nějakým kontlolním leoulatolem proud mímícím. \ovou smlouvou
bankovní nastává v\čal\ „palita obou polovin ííš\k\"ch v bance. l(e(litel\t\í
pestské jest v půjčování uplně neodvi\le od \poleměho v1clmího
organu, a vláda může každý protest VlClJDÍ\piávní 1ad\', nebo "enelalního
(lilekt01a zmařit plotiplotestcm \v eho komissařc.
\astalo tedy od\traněním l\lau\ule pelennit\ ohoulostive \t(movi\ko
pro nás: celní jednom, dosud \nad plece cenná plo nás, muže. 1. ISMS).

přestat, ale napájení uheiske pudy plum\'\love na\ím kapitálem bude
trvati dále ploti nám a na úk01 náš až do 1.1910. Vláda rakouská
tohoto \ta\ u nemohla dopustiti. \láda uherská vymlouvala \e. že
\ ohledem na opposici nesmí ustoupiti. Tak konečně, po dlouhém
domlouvání (\ z nátlaku vlivuplných klubu na obě \t1an\', učiněn
komplomiss.
Bankovní \mlouva a celé vyrovnái'lí \e prodlužuje do roku 1907.
Do 111903. platí vyrovnání prozatímně (ted\' i %14). Do té doby obě
\*lád\ \e \mluví () sazbě plo nastávající obchodní \mlouvy \ cizinou
a o definitivní v\'1o\'nání dal\í až do 1.1913). Kd\'b\* k definitivnímu
vylovn ání (u nás parlamentně přijatému) nedošlo. zavrou \e obchodní
smlouvys cizinou tež jen na —L
letta (lUl ' )()UT.. a pak mm n o oboje

se bude jednati na/základě autonomního talitu to jest na\tanc \mlouvání
ne o jednotu celní. ale o samostatnou .\mlouvu obchodní. která o\ šem
může \ celní jednotou také b\"ti totožná. Bankmní smlouva \ novvm
statutem platit tak dlouho, jak dlouho tlvá vubec v\'1(;()vníní (( celní
jednota mezi oběma státy. Z1u\í-li se v.\šak bankovní jednota a to
každý 10k ztěch třech nedodlžených (dle išelské i Széllovv fonnule)
akcionáium Znáhrada 11 zl. na jednu akcii. Akcií dle noveho statutu
je 150.001) (po TW) zl.) Roční náluada ted\ b\ činila 1.6?)().(NM)zl.
za. léta 1908. až 1910.: \LQŠWNN)zlatých. Co se k\ot\' t\' ká. \ejdod
se ještě kvotove deputace a budou znovu jednati o dohodnutí
vzaj emn em.

\Iísto jednoduchých f01muh predešlj cl) tedv tento novv komp1o
miss je hodně zakličkovaný, \ n\tupkyn na obě \tran\'. Rakouská \láda
dosáhla. toho, oč se celý \pm to(il a čeho u nás se híozili: bez jednot\
celní není ani jednoty bankovní. Uhelská \láda pak dostala za\e i'1\tupek
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pro svou op))();\i(i (cnný.

že\ \:a1))o\t()t1)e (uč—mání () \n)lou\(')ní.

tedy

l)o(\pod(')1\ká)ozluka je v komp) on)1\\u už \_\'.\lo\ně ulčena. \ice jen jako
n)ožn(') za těch a těch podmínek. ale přece jen už v\ (\lovena.
\ Ulnacl) proti kompiomi\\u tomu hlasu nepozvcdnuto. PIO
Uh) v SCkonečně věc zhoršit ani tuze nemohla. Hůře je )( ))(').\.\einecká

oppo\ice.ktc1a

čekala už už na pád \lá(l_\. je velmis kompmmissen)

ne\))oko_)ena. Třeba se nan dívat

\ dvojího

hlediska:

značí zl)O).\_ení

)))oti išel\ké tonnuli. značí \\ak ()dv1('(ccní nebezpečí ze Szellon
formule plvnoud. O\tatně tento „modu\“ už špatnost) či dolnotě vv
)ovnání mnoho přidat) nemohl. .l((ko\t \\)0\1)(')\'(')ní \))očí\('( ve \ěcn_\"ch
ujednánícl) luzn_\'ch těch předloh \*\_lovn()cícl). () ne v tom vvslm ena--li.
ci ))e\_\(\loven
na )nož))o\t )ozluk). V Uhlách tuto )))ož110\t)ozluk_\ pio
zatím na dohlednou dobu odmítají. \_\))))a obě \tla))\ neodvi\l()\ti.
leden politický úspěch ještě Uhrun) z komploniissu \_'\'pl_\nul:
nenáviděm jméno„ Rakou\l(o \t1(ili ))0)))\e v ((ř-edníli\tině na\í polovici
)í\\ké. _)eždosud měla ))))e'no..l(1(')lov\t\i () země na )()dě ří\.\l(e Z().\toupenc'".

Koncem k\ětn() svolána po \\(5 )eouganisaci hospodáiska
lada. Zen)ěděl\k(') \el(ce její zab_\'vala se ))el(te)'\n)1 poslední dobu
akutními otázkami agrarními a zaujala 7.\l(')\tní stanovisko k ot(')Z(e
diužstev rolnických. Tato dle )csoluce ))1ofe\.\o)en) l))(ifen) navržené
jsou žádoucna. ale mají z)í.\:\l(eho zákona o zd1už\t\ cch těch \'\'lou(ena
bvti ustanO\ei)í_ _)ež jin) (dle )))edlohv Ledebuiovy
)()ěovala i cíle
v) dělkove hospod('))\ké. Ted) mají zůstati jen d1už\tv_v stavovským).
PIO )nvšlcnku. _)ež)()ko hospod('n\k('( \vépon)oc hlavně na m\ \li tanula
všen)_ znamená to cele 7h01\c)))

Take tak z ()na ))1()co\ n) )a(la"

doplněna ))ov\"n)i člen).

Počet členů zv_\"\e))o dva ve \kupinácl) zastupci) zn))(\tn()v()tcl\l(vch
i dělnických ) odbO)n\ (h znalců. Český živel posilnčn tin) o jednoho
člena (zástupce dělnictva) Budoucně ted) pr'acmní1ada \kl(')d()ti se
bude ne

ze (32, ale ze 40

členů:

z 10 Z(')\tu))cnv__usti—edních ('()adu,

z 10 zástupců zainěstnavatelských. z 10 z(')\tupcn dělnických a 19
odborných znalcn. Cestí členové jsou: mezi tov('(1))íl(\'1. )))ezi dělníky.)
mezi odbOI))1l(v 1. / jiných nalodů slovan\l(_vcl1)))ají \vé )))í\1u\ník_vjen
Poláci. )))ezi odbo1níl(y totiž 2 \\é. Z(')stup(e (nadn počítáme za neli\né.

\ařízenín) ze dne 30. května zavádějí se tak zv. instruktorové

živnostenských

společenstev

Lkol jejich bude pob-(')dati.
()

radou b_vti spolcčenstvnn) ži\no.\ten\k_\"n) l( účinněj\í )))(ici společen—
stevní. zvl(')\tě na poli l)o\pod(')1\ké svépomocí jejich. jež jin) ))ovellou

k zákonu ží\nosten\l(e)nu
189(. umožněna. \Iají ted_\ býti asi tin).
či něčín) více než učitelé kočovní plo )*olnict\o \ebndonť jen poučovat.
ale mají )))0( ) ))(')))_1avuzjednávat. kde nap1av_v bude neba. Jest
záhodno v) čkati. zda instituce tato ospalosti mezi živnostnictven) odpo—
muže. Zlízení ii)\t)ukt01u bvlo též jako pláni z kmhu )))(ítel živno—
stenských v) slovováno. Tomu )))(íní tedv se \'\*l)0\ělo.

Ío lon\l(én)tižebnín) (lcňcitu na\:en)letoší

obchodní

stati

stika značí zase náv))()t k dřívěj\ín)u \ta\ u. P)edežnov(')bilance končívala
\kom vždv nedorosten) vývozu. anebo jen slab\ ))) přebvtken) vývozu
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nad dovoz. Letoší rok, prvních pět měsíců po loňské silne. obilní
konsumpci naší. zase nás prozrazuje jako říši obilní (( hojností surovin
vládnoucí. Statistika tržb\ naší podává. totiž čísla: V\vezeno za 357
milionů zl, dovezeno za ))t) () mil. zl. "*lcd)plus tržební jest 20 mil.

zlatých; vloni vprvních

pěti měsících meli jsme však minus tržební

?“)88 mil. zl. (dovoz 3624 mil. zl.; v\' voz 3(_š))()mil. zlatých).

Z\láštč

pokud se týče zemědělských produktů tu dmoz letos klesl o 34 mil. 71..
v\ voz vstoupl () 161/2 mil. 7lat\"ch. Také vvvoz pi ((1n\'sl()v\ch výlobku
všeho druhu se zvčtsil (o 3.7) milionu 7lat\' ch). kdežto dovoz 7ůstal

skoro stejnv

\\daná piávě zpráva tov('(1nich inspektoru

za lok 1898.

nehlásá pioti r. 1397. nijakého pokroku na poli socialním. Přirozene
socialni pomě1\ následkem lonské nou7e pledežnmé 1nusi1\ se vše—
obecně zh01šiti. Tím se dá v\ svetliti snad i ncl\tci v zjev. jenž zdá se
úpadkem so<ialního smyslu. Ač ve zpiávách živnostensk\' ch inspektorů
rok s rokem s10\ n((\((t1 se přesně nedá už ploto. že zprá (( vztahuje
se vžd\ na jiné zá\odv (( tudíž plináší neco jiného7zase a ted\ ne
mluví () v_"\\oji téhož prostředi. l)otl\ncme se jen údaju. jež jsou bud
uplne nebo možno je pokládati za p1umelnc Úiazu stalo se v závodech
(elého Rakouska ()(..000 z toho smrtelnvcli b\lo 482. — Osob zákonem
(lll ((ncn_\
ch plotizákonnč používáno při práci: v řcmeslech 4-18. v to
\árnách B(S. A z toho dítek pod 1:2let v iemesle ()). v toválnách $()
od112 do 1—1
let \'1emesle 118. v továrnách 39.3. Poměrně mnoho dítel\
shledáno 7(nnčstn(m\"ch v řemesle odčvnickem (( živnosti stavebni ((
v tov('(1ná(h t(\tilních. v závodech 7emin\ dob\'v((j1c1(h nebo obrábě—

jicich (cihelnách ((si) :( v továrnách oděvnickjch. — Doba pracovní
udána ze —L(23zavodu (tov(1n1ch)/
těchto vsech mělo llhodinnou
(normalní) dobu placo\ní 1Š)(—L10hodinnou 1017.101'._hodinnou (87,
].11/,hodinnou 4%). ()hodinnou L)()'2..()1/._hodinnou 183,112110dinnOu ()(),
Shodinnou 8 (( 81/2hodinnou () 7ávodu. Pod normalní pracovni dobou

ted\ shledáno menší polovi(ku závodu s normalní (( nadnormalní
dobou pracovní b\la vetší polovina závodu (%) Ze Závodů v tomto
počtu uvedenych tv01í te\tilní

celou (,t\rt1nu (101.3) (( 7 těchto doba

\l'nacovníb_\la
llhodinná
v (31.101/hodmna
ve l.)().10hodinná
ve
109; osmihodinnou
pracovní
dobu mely jen 2 7avod\
()hodinnou jen
:")závodu. ()1 hodinnou 10 Z('(\
odu. /a to také ještě. lžhodinnou ln(lv
2 závod\. /e vs(ch odboru prumyslových v tomto v_\'čtu udanveh
te\tilní odbor co se t_\če pracovní doby nejhuře si stoji vyjma závod_\
potravinné (cul\10\ a1\'. sladovnv. pivova1\. ml_\'n_\ a pod.)7 kde přes
polovieku

závodů melo dokonce

111/._,
hodinnou dobu piacovní

a Ž.)(l

1]hodinnou (ze (02 všech tech závodu). Leč toto jsou závod\ pracující
vetsinou nep1et1žitě.ve dne v noci. Ale ze zavodu pouhe. denní práce

pokud se týká dob\ pracovní nejhuře postavcn\ jsou te\tilní závody
Letoší boje te\tilních dělníku jsou tudíž zjevem skutečností osp1(((vedl—
nčn_\'1n. Delnictvo dohání bojem s\_\'1n postavení aspon takove. jakeho
sond1u7i jeho v jiných odborech už sobě b\li \\ dob\li dříve.
“"

.:.?
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Školství. T1leatou roěnici vydání nových zákonů školských liberalní
veřejnost rakouská neslavila tak hlučně a okázale, jako slaveno čtvrt—
století. Sem tam některý „Lehrerbund“ na rychlo v poslední chvíli
zbubnoval „slavnostní“ schuzi, ale o nějakém mznuhu a \šeobecne
účasti nebylo ani stopv. \ejvíce ještě hluku nadělalí vídcňští lib*e1uli.
ne vsak z přesvědčení, že školství. jak bylo uspořádáno zákonem ze
dne 14. května 1869, jest vzorem dokonalosti a nepotřebuje oprav,
n\"brž více proto aby poškádlili stoupence vychovu křesťanskeho,
obhájce školy náboženske. Ncšetrmi vyz\ vavost a (l0111_\šli\*áagitace
židovsko—
liberální a židovsko- socialni stiany jež za každou cenu chtěli
pro sve prý nejlepši dílo zpusobit mohutne projevy uzn m1 (( souhlasu,
zpusobily zdravou reakci. Na mnohých mistech dokonce lid rozhodně
se ozval proti školské soutavě liberalisticke a důrazně reklamuje školu
náboženskou, jež není „přemoženym stanoviskeln“. jak ústy vůdce svého
Dr. Luxe prohlásili nedávno libe1ali,nýbrž stává se otázkou akkntní.
Reorganisace, nebo třebas reformace škole soustavy na základě kř'e—
sfanskem není již nedostižnvm snem, vidinou v mlhave dálce. n\"brž
jeví se na obzoru nedaleké budoucnosti jako vážný předmět porad ne
bezúčeln\'ch. Obhájcn náboženské školy, vlastně křesťanskeho v_\
'cho\u
pribj' vá nepopiratelně a nebude—
li z táboru nadšenvch ctitelů konfessionelní
soustavy školske přestřelováno, není doba daleká. kdy tato soustava
vystřídá smer liberalistícky, jenž 30 let vládl, ale neosvědčils
Tyto vý\ ody plynou z projevů. jake letos by*lyučiněm o seriěmech
zemských, \* nichž částečně již leferováno, částečně dnes je zazname
nz(váme.

Tak sněm solnohradský jednomyslně i hlasy liberalními schválil
předlohy zákona, aby školní návštěva povinná snížila se na 7 let.
úlevy jakékoliv aby přestaly a místo nich zavedlo se dvouleté povinne
vyučování opakovací, jež by se konalo v neděli.
Ceský snem schválil zákon o školách minorit,ních dle něhož
nákladem zeme zříditi se mají minoritní školy všude tam, kde napočtou
40 dětí jiného jazyka než ve škole místní jest vynčovacím, nejmene
tři léta, když rodičové \* obci takové jsou usedli. Tím vzkříšena část
staročeských punktací. Také Oprava řádu disciplinarního.
Veškeré sněmy zemske letos velmi podrobně jednaly o věcech
školský ch, a to nejen o nákladu, nýbrž i o vnitřní organisaci, o časove
opravě škol vůbec a výchovu zvláště. Teměř na vsech sněmich zá
stupcové venkovských obcí dožadovali se snížení školní povinnosti na
7 let s následujícím doplňovacím vyučováním ve školách pokračovacích.
Ba \ Cechách poslanec Stastny. mluvčí agralníku, vážně navrhl polo
denni vyněování na venkovskvch školách při Tlete návště\ě povinne
a obmezení měšťansl\\'*ch. 1“\'Z poslanec žáda stejne školy pro město
i venkov a odsuzuje měšťanské školv, v nichž prv si učitele se ž("(k_\

jen hrají a ničemu kloudnemu je nenaučí. Žák měšťanske školv pli
neumí ani vypočítati, zač je vejce neb obilí. Posudek celkem zajisté
nespr ivny a neodůvodněny. Stížnosti na školskou soustavu naši však
tou měrou se množí a se všech stran se ozývají, že správa vyučování
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konečně l))(de nucena k reformě vážné. (( \ice žádoucna Jest neJen
)el()1n)((obecného. ale i školství \\ššiln) X('(1))l)\se neriee zamlouvala
(eformu \l\ol.\t\*í v duchu (())(ě(ick('))()tak, ((l)\' ()() základech nábožensko—
())1()\n)l)o v_\'*.(hov()Již ve škole obecně žak nah\l oněch vědomostí. J(ž
((ZJ)('(\ol)()Jí ho k J))aktickó Činnosti v životě ve((*_J()('))nJiž v mladém

věku. U )) (\ ani al)\()lvent \trední \l\ol\ Jc\tě \l((.\tně ničím není () _J(n
tak z nouze h_\'va JJřiJat za ((ředníka J)()diízen(')h()1()z((.Pepi v akademické
\ zdělání ((nive1.\itní doJ)ln()_Je\ ěd()n)o\ti ((((žJ)ů.\ol)((Jínáležitě k J))((kti(k(*()) ((

životu ve v\'(cl) ()!)oiecl) lid\ke činn0\ti. Zcela Jinak v A)))e(*.ico lan)
ine_JV\\\ší ('((((d_\*
J\ou (lo\t((J)n\ bez akademického vzdělání. \ žd\t' 1 J)((_*d—
\edově

Unie

b_\li 1))((žov(*.\ ol)\_čeJn_\*m vzděláním

()l\( ho J)o\k\tu_J(*

((molicka škola obecna. (( mnozi velmi mladí lidé v\l\aquí zcela za—
okiouhlene \zdělaní Jnoto, že tam nejsou nižší \l\ol\ J))íJnavkami J))o
v_\\\í \tudiun)
n_\'*l)1ždavaJí celkově vzdělání _'Ji.\t(*!)()
\t(1J)ně.Ve\l\e(*(*
\l\()l\ _J\0((_(ozt(íden_\ ve et\(\ \k((J)i()_\: \koly ol)(*(=n(*
(J))(hlie \(l)o()l
školy \\\\i (high school) kolleyia (colle_'*')e(( ((1)1\c(\)t\ l\((žd(( J)o\l\_\t((J(*

)(J)l()_\'ol\1((h_Ji\te vzdělano\ti.1(o
uleitz') povolani J\ou J)ak zv-la\tni
odboinc k(((\_\' večelní na univel(\it('((h, letní k((('\\ J))'(')zdninové. \*(*((_Jn(*
Jnedna\k_\_ o(ll)0(ník((, \zoine l\n1l)o\ nv každému J)(i\t)(J)(_)(').lo škole
obecné V\tupuJí ž('((i l)((d dov V\šší \l\ol_\ neho 1)((v.\tc\((J) Jistý l\()(.\.
zvanJ „manual t(((1n1n(*.\\(hool anebo .,l)u\me\\e()lle'*€* kde \e (((—i
účetnictví. tě\noJ)i\u. obchodní l\()_('(_(*.\J)on(l(
ne). J)\aní \tloJem (( J)., načež
ihned mladí lidé v\t((J)((Jí do J)i.\(()en. ()l)('ho(l((\ atd. Vzděl((\(-(_Jí \e ()
J)()\t((J)uJí J).—(kvlastní J)ilí \0()k)on)o()
'1al\ov_\'m ZJ)((\(_)l)emnepohohuJí
dlouhých
(( nakladnjs'ch \tudií () žací 1)(*_J\o_((
J)1*etí7'.(*))i,J))otože \ěc(m
J)(() J)iakti(l\_v

život

l\a z1((\ení

l)(*zc(*nn_\'(n \c

())()t((1it

))(*\ _\*(_(ě((_J(*.

nelze ani 1))_\\liti.i\Iini\t) J)1ol)l(\1l že

matuiíta _J(*nezl)\tn\'*n) d((\ledk(*n) \\ ohodneho (není univ(*(\itního, Jež
J))ě(lJ)okl('ída dukladnou J))(J)1((\(( (( J)(*((J))avu J))edbeznou
() J_i\t_\'*
\tupen
\n)\*\l() J)1o \ edu, (( otom \ \(*())Je_1)()1n
dukladn! ) ())atuiíta \*\*('(l
(v('( svědectví .

to všakIr J)()zo1((_J(*
_Ji\t\ ((J)ad
\*_\_
\zokeho
Tak
na J)),Pres \(*()(3
Ple\\o“ \c dokaque
I\. ek
K)*()(((\
vlastníchučení.
zku\(*.()()\tí
úpadek ví(le))\ke universit\. Studoval J)on)ě1'__
v ahna mater Vi1)dol)on(*n\i\
(( našel, že tam zavládl l)e*/,J)(íkladn_\"nepotisnnm. Uvádí 1() dokladu
z ()k((lt\ medicínské, kde \\ 1) po otci nebo biatlovec po \t)_\'-ci dědil
\(olici.1\101ně

toho J\ou J)1_\'J)(ofe\\o_(i v uzkěn) \J)o_Jcní \ )na_Je_tník_v

\anatoíií ((dlžnJícc \ ními neJintimněJší \t_vk\*. Že takový: u_eJ)oti\_1nu\
((()(ve)\1t.n1\tudíum (( vědecke place nezvelebuJe (( neJ)ovzn(')\í, Je ZleJmo.
neboť \\fnově nedědí vžd\' vloh\* (1 nadání otců.

U ))('(\ učiní \c pokus \ V\ ()ěovz')nín) tiestancu.

Nedávno

\ \rdal 1))i1)i\t( \J)1*ave(_l_lno\tiV) 1)0\ ke všem J)(í\l()\n_\'*1n ('nadům,

v němž

()()(ique, že se mají nestanci v\uěov()ti. Učitele trestancův ohdlží
20 330k). za hodinu vyučování, (oční náklad však nesmí () Jednoho
úřadu J)1*e\ahov(1tí()() zl. Za málo peněz moc m((zil\\ ani zde nebude.

O ])ch o (!ov ('(ní (]ětí v hostinských místnostech zakázala zemská
školní rada česká z mravních J))íčín. Zákaz plně Jest oduvodněn (( byl
by i u nás na místě.
37*
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Ceská universita

na Moravě ——
dle ujištění zástupců naší

politiky — nemá na vrchu valných nadějí; proto (!) také akce lidová
usnula. Ve Vídni za to sbírají adressy, aby nám sem dali universitu
německou. 'lo ještě také! Proč nejdou moravští židé a položidé do
Černovic, pomoci tamější německé univelsitě? V boji proti„kle1*ikalní“
škole, t. j. škole proniknuté duchem náboženství a mravnosti, našli
se, jak obyčejně, roztodivní kamarádi; dojemná je zvláště shoda realistu
pražských s moravským počestným Dr. Fuchsrm, jehožto lživou řeč,
v „Hlase“ authenticky vyvrácenou, o škole saměanské, onino bez ostyehu
opakovali. Calumniare audacter . ..
Pozoruhodnon

definici -—-—
až hrůza „klerikalní“

——
čteíne v 7. sešitě

letošních .Ped. Rozhledů“. jež hájí důrazně nutnost o.hmezení.svobod\*“.
() níž ješte nedávno mívaly t\ tež kruhy mínění zcela jine. Učitelstvo
na Roudnicku prohlásilo. že nesouhlasí s útokv. jaké učinili nekteří
řečníci na poslance ve schuzíeh. Tento p10jcv jedinv list učitelskv uznal
za oprávněný proto. že každý ma zcela svobodně své mínění projevovati.
Ostatní všeclm\ zle zcuchalv „hrobaíe“ roudnické a při této příležitosti
takto inentoiují česke učitelstvo libe1alní:„\\'ic na světě není absolutního
a že zejmena to nejvzácnější. z čeho se může kdo iadovati. má a
musí míti dle okolností svoje meze. Svoboda mínění jest arci žádoucí
v míře nejhojnější;

jí; užívá—li se jí opravdově a ne st1**annick\: věci

dobré může se znamenitě sloužiti. Něco jiného však jest svoboda činu.
Tu jest i při nejlepším mínění klásti si meze co nejužší Kd\ by dle
mínění onoho casopisu měla pro každého platiti volnost a svoboda na
celé čáře. zvláště při činu. k čemu potom byla by organisace. ) V pojmu
orvanisace zajistc především zahrnut je pojem a dobrovolně ulozena
povinnost omezovati se, podrobovati se celku." — Ku podivu. kd\ž
autorita církve totéž hlásá a žádá. je to snaha po neomezené nadvládě.
Projev tento v(izn\1n zjevem 1)š\*cholo<r1cl\\
111a zarooven dokladem.

že

liberali doliberalovali a ch\t aji se břehu v podobě po dlouhá léta

kaceřované ——-—
auktorit\.

jíz dávají jméno: organisace.

Jiným směrem v učitelstvu zhankrotěl ve Vídni liberalismus
německý a utopil svým pádem i V\*ch*alovanou humanitu. Mladší
učitelstvo zcela nepokiytě pracuje ve službách socialni demokracie a
toto učitelstvo soustreděné v liberálním spolku iozhodně žádá. abv
soukromá škola Komenského na dále ve Vídni neb\la trpěna. Zase
důkaz. kam člověk dospěje. zhostí-li se křesťanské miavoukv.

České učitelk\ iozhodně odsuzují volnou konkurenci

odůvod

nujíce odpor tím. že učitelé nem\sli pod heslem tím skutečnou volnou
konkurenci na všech školách a ve všech poměrech. nýbrž že chtějí
vlastně učitelky znenáhla vytlačiti z dívčích škol. alespon pokud se
jedná 0 místa iídícich.

Schodek

povážlivý

vykazuje školský spolek77Komenský“

kteijž nese celé břemeno českého školství ve Vídni Na uhražení nej
nutnějších potreb schází 2789 zl. Také doklad, jak n\nější „n
národ“
vlasteněí. Proslavnostkujeme, promanifestujeme tisíce; ale o zachování
českého dorostu ve Vídni se nestaráme7 na to není peněz.
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Duležitý pokrok učiněn v Čechách tím že vše(>b()(ne šk(>l_\ ře
meslnieké, JiGhž Je dosud 8. pm zat\' budou do žpi('(v_\ zem\k(') (( tím

toto odvětví odboiného škol\tví bude trvalež zajištěno (\ také rozmnoženo
\ šeobeene školv řem()\lni()ke' dobře se o\vědčil\ znamenitě p1(>.\)pív((Ji.
maJi hanost žaku a J\ou \elmi oblíben_\. \ leto\im z(\\((l(1n1če\k(')h(>
sněmu podána o nich \elmi příznivá _zp1('1\a (( \Gh\('il()n návih. (\b_\
převzaty b\l\ na (net země, kd_\ž \tát povolí přiměřenou podporu
ti)\alou.

Dosud p(ipláeela

ři\e >OÚOZl.1)očn()

na t1)thřidn(') \kol\

t(1——

kové: v \Ilade Bole\lavi. I\olině, I\utn(') Hoře a Litounšli; na dvoJ—
tiidnou \e Volvni (l('1\al \ub\ enci 4000 zl. Celkem stálo techto :>škol
(očně 64 000 zl. a sice připláeela země 16.000 zl.. \tát dal 1).'>.
7th Zl.
\polk_\ a Obce 231.700 zl.. takže šl\(>l\tví tak potřebné dosud b\lo (>d
kázáno na dobiočinn0\t těch kteří bez toho Již ieptaJi na J>říli\n('(
břemena.
Smutným“ příznakem 1)(>ži)ušeno\ti všeobecne J\ou dosti četuč

\amovi ()až(l_\ učitelův.1'(l\az
ucitele .\amovřaždv n(i\ledkem

Jind_\ nevídaný. Pon()Jví(e p(()haJi

p1))e(l1('(ždčn(>\ti
v domnění, že J\ou pro

následováni. \(ipadno Je při tom,že venl\ov \účastnčn Je v(')t\ímprocentem
než 1nG.\t(.

Vče l((ř\k\'

l\ (11).\ pořád—('(\čelai\l\_\" \p(>lel\ v I\(>l()i (( le')(n(h(>

od 24. do 27. čei))ven(e. Tím na\k_\tuJe (\.e učitelum příležito\)t, ab\ \e
v ušlechtilém tom li(>.\p_od(_iř\l\(')m
odboru d((l\l (dne zdokonalili.
lak \e lide (( \nimi take i>(ižo1_\ (není. Do nedávna p1)(>hl(_(.\_o\
\('m

b\,l každý

za ukrutneho

škudee učitel\t\a,

l\do \() op(>v('(žili)í(i. že

také v učitelstvu nerou \ami andělé. Dne.\ hlavní (>1<)an tech n()J—_
p(>k1)(>k(>viteJ,\ieh
P. 2 B. ve článku .Hrobaříei) — namířen_v (u))(ifp1)oti
..l\l()1il\(1lum“—— pi\e takto: ,.Xanmne se otázka. zdaliž (>dl\r_'\v('\nim

našich bolesti_n \tavu našemu \'iee škod_\ než užitku nezpu\(>l>u_Jem()?
Rozhodně ne. \e\díli1ne náhledu. že b\ slabosti a \p1tn(>\t1 na tčle.\()

ueitelskem mčlv se ul\1v\at1Čím více nelo\t((tl\\ a (b\bv \v(') budeme
\l\1vv(1t1tím více taJnč porostou a na celém Jako rez na železe \\ ou
J_nOGeduiu zkázonosnou

pi (>\(1d(t1 budou.“ -——
Zcela \ouhla\ime

že nvni bude i \toupeneuin

neradikalnich

směru

(>douiáme.

d(>\ol()n
na ve()n('( ((

\třizlivá kritika nepopíiatelnýeh vad a ned0\tatku panující \(>u\t((v\
.\kolske. I\u el('1nl\u dodáváme v ak, že lnobaříei v_\\k\ tuJi \e vžd_\
Jen tam. kde nepěkně zavání mi\ina, a že konaJi službu ždmvotiii
policie. Jsou- li ted) učitelé neliberzdi, neladikali

(( ne.\(>()iali\t(')hr(>b(1říl\_\.

pak _Jeto. proti čemuž se oni vzpíiaJi, mršinou, Jež mu\i býti o(l\t((1nen(
z ohledů zdravotně J>((l(0(>01el\\Gh.
Re_feiuJíce (> časopiseGh. v) slovili J\ine \e uznale (>„Škole ua\'().ho

venkova“. Jež považovali J\me za list seriosní. Dnes máme mínení
Jine. Časopis tento klesl na, niveau o\tatníeh štváčskjeh plátku, \) nimiž
klidný rozb01 sporných otázek vubec není možný.

katolický

23. l\vetn(>„ valnou

\p(>le)k slezských
hromadu

v Hlohově,

učitelu (_piu\l\_\'eh)
měl dne
Již \ú()a\tnil(> .\e .t>()t)(lenu.

\Iinuleho
maiek.
Svaz
\o_ustředuJe 104 mí\tni
(\p(>ll\\, Ježioku
maJi přijal
úhinem1899
3033
Glenuv.
A utenn('(\.

Případ

\li) vald uv )est ()<tatn(»v\)))lu\))\'-')nkomentfvřen).kam

_)<n)e )) )) (< do<))(»,li. Učitel

\[iivald

7. Čilu'inč,

() l\l(*(to\

())))()<t,)'»,(d(<kol

ního )oku l)\l ))()\()l(-'())k)) cvičení. Při )ak('».<i)))íležito<ti v roztržito<ti
)<a v_\vol (1) ozval (<(»<loV())) 7,žde“. Šikovatel <e hlubč ohoiil na čet»(ř(»
]\Ii)\al(1a,l\t.(»)»\' l)\l postaven před vo__)(».n.<k\'
<oud () od<ouzen na tři

)))čsíee do žaláie.Kon10ntíue
Za_)í1))a\'(»,skoio

kteréž

okatč

b\ehon)

k této ud (lo<t) nečiníme.

řekli (\))i(»k(') _)<()udvě školy rakou<k('»

do.<v(»,d((|_)í. ž(».<ta) \" duel) l)\)(ok)»1tieke— (»(1))))1)i.<(((»1)ído.<ud

ovlada .<kol<kou <ou<ta\() )((l\o(i<kou (( )))()to \())))(:i tolik h('(_)ía (min)
tu svou „\(usehulu“
dobře v(»,d()u(».eže šl\ol\ konfe<<ionelní l)1ž\ l)_\_
odzvonil\ tak()\ \'111snahám. Je<t v hukovine. zemi <lov1n<ko-1(())(un<l\('—
kde kleine ('))ednika <nad znčmčeneho )))(une b_\ehom hledali ei<to—
k)evn_*\'eh 'leutonu jediný u.<ta.v učitel<k_\' — ne)))e(»,k_\'.K \uli )()vno
)))(ívn()<ti take na )ihu V zemi Slmineu _)edina )ealní <kola v Lublani
_)e ——take nemeeka. )))oto )))\'. že světovou \ e)n))ttlnno<<)))((eh(» )(»
němčina (( <lovinští 1eali<te ))o (<l()vin<l\y l)_\ nedovedli konati t(»(h))1(»l\(
<tudia na )))()<lavene technice v Pr./((ze(\ nenaučili l)\ se stavět stroje
() mo<t\.
zajimave _)e.<t<kol<tvi korutanské.
až na d\č ve<m()< nč)))eek(_'».
neho ))(nneeko- <lovin<k('». ae (»,elevýchodní K1-an<ko _)e<tei<te <lo\i))<k\'*)n
uzemín). \<i(»h1)i ta)))))(»_)<iucitele )<ou (»len\ (<ulte1
1a_)nn a hla\ní ))o—
němčovatele
<lovin<keho lidu. \a)).<alt _)i<t_\'*
kranskj
»a..<o))i<n(»m(»(»l\_\'*.

že v Bežné. Dolinč
území slovinském: „[<t der Lelne) de) \\(iehter
(l(»<Deut<ehthum< an den S))raehgrenzen und hat das deutsche Hanne)
auf den Zinuen der Karawanken a))t'g'e1')ll((nzt.“Jak ztoho ))atrno,
všude nese liberalni \eu<(»hule“ <te_)ne ()voee. Vešl\(»1»"n(')klad na
kraňske školství činil )()1\() 1872. celkem 205.468 zl: )()k)) 1882. již
315.458 zl. () )*. 1892. (»elkem 457.196
Korutan<l\('»mu sněmu předložila

žl., leto< ()()1.()()0 zl.
vlada osnovu zakona! )ímž (<(»

zavádí ))(ihožen<tvi do <kol )ealn\el). Snem vl (dn) )))edlolm zamítla
tak i na dále v korutaneeh ))(ini )eali<te zů<tanon bez náhožeu<t\í.

lroto však—

dle mínění libeialu — náboženství nijak )))\ není

ohroženo.
Ca.<()v_\'))(iv1h )))()))()0()_)ívíden<ke

li<t\ ))(itel<ke. žádajiee ())))avu

))íi_)í)))aei(»hzkoušek pro <t1ední <kel_\ \Iísto zkoušek )na h_vti zrízena
)))í)))(
lavka. eímž h_y aleit' )))odlouženo l)\ lo studium na SJ let. Suplenti
mladí ne)na_)í l)) ti zařadovani do niž<íeh tř.)d ))\'l))'ž mají v_\u(ovati
ve V\š<íeh )()čníeíeh. kdežto v nižších zkušení učitele stal<í by meli
vyueovati.
Zímoven žádají videnštl ))(ini )Hefoiinu <kol )))čšfan<k_\'*(»h
v ten sm\<l. al)\_ 10z<í1ena byla na 4 úplně od <kolv obecne ()dl()u(en('»
t)í(l_\. A k)) ))odivu: ))10 t\ to <ko]\ žada)í zvláštní )))i)ímaeí zkoušku.
)()zšiř(»ni ne) a () alpebrn a tesnopis. Učitel<tvo by mělo skládat) zkonšk_\
na \\<()k_\'*(»hškolaeh (\ metodiekeho výcviku b_\ kandidat měl nabýt)

)ednoročním hospitovanin) ve škole mčštanske. liž neeh\ bí než (lokte)((t
akademický senat () lektor )nagniheus.
\/e Vídniz za<e kapli na eh_\t1\'fnápad. )ak l)\ za peníze království
a zemí e))atrili sobě velkolepé <kol<ke museum. Zatím chtějí 1i<ske
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jehož zřízení a vedení by obstarávala

zvláštní společnost —-——

arcit' za „pomoci“ říše. Zároveň zřídit) se má ccntralní knihovna
veškere velcjnosti přístupná. Museum má znázmňovati školské (( v\—
chovatelske pomčrv v _jednotliv_'
vel) zemích a jeho v\"\'oj od n(*j\t(n\)(*h
(lol)až podnesl lake musi upozorniti na nejlepší zřízení školská v cizině..
Permamcntní výstavou nejlepších pomůcek a nářadí roodíčum a všem
íntercsentůn) usnadní se porozumění a pochopení věcí školský (*h.
\Iuseuin chce usnadniti (( umožniti výrobcům () v\'n('(lezeům ()(lb\t.

jakož i vzácné (hahoccnne pomůcky jednotlivým školam nedostupné
opatřiti a učitelstvo s nimi sezn('(1))iti.ltíšske museum dávati má popndy
l\nov_\"1n)n\ šlcnkám a podp01o ((ti (o_zvoj školství a v_\chovu umožnčním
hlubšího vzdelání učitelstva dukladným archivem. přednáškami odh01—
n_\'1ní,(( šíliti tím i v lidu znalost výchovu a školství.
Akademii železniční zřizuje klub )al\ousk_\'ch úředníku železničních
ve Vídni. \ov_\" tento druh škol má odchovati zdatné úředníkv \třední
kategmie. Akademie železniční bude míti %!roč1)ík_\ () za příprmu se
7('(d(*'(
stiední škola, což (ozl)od))č je požadavek

O školství

bulharském

nechvalně. \erozumná,

přeinrštčný.

\'\'(slovil se t_vto (lni jist_\' znalec velmi

potrz'ebnn země neodpovídající sousta\a zle se

)nstí. \amízovali si tam sam\'(*h <*\1)n)asií; na škol) ()(lbolne ((plně za—
pomenuli. Gynnmsístnm p()sl\_\tovali stipendií aby mohli do cizi1)_\_na
((1)i\e.1
sít_\ (( tak si odchmali cele zástup\ študovam'eh (lalmošlapn.
('el\m

lríce

světem

nespokoj(*1)_\"(*h. ale () ((*mcslníl\_v vzdelane

je

))()()7(*.

telesne se každý. kdo o školu zavadí, štítí jako morové )án\

(( v_\'l)led('(vá lehke. zaměstnání.

((l)_\' plně ho\čti

i))ohl be7uzdnemu

požitkářství.
Velmi rozu)))n_\" zakaz v_\(l((la školní rada v Sasku: zakázala
žačkám šnčrovačku () predepsala jin) \oln\ řasnatý šat. Z důvodu
nejen zdravotních, ale ) mra\ní(*h se dopoiueuje podobne nařízení i
pro naše žačkv
Za to v Bellínč kocourkuje 1n(*st\ká rada socialistícko- židovská.
Správkyne
sirotčincepotrestati.
(ucit katolická
(l(la ))(*j)()lepšíteln('*h(>
(lambáčka tčlesne
R07kaz ((*holniee.
p)o\(*(ll posluhoa
rakoskou i
u nás dosud ob\_\l\l_\")nzpu<obem. jenž \ l_(usku jest dovolen. Sestm
obžalovali, ale soud úplně _ji osvobodil. \ež to nic nepomohlo. \ezna

bozi v bellínske ladč vládnoucí chtějí píosadit. ab_\ (cholníeín) sirotl\o\(
b_\lí odnatí (( dání (lo )))čstske \\(l'mvatelnv,
nemecke

\

—— prote\t_antl\_v -——kteráž

loznanske

\c.\1)i(*i Pudliszki

se

a to přes vuli ('í*\((1()vn\'
ujala

katoli(*l\_\'(h

(eholnic.

p)ot(*sta1)tsl\_\"učitel zbil (Slohho hocha

za to. že. polsk\ mluvil. (hoch následkem bití zemrel. (( učitel nebyl
tak pron('(sle(lo\('(n. Všelieburku
učitel bil žáka proto, že neuměl. ((
když novin) ho za to káralv, b_vly obžalovánv.
Ve všem plaktičtí Japončíeí hned od nejut((*j\1ho \ekn vedou
(leti k tomu. ab_\ obou paží |_)ř1p1ácí \t(j))omc1))c užívali (( t(l\(" psáti
je ()(—ihned ()(l počátku j))avieí i levicí tak že tam není ani pmváku,
ani levál\(1,n_\'b1ž sami dvoupa/ ((*)
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Řozhlcd.

Pioti studiu žen pokud >e věnují medicině, iozhodně >e \'\ slovila
klinika v Dolnosoli (Halle) z duvodu vědeckých i miavnich. Klinika
ta >ouča>ně vyzvala ostatní klinik_\ německe k piojevum podohnvm.
neboť při >polečn('zm >tudiu olíého pohlaví

zahnízduje

se mezi >tudent—

kami cvni>mu> mí>to vážný eh >nah vě(le(k\'(h Emancipace žen >tala >e
kalamitou (( s mravností se octla v konfliktu. praví se v onom piojevu.
Dopolední vvučov1n1 jako na poku> 7avedeno b\ lo roku minulého
v Hale n/S.. není nmínkou. Ve Lvove dávno na všech školách mají
je zavedeno (( chválí si je iodičové i učitele. Naší venkované zajisté
byl radostně .>ouhla>ilí.kd\h\ na vc>ni(k_\'(h školách tatáž >ou>tava
byla možná. jen že by se muselo v\učo ati místo od 8. do 1.. od
*.).neb 10. do 2. Za uv (zeni zaji>te tento 7pů>oh \'\(1e0\a(i stojí.
Hry školní v\hlašují >e za velkou v_vnmženost a znamenitý
prostředek v_\'("hov('(vací. V AnOIÍÍ však soudí o nich jinak. Hlídka
„The Neu luvieW" liči učinkv školních hel na mládež takto: Dříve
havivali se?žáci hiou v době miliío>kolni. \\ní (h(ipaji se. místo pale>t|\'
(( míče knih\ poch\l)né cen\ (\ c1_->aictt\_.Ca>te h1\ onnzel\ je pl.(i\ó
tak jako ř(čtina a latina.

Ročník IV. (XVI.)

Číslo 8.

H LÍDKA.

W

Víra a nevěra vzhledem ku zdaru společnosti.
z polštiny přeložil BŘETISLAV SKALSKÝ. ((i. a.)

V prvních třech stoletích své existence církev především o víru
bojovala, o níž dávala nejvýmluvnější svědectví krví svých mučenníků;
v ohledu na zásady společenské však bořila jen pohanské pojmy o vládě,
jejím poměru k poddaným. Hlásajíc zásadu, že Bůh jest nejvyšším
Pánem, zemští vládcové pak že jsou jen jeho náměstkové, církev dávala
již tím úplně nový základ vládní moci. stavíc vůli Boží za nutný základ
všeho zákonodárství a uvolňujíc poddané od poslušnosti, kolikrátkoli
rozkaz vlády protíví se zákonu Božímu. Když dodáme k tomu zásadu
křesťanského bratrství, jež zakládá důstojnost člověka na synovství
Božím a srovnává tím před obličejem Tvůrce rozdíly i mezi nevolníkem
a císařem, snadno pochOpíme,jak hluboký musil nastati převrat v mýslích
křesťanů proti společenským pojmům dříve ještě, než nějaká říše stala se
křesťanskou. Obrácení Konstantina Velikého a jim i celé říše římské
otvírá novou epochu působností církve jak pomocí bezprostředního
poměru k nejvyšší moci, tak i pomocí působení křesťanství na římské
zákonodárství; přizpůsobení však zásadních jeho pojmů k životu spo—
lečenskému počíná se na širší základně teprve po přijetí vůdcovství
křesťanského náboženství od velitelů zvítězivších hord barbarských,
které obdržely po poražených Římanech dědictví. Bylo třeba. především
ten bohatý, ale nezpracovaný společenský material duchem křesťanství
napojití vštěpováním nejpřednějších ctností křesťanských v jednotlivá
srdce. Avšak i v té elementarní práci, vzdělati totiž morálně ty hordy
C0
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nevzdělané, vidíme onen všeobecný civilisační zákon, že postup neděje se
současně ve všech směrech, nýbrž vystupuje vždy jedna ctnost nad
jiné, jež jest praktikována od mužů velké svatosti, kteří svým pří—
kladem a horoucností ducha zástupy strhují do svých šlépějí, dávajíce
tak hlavní charakter celé epoše. Ovšem volba ctnosti, jež se má prakticky
prováděti, záleží více na nutných potřebách než na osobní zálibě vůdců;
to však nezmění nikterak zásady historického rozvoje mravnosti. Jako
v kolébce církve, když násilná moc krvavým pronásledováním nutila
k odpadlictví ukrývající se ještě vyznavače kříže, a když sama povaha
věci domáhala se od věřících hlavně ochoty k mučení, křesťanů během
tří století šly tisíce na smrt mučenickou pod vůdcovstvím nejdříve
apoštolů, potom takových neoblomných vyznavačů, jako Ignáce, Vavřince,
Sebastiana a tolika jiných svatých obojího pohlaví; tak později, když
kříž triumfující zatřpytil se již na koruně císařské a vyznavačům jeho
ne již meč katův. nýbrž bohatství. rozkoše a vyznamenání kynulo,
tak že krocení vášní a pohrdání světskými žádostmi stávaly se ctnostmi
nejpotřebnějšími, příklad Antonínů, Benediktův a podobných jim svatých
kajicníků zalidní nejprve jeskyně a podzemní skrýše Thebaidy a potom
tisíce klášterů, kvetoucích zbožnosti a heroickým umrtvováním. Když
pak války s barbary počaly uváděti v hanebné poddanství vždy větší
zástupy věrných. jimž horší než smrt hrozila záhuba, totiž věčná, našly se
vybrané duše v lůně církve, jež neváhaly pro osvobození těch nevolníků
zoufalých obětovati nejen jmění, nýbrž i vlastní svobodu, přijímajíce
okovy za ty, které nebyli s to již vykoupiti. Onen duch obětavosti
neuhasl a nevyčerpal se v církvi nikdy, tak že každá nová potřeba
věřících hned z jejího lůna vyváděla nově bohatýry milosrdenství,
kteří zasvěcujice se bez výhrady pro dobro bližních, celé zástupy ná—
sledovníků nacházeli. I boj s heretiky vyvolává celou armádu apologetův
a exegetu, kteří nejen přijímají ve svá díla celou tradici prvotní církve,
nýbrž dávají pevné základy vědeckému výkladu víry; aby usnadnila
věřícím přijetí křesťanské osvěty. církev vždy prostřednictvím svých
sluhů zakládá školy a akademie, tak že vedle kostela, jenž zachovává
duši a zákony milosrdenství, jež pečují o tělo, stávaly i příbytky věd
ku vzdělání rozumu. Není tedy divu, že národové křesťanští doznavše
od církve skutečně mateřskou péči, obraceli se se synovskou důvěrou
na náměstka Kristova poddávajíee se"jeho vedení nejen v náboženských.
nýbrž i společenských otázkách.
Sotva však církev učinila barbary mravnějšími a ustálila mezi
nimi svou moralní moc. když tu nával mohammedanského fanatismu
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hrozil celé křesťanské společnosti, usiluje ved 'ati se do srdce Evropy
současně se strany Bosporu iGibraltaru. Na štěstí víra horoucí oživila
zároveň všechny křesťanské národy, všeobecná pak důvěra náměstkovi
Krista umožnila společnou obranu. Opanování Svaté země od Saracenů
takovou bolest a takové pobouření probudilo v srdcích věřících, že
dostačilo pozdvihnouti prapor kříže s heslem vysvobození hrobu Kristova
z rukou nevěřících. aby se shromáždilo pod tu korouhev tisice ozbro—
jených ramen. V oné bohátýrskč epoše válek křížových vidíme opět
takové obry víry a oběti, jako Petr poustevník. Bernard a král Ludvík,
kteří vzavše 's sebou nesčetné zástupy ocelových rytířů takto ne již
ochranný. nýbrž výbojný boj s proměnným štěstím vedli přes dvě
století s půlměsícem. A ač s konečným účelem materielním výpravy
min-Liz.
nával Po
mohammedanú
byl válek
zadrženkřížových
a ničivostjeho
zse valné.
cástipřece
zlomena.
celý čas trvání
rytířská.

šlechetnost a odvaha chrabrá jsou hlavním znakem ducha času.
Dosud, jak vidíme, všeliká iniciativa vycházela z lůna církve,
věřící pak a důvěřujicí společnosti křesťanské s větší nebo menší ochotou
odpovídají na vyzvání společného vůdce. Po výpravách křížových duch
náboženský počíná pomalu stydnouti, dočasné pak zájmy vždy více
vycházejí do pOpředí a stanou se ponenáhlu hlavním účelem výpadů,
jak vládců tak i poddaných jim národů. Dřívější rytířská nezištnost,
jež se zasvěcovala službám víry, ustupuje duchu lupičstva a nájezdů,
jenž ani zločinu se nevyhýbá, jen aby vzrostlo v zámožnosti a síle.
I náboženský ústroj společnosti a zákonodárství založené na hluboké
víře sloužilo knížatům chtivým lupu a panování za nástroj k dosažení
jejich cíle. Kořistíce ztoho, že tehdejší kodex trestní počítal přestupky
proti náboženství za největší zločin. panovníci počali stíhati odpadlíky
a kacíře pro svou politiku nebo chtivost, odsuzujíce je k smrti nebo
do vyhnanství a obohacujíce svůj majetek jejich jměním. Nejhůře
bylo tam. kde vášně silněji s obou stran byly povzbuzeny dlouhou
a tvrdošíjnou válkou plemennou. jako ve Španělích po pokoření Maurů.
Ne církev, nýbrž vláda měla účast v těch krvavých pronásledováních;
ježto však ustanovená od duchovní moci inkvisice podá *ala úsudek
o velikosti a povaze viny, k němuž rámč světské přidávalo trest, přede
psaný zemským zákonníkem, proto v pozdějších dobách hleděli svrhnouti
celou ohyzdnost trýznění na církev i přes to, že papežové nejednou
napomínali panovníky, aby zanechali nekřesťanské přísnosti. Abychom
pochopili. čím byla inkvisice v mysli církve, stačí popatřiti na to, že
v Římě existuje dosud a zabývá se oceňováním nové nauky v ohledu
35"
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nové nauky a mravúv, aby zachránila věřící před falši; a koho dnes
pohoršuje ta inkvisice? Pro pozorovatele dobré víry jest i ten argument
neméně přesvědčivým. že jedním z nejpřednějších inkvisitorů byl svatý
Dominik. ten nedostižný athleta zbožnosti a umrtvování. který vytáhl
na potlačení Albig'enských ne s kohortou poehopův & apparatem na
kruté trýznění, nýbrž pěšky, sám a bez všeliké zbraně, kromě apoštolské
horlivosti a pokory. Církev učila vždy a učí i dnes, že lež nesmí se
klásti na úroveň pravdě; že všeliká vláda, jež obdržela moc na zemí
z ruky neomylného Boha, jest povinna věnovati péči jen zjevené od
něho pravdě, vystříhajíc naopak své poddané od osidel falší jim na
stavených; oddělujíe však vinu od vinníka. církev hřích zavrhuje bez
podmínečně, kajícímu však &litujícímu hříšníkovi ráda a úplně odpouští;
i vůči zatvrzelým jedině takových užívá prostředků, které by mohly
sloužiti jen k vlastnímu jejich dobru. To však, že i násilníci nosili
někdy mitru nebo purpur. jen dokazuje. že ani nejsvětější povolání
není prosto lidských křehkostí. že i v ovčinci Kristově vedle věrných
a dobrých pastýřů bývají také nájemníci nebo ivlei v rouše beránčím;
takovým však platí bolestná slova Spasitelova: Nevíte, čího ducha jste.
Syn člověka nepřišel duší zatratit. ale spasit. (Luk. 9. Šó.)
I v oné periodě shodného spolupracování vlády s církví nebyl
nedostatek ani krvavých zápletek mezi světskou a duchovní mocí;
příčinou však těch hádek b_vly jedině osobní bludy a vykročení bud'
duchovních nebo světských předáků, v zásadách však panovala úplná
jednota. Proto po rozřešení skutečného sporu hned dávné vracelo se
dorozumění, nezůstavujíc ani stínu nedůvěry. Teprve podstatná a trvalá
nebo z různosti zásad plynoucí nedorozumění mezi duchovní a světskou
mocí počínají se od tak zvaného obrození vědy, když po konečném
úpadku císařství východního byzantští učenci, utíkajice na západ. přinesli
s sebou neznámé tam nebo zapomenuté staré řecké spisovatele, budící
v myslích touhu po pohanské filosofii. V poměru k stydnutí víry a lásky
křesťanské ono tak sladké nedávno jařmo Kristovo vždy více počíná
tížiti rozum vzdělaný řeckými mistry.
Současně objeví se touha ve dvou směrech po vybavení se
z mateřské péče církve; učenci pracují na vybojování úplné svobody
myšlenky, politikové pak nezávislosti politiky. Ani jeden však, ani
druhý obor nesměl vystoupiti hned proti křesťanství, které příliš hluboko
zapustilo kořeny v srdcích národu, než aby mohlo tak snadno býti
vyrváno. Proto nedotkli se nejprve povahy Zjevení, nýbrž protestovali
proti výhradne'mu právu církve. k vykládání pravého významu Božích
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přikázaní. pepírajíce též nejvyššímu pastýři věřících právo kontrolovati
vládní věci. Tak politika neméně než filosofie podavše si ruce. společně
poěalý pracovati na odstranění vlivu církve na rozvoj křesťanské spo—
lečnosti. hlasitě však dosvědčujíce, že nejen neútočí na náboženství;
nýbrž že chtějí navrátiti mu prvotní čistotu. odstraníce uvedene do
něho od Říma novotý a ohraničujíce vtírání se Stolice apoštolské do
politických záležitostí.
Úplně odtržení se několika říší protestantských od církve bylo
prvním ovocem oné touhý po civilisačním proudu vvmaniti se z kontroly
náboženské; avšak i země, jež zůstalý ve s *azku s náměstkem Kristovým,
nezbavilý se docela ducha nedůvěrý a odporu; učenci pak a politikové
ani na chvíli nepřestali pracovati na oslabení svazků spojujících spo—
lečnost ještě s církví, s tím jedině rozdílem. že kdežto protestantská
reformace pracovala více na základě dogmatickém. nahražujíc dávnou
víru novou. hotovící se převrat na. základě katolickém přibral charakter
čistě filosofický, jenž směřoval k zboření všelikě vírý. Než však směr
ten celou Evropu pronikl.. jeho původcově musili počítati s převážným
vlivem duchovenstva. a proto mnoho jim šlo o to, abý vyvolali rozdvojení
i ve středu samých pastýřů; vycvičeným diplomatům nebýlo těžko
vrhnouti kost neshody. Jednota církve žádá nejen neomylný tribunál
v otázkách vírý a mravů, nýbrž i nejvvšší moc rozřešující neodvolatelně
otázky pořádku. Odtud papežovi přísluší právo jmenovati na nejdůležitější
místa církevní hodnostáře; jakkoli však Stolice apoštolská bere ráda
ohled na přání kapitol a panovníka. přece žádný biskupský stolec
nemůže býti kanonický obsazen bez dekretu hlavý církve. Snadno
můžeme pochopiti; jak mnoho šlo vládám toužícím po úplně neodvislosti;
o získání si práva ustanovovati věřícím pastýře; známý v dějinách boj
o investituru jest nejlepším toho důkazem. Nelíbilo se však panovníkům;
abý se přiznali před národem k sobeckě ctižádosti, zvláště když býlo
tak lehko zakrýti skutečné pohnutky zdánlivým dobrem veřejným.
Tedý kořistíce ze všeobecně touhy po neodvislostí; válčící vlády se
Stolicí apoštolskou počaly namlouvati duehovenstvu; že závislost jeho
od Říma je škodlivým zneužitím moci. kterému dlužno učiniti konec
obsazováním všech duchovních _míst bez odvolávání se na Stolicí
apoštolskou a rovněž neuznáváním žádného ustanovení papežského za
závazné, pokud parlament. ho za takové neuzná. Nový ten řád; známý
ve Francii pode jménem svobod galské církve, dvojím způsobem sloužil
záměrům vlády: nebot' oslabuje s jedné strany vliv Říma. podroboval
s druhé strany zemské duchovenstvo v úplnou odvislost od moci
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světské, bez práva konečně odvolati se na papeže. Později, prošedši
školou zkušenosti, duchovenstvo nazvalo stav ten otroctvím galským;
nejprve však tak velký byl půvab nabízených svobod, že značná část
klcru nechala se do těch osidel chytiti. Svoboda stávala se vždy více
heslem ducha času, tak že od té doby postupující zřícenina křesťanských
institucí ve společnosti odbývá se vždy jménem svobody, i tehdy konečně,
když dokonaný čin je zjevným a pobuřujícím jejím znásilněním. Svoboda
stává se druhem božstva, jež zaujímá část modloslužby, veřejné mínění
však kamenuje každého, kdo osmělí se neklekat před ním na koleno.
Zhoubná ta zásada, jež hrozí společnosti zkázou, jestli nebude rovnováha.
navrácena v pravý čas, nejjasněji ukazuje pravdivost našeho tvrzení,
že jednostrannost názorů neméně hrozným nebezpečím je pro společnost_
než úplná protiva; neboť kdo neuzná, že svoboda dobře pochopená
a přijatá. do domácností jest nejen žádoucí, nýbrž i nutnou podmínkou
štěstí? Avšak postavená za poslední cíl, jemuž vše jiné se má obětovati,
stává se nejmocnějším činitelem rozkladu. Bez jasného pochopení a
mocného určení konečného našeho cíle nemožno jest oceniti prostředky
k tomu vedoucí dle pravé jejich hodnoty; proto třeba především na to
přistoupiti, že jediným konečným cílem, důstojným pro člověka, jest
Bůh, k němuž jak individua tak i společnosti z hrůzy před vlastní
záhubou nutně mají utíkati. Přijmouce tu zásadní pravdu, snadno mocí
zdravé logiky, snadno odhadneme cenu každé pomůcky, ježto každá
tolik zasluhuje uznání, jak nás přiblíží k touženému cíli.
Oceňujíce svobodu s tohoho stanoviska poznáváme s jedné strany
její nesmírnou důležitost jakožto daru vnitřního, který jest jeden
z nejdůležitějších rysů naší podobnosti s Bohem, neboť bez svobodné
volby neměli bychom ani zásluhy ani práva k odměně; s druhé pak
vidíme hrozící nám nebezpečí ze zneužívání svobody, neboť učinivše
špatnou volbu, odvracíme se od konečného cíle a ztrácíme tím jediné
skutečné štěstí. Tak svoboda objeví se nám ne jako bezohledné dobro,
žádoucí samo sebou, nýbrž jako podmínečné, potud užitečné, pokud
bude dobře užito a k hlavnímu cíli uzpůsobeno. Proto pokud křesťané
na to pamatovali, svoboda nikdy nebyla přeceňována i přes to, že ji
každý považoval za neocenitelný poklad; míra však její důležitosti
byla vehni jednoduchá, dokonalá, když se úplně shodovala s vůli Boží,
nespravedlivá a záhubná, jakmile stála proti Tvůrci. Proto první pod
mínka křesťanské svobody byla úcta k zákonu Božímu, před nímž
všechny choutky lidského sobectví dobrovolně se kořily. Teprve když
křesťané počali si málo vážiti zákona Božího, i pojmy volnosti počaly se

\'íra a nevěra vzhledem ku zdaru společnosti.
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bortiti, tak že svobodná touha po vlastní zálibě a vlastním zisku na
zvána jménem svobody. Jakkoli jednotlivě výstřelky vtom směru pro
zkaženost lidské přirozenosti vždy v křesťanské společnosti existovaly,
přece v zásadě byly odsuzovány po dlouhé věky i od těch konečně, kteří
se jich dopouštěli svou křehkostí, ježto bázeň Boží měla vrch nad
zkázou. Teprve ctižádost panovníků po neomezeně moci, která se
neuměla krotiti, vyjednala těm pojmům právo existovati ve společnosti
křesťanské, konečně i na příkoří církvi, stojící při zákonu Božím.
Politický rozum nesměje ještě vrhnoutí se zjevně na zásady mravnosti
osobni, uvedl onu theorii sobeckě svobody do veřejných záležitostí. a
vybaven z úzkostlivostí náboženských vynalezl onu prostřední cestu,
jež neodtrhujic se ještě otevřeně od vymáhání víry. přece zájmy vládní
úplně zbavila jejího vlivu. Byly odděleny povinnosti politika od po—
vinností křesťana a ponechány ty ostatní ještě pod kontrolou církevní,
první pak z ní úplně vyloučeny. Postavivše zisk vlády za jediný účel
politiky, počali otevřeně hlásati, že vláda nejen k žádným obětem jménem
úmluv přísahou potvrzených není zavázána, nýbrž že náleží jí právo
kořistiti z každé možnosti, svrhnouti se sebe těžkě břímě a získati si
výhodnější podmínky bud vnitřní nebo vnější. Podle té zásady všechny
konstituce a smlouvy mezinárodní mohou býti bez hříchu zničeny,
jakmile zdar říše toho žádá, vládcově pak za to jedině jsou odpovědni,
zda v pravou chvíli a poctivé prostředky si obrali k dosažení cíle
vytknutého. Proto odtud každá zajištěná a výhodná správa pro říši,
třebas že moralně nejohýzdnějši, všeobecnou chválu získala politikovi,
který ji zavésti dovedl. Tak dvojí se utvořilo svědomí vládou: veřejné
a privatni; tentýž panovník nebo všemohoucí jeho ministr. který za
přivlastnění si cizího majetku nosil by na čele hanebné znamení zlo
čince, pokrývá se pomíjejíci slávou za kraj násilím dobytý, jejž vy—
dobyl pro svého pána na slabším sousedu.
(P. d.)

584

JAN OLI'VA:

První tři kapitoly Písma.
JAN OLIVA. (Č. d.)

\

Povážíme-li, že žena byla dána Adamovi za účastnici jeho života
rajského (2. 18), povážíme-li dále, že Adam mluví (2. 2-1)0 otci a matce
a budoucích sňatcích, tedy o budoucnosti, tak, že předpokládá, že budou
v tom stavu, v jakém on a jeho žena tehdy byli. vidíme, že zde mame
naznačeno nepřímo, že všechny vlastnosti duše i těla, jaké Adam a žena
jeho měli. měly plozením se přenašeti co do podstaty na všechny jeho
potomky. Jakousi záruku toho poskytovalo stvoření Evy, bylot zajisté
zvláštním druhem lidského zrození. Bychom dobře postihli význam toho,
co všechno potomci Adamovi od Adama plozením dosáhnouti měli, třeba
vylíčiti přehledně všechny dary, které od Boha dle dosavadního našeho

výkladu obdržel. Srv. o tom Lenz 341... Ottův Slovník ], 161,
Vid mar, Compendium repetitorium theologiae dogmaticae 973, Egger,
Enehiridion theologiae dogmaticae specialis 235.
Dar_v přirozené:

Duše a tělo se všemi mohutnostmi

a vlast—

nostmi vrozenými.
Dary mimopřirozené nižší: Vyšší vědomosti rozumu vlitě; řeč; panství
nad přírodou úplné; manželství; ctnosti
mravně per accidens vlité.
Dary mimopřirozené vyšší: Původní spravedlnost V užším smvslu. ne
smrtelnost těla; impassibilita, ráj; strom
života.
“Dary nadpřirozené:

\Iilost B. vnejší (přikázaní. poučovaní Bohem),
Milost B. vnitřní: darem daná (v) trženi mysli
Adama). Bohumiljm činíeí (posvěeujíci se
svým průvodem; účinlivá).

V tomto schematu je též řeč o manželství. Spisovatelé obyčejně
úplně je ignorují při darech mimopřirozených. To jest jistě nesprávné.
Někam se musí dáti, protože tak zřejmě ve zprávě biblické se uvádí.
Kain je zařadit? Slyšme nejdříve, co věda o tom praví. KL. 4, 1—12:

„Ehe ist zuníichst im natu rreehtliehen

Sinnc die Verbindung

eines Mannes und eines ÝVeibes zu ungetheiltcr (geistig—leiblicher) und

unauflůslicher Lebensgemeinsehaft. Durch die Erschaffung des ersten
Menschenpaares hat Gott selbst die Ehc als eine natůrliche sociale
Institutimi (officium naturae) begriindet und fur alle Zeiten angeordnet,
indem er zugleieh als deren Zweck die Erhaltung und Fortptlanzung
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des Menschengeschleehtes bezeiehnet. (Gren.1..27;2,18.23.2-l„.) Ebenso
\vurden durch den genannten _e'ottlichen Schňpfungsaet, \vie dies auch
der Stannnvater des Geschlechtes kraft gí'pttlieher Inspiration erkannte
und ausspraeh (Gen.2.23.2-l), die beidcn \vesentlichen lůigenschaften
klar angedeutet. welche die eheliehe Verbindung dem von Gott gre
wollten Z\veeke entsprechend besitzen sollte: die Einheit oder der
monogamische Charakter und die Unauflijslíchkeit." Dle toho. a podobně
se vyjadřují. pokud mi známo. všichni ostatní. náleželo by manželství
do darů přirozených. A přece mýslím. že to není ve všem správně
řečeno. Autoři nečiní rozdíl. že v i). kapitole Genese je řeč o něčem
jiném než v l.; obě tý zprávy spojovati bez rozdílu k sobě. nejde.

Pohleďine na.původní text! V 1. 27. stojí: „Ploditele i ploditelku :

samce

i samici stvořil je"*. a v 2.23.a 2—1.stojí výshwně „muž a žena.“ Tento
muž a tato žena jsou ovšem t_vtéž osobý. jako v 1. 27., ale nemají týtež

darý a týž účel! Vždyť Adam do ráje postavený a panstvím obdařený
byl osobou týž Adam, jenž mimo ráj b_vl stvořen. a přece jaký rozdíl
v jeho vlastmysteeh! Manželství. o kterém Adam v 1, 23. 24. mluví.
nezakládá se, jak víme. v prvé řadě na plození (vždyt i u zvířat je
plození potomku z jednoho samce a jedné samicel. nýbrž na přilnulosti,
přivinulosti pohlaví ne chvilkovem. ale doživotním, ve vzájemném vy—
měňování schopností a dokonalostí duše. na vzájemném v_vmčňování
všeho toho. co Adam a žena jeho v ráji na darech mimopřirozenýeh
dostali. Z toho pronáším jako svuj náhled. že manželství v te podobě,
v jaké se nám jeví v 2. 23. 24.. patří k minn)přirozeným darům. To,
co podáno v 1. 27.. směřuje k darům pouze přirozeným. Vnitřní důvod
pro to uvidíme. ještě dále. Jen tolik připomínám, že uvažování skutečného
života lidského v ohledu pohlavním. jaké. se nám po všechen čas
v dějinách jeví, podporuje tento náhled. dá 'ajicí manželství ve smyslu
2. 23. 24. uzavřené a zaehovávane na v_všší stupeň. než pouhe, třebas
“dlouholetéa svorne spolubýdlení a pohlavní obcování mužského a ženské
ve smyslu 1. 27. n.. nebot zde schází výšší schválení, schválení a milost
potřebná Boha samého. jake dány býlý v ráji. Nikdo také neupře. že
manželství zachovávané podle 2. 23. 24. bylo za všech časnv opravdovým
a zvláštním dobrodiním pro lidstvo, dobrodiním souřadným k řeči=
k mravním ctnostem a 1).Dle toho kladu manželství. v_vlíčené v 2. 23. 2-1.,
k mimopřirozeným darům nižším. jelikož by byli lidé přirozeně dospěli
k němu. ale v ráji na poprve dáno bylo 7.praeternaturaliter“. Tím
logický spojena dvojí okolnost v citatč výše položeném v_vznačená.že jest
manželství jednak řádu přirozeného. jednak Bohem b_vlovýslovně založeno.
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Nyní již můžeme plně odpověděti k otázce svrchu uvedené,
vjakém rozměru by byli potomci Adamovi dědili po Adamovi a ženě
jeho udělené jim Bohem dary. O d'arech přirozených se to rozumí
samo sebou. Z darů mimopřirozených by byli dědili: nesmrtelnost těla
a impassibilitu, původní spravedlnost a láj se stromem života, tedy
právě ty dary, které jsme nazvali mimopřirozenými vyššími. Za to by
se byli musili učit vědomostem o věcech přírodních, řeči, a ovládání
přírody po způsobu dětí nynějších, ovšem že mnohem snadněji a rychleji.
Totéž platí o osvojení si ctností mravných. A že by manželství byli
mohli teprve uzavírati, až by dospěli, netřeba dokazovat.. Vyjmenované
tuto dary jsme nazvali mimopřirozenými nižšími. Že jsme dříve dobře
dělili, zde vidime a ještě později uvidime. Dary nadpřirozené byli by
dědili všechny, ač ovšem ne všechny v stejném rozsahu. což hlavně
platí o milostech darem daných.

Způsobem posud vyličeným seznali jsme stav, v jakém byli Adam
.
a zena jeho v ráji, a vjakém měli býti všichni jejich potomci. Krátce
můžeme ten stav naznačiti tak, že lidé byli Bohem uzpůsobeni, aby
plně a náležitě mohli zde na světě vytvořiti kulturu, eivilisaci bohumilou.
Znali svou přítomnost, nahlédli částečně i do budoucnosti. Byli tedy.
abychom tak řekli, poučeni po stránce statické. Bylo však třeba, aby
poučeni byli i po stránce dynamické, bylo třeba oběma ukázati, jaký
vlastně by býval jejich stav, kdyby byli neobdrželi od Boha darů
mimopřirozených a nadpřirozených, kdyby byli zůstali ve stavu pouhé
lidskosti. Poučení takové, dle důvodů výše podaných, logicky jest nutné
a užitečné. Nutné, poněvadž bez něho vědomosti lidské by byly zůstaly
na delší dobu neúplné, zajisté se škodou pro ně, a užitečné proto,
poněvadž lépe, názorněji mohli poznati lásku a dobrotu Boží, která
z nízkého stavu je povznesla. „Dobrota, krása a účelnost atd. stvořeného
svět-a září v úplném jasu teprv tenkráte, když se neuvažují jednotlivé
bytosti o sobě a pro sebe, nýbrž když se na svět patří jako na
celek, v němž teprv užitečnost, důležitost a nutnost jeho jednotlivých
částí v pravém světle svém se jeví.“ 1) A poučení takové dynamické.
čili jednající o minulosti všeho toho, nad čímž vládnouti měli, skutečně
obdrželi prví lidé od Boha poučením a zanechali je potomkům svým
v úpravě, podané v 1, 1—1, 31.
v

1) Dr. J. Pospíšil, Filosofie atd. II. 811.
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Tím přicházíme k zprávě biblické, proslavené pod jménem
hexaemeron (šestidenní). Literaturu o těchto několika verších nemožno
ani spočíst-i a posud není docíleno nijaké shody v jejich výkladě. Proto
nemohu zde zabývati se věci příliš, jen potud, pokud vyžaduje účel
přítomné práce. Připomínám výslovně, že církev nechává tu učencům
volnou ruku. Zprávy zde položené jsou hlavně z II. a Pospíšila.,
Filosofie podle zásad sv. Tomáše Akvinského. Část II. Kosmologie. 1897.
Nejdříve podám stav této otázky v přítomnosti, načež připojím
náhledy své.
Jsou to hlavně dvě věci, které tu činí nemalou potíž: pořad
stvoření jednotlivých věcí a mezi tím činěné zmínky o šesti dnech.
Jak tyto dvě věci spojiti. aby se vyhovělo vědě a víře. o to jde. Za
tímto účelem podniknuto mnoho pokusuv, ale žádný posud nedošel
všeobecné úchvaly.
Pokusy ty v hlavních rysech jsou takto seřaděny:
1. Jedni odkazují šestidenní před periody geologické. vědou“

žádané——
theorie potopy (jinak literární),
?.. druzi po pcriodách geologických— restitutionism
O')

a. jiní mezi periody

us;

interperiodism us;

4. opět jiní v periody— periodismus

(jinak concordismus);

ó. mnozí stavi šestidenní nad periody. a to:

a) jako řečniekou figuru nad věc
allegorism us;
I)) jako poesii nad prosou — poetismus;
0) jako oratorickou dovednostnad skutečný stav idealismus;
6. jiní rozeznávají mezi podstatou zprávy a jejím vyzdobením ——

opravený mythismus;

?. někteří popírají, že by v textě byla řeč o práci šesti dní —

liturgismus;

8. theorie„mystického allegorismu“;
9. theorie „viděníii
Jednotlivě nyní probereme udané pokusy.

1. „Theorie

potopy“

klade oněch šest dní, o nichž ve zprávě

biblické je zmínka, před utváření vrstev geologických, pravíc, že všechny
tyto vrstvy později, hlavně potopou, povstaly. Poněvadž však nemožno
srovnati dlouhé geologické doby s časem, uplynulým od počátku lidstva,
snaží se přívrženci této theorie důvody geologickými dokázati, že utváření
vrstev mohlo se státi v několika málo tisíciletích. Dni ve zprávě zmíněné
považuje se za naše dní 0 2-1 minutách. Cílem zprávy je dokázati. že
týden tvůrčí je typem tého dne pozemského.

Naproti tomu činí ll. námitku, že tím opouštějí své vlastní pole,
theologii, a zabíhají na cizí a tak jsou výdáni mnohým nesnazim, od—
kázáni na milost geologů. tak že konečně jim nezbývá než jen registrovati,
co který geolog příznivého pro ně pronesl, ale areOpag vědecký celkem
vzatý je proti nim. Ano přírodověda k žádné jiné theorii nestojí tak
příkře, jako k této. Doba, theorií touto stanovena pro zkameněliny (od
stvoření lidí), nedá se ani zdaleka přirovnati k oněm ohromně dlouhým
dobám. jichž geologové a palaeontologově vesměs žádají k utvoření
jednotlivých vrstev zemských a zkamenělin v nich uložených.

?. „Theorie

restituční“

klade šest stvořitelskýchdní po

utvoření se vrstev zemských. V nesmírných dobách dospěla země
k rozkvětu: tu však zvláštní katastrofou přišla do stavu thohuvabohu
(1. 2). z něhož ji Bůh v šesti dnech 0 24 hodinách přivedl do stavu
rajského. Vrstvy zemské pocházejí z doby před a. při katastrofě. Nemůže
tedy býti sporu mezi Písmem a vědou, protože jednají o věcech
docela různých.
Exegese nemůže ani proti ani pro tuto theorií mluviti. Tu jedině
přírodověda může vysloviti svůj souhlas nebo odpor. Geologie však je
proti ní. protože není prokázáno, že by jednotlivě periody geologické
končily vždy katastrofou, spíše přecházely klidně jedna v druhou.
Mimo to podle této nauky je prasvětově ústrojenstvo dle zcela jiného
planu zřízeno. než naše organická

říše dne 3.. a').a (i. stvořena, a proto

není také mezi tímto dvojím ústrojenstvím nic společného. Xcž tento
názor. s nímž theoríe restituční stojí a padá, v této všeobecnosti se
nikterak na pravdě nezakládá. Mnohé organické druhy objevují se
zároveň ve květeně a zvířeně jak prasvčtově tak i nynější; ústrojenstvo
fossilní a nynější jest jediným těsně souvislým celkem, v němž není
žádné mezery a propasti. ano ani žádné přesně v_vznačeně meze; všude
jeví se nenáhlý a nepřetržitý postup od tvarů měně dokonalých ku
tvarům dokonalejším.
3. Mezi první a druhou výše uvedenou theorií. které můžeme
vhodně těž zváti anteperiodismus a postperiodismus, stojí jako třetí
„interperiodismus“.
Dle ní jsou dni stvoření pravé 0 :).-Lhodinách,
ale nenzisledují nepřetržitě za sebou, nýbrž mezi dvěma dnoma leží
vždy cela perioda geologická.
Naproti tomu namítá se pravem. že pak by se nemohlo mluviti, že

v šesti

dnech

stvořil Bůh svět. t. j. jen v šesti dnech, nebot jenom

tak možno mluviti o sedmém dni odpočinku. Šest dní dlouhými periodami
od sebe oddělených bylo by špatným obrazem nepřetržitého těhodne.
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Na základě toho H. volá: o frappantní shodě není možno mluvit.
Mimo to potvrzení dvou prvních dnu jest mimo obor geologie. Že celá

země z počátku byla pokryta vodou, geologie jistě nepotvrdila a
Laplaceově tllCOlÍi je to přímo odporné. I se čtvrtým dnem nemůže se
věda světská spřáteliti. Jen vzhledem k organismům jest jakási podoba,
ale nikoliv úplná shoda. Ve zkamenělinach vystupují rostliny i zvířata

současně;
také vývoj jednoho obdobi není úplným při začátku
druhého, nýbrž Hora a fauna vyvinují se stejnoměrně od nejnižších
tvarů k nejvyšším. O celém periodismu možno říci s Bruckerem: „Na
neštěstí nemají všechny pokusy periodistů nijakěho podkladu v textě
Genese. Chceme-li všelijaké subtilnosti ze slov Mojžíšových vyčisti,
musíme nejdříve zapomenouti, co Mojžíš psal.“ Proto se musíme diviti,
že ještě mnozí od periodismu spásu čekají.
(P. a,)

© vmjaa;““
Ze života pro život.
Autonomie doslovně značí “svézakonnost. Zákonnost jest pozoru
hodným prvkem v ní, upozorňujíc na mnohé vlastnosti, jakých řádná
a zdárná autonomie vymáhá. Nám obyčejně tane na mysli jen část
slova autonomie, značící samostatnost, neodvislost, svobodne sebeurčováni.
Je to arcit včc veliká, člověka důstojná, toho člověka, který má svo
bodnou vůli a tedy fysický sám se determinuje, mravně pak sám
v sobě, ve svém rozumu, ve své rozumové přirozenosti pravidlo života
nosí, být ani nebyl jeho původcem a tedy ani rozhodčím o něm. „Býti
svým panem“ je tak hezké, tak lákavé! A snaha po tom jest konečně,
jak pravě zmíněno, zcela oprávněná, protože přirozená. Jen že opět
nesmí se klasti hlavní a jediný důraz na to „sám svým pánelníi,
nýbrž také na. slovo poslední, svým p anem.
Esthetické cenění autonomie, ono právě, které pohlíží hlavně
a skoro výhradně na svůdnou stránku samostatnosti, nesmí nás do té
míry zaujati, abychom neprohlédali k jádru věci a zanedbávah' cenění
věcné, ethickě, teleologické, takové totiž, které uvažuje také životní
význam

a účelnost, prospěšnost nebo škodlivost věci. Praví—li pak
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pořekadlo7 že člověk nemůže si najíti horšího pána než je sám; tedy
dává nám na uváženou těž rub autonomie, at" osobní. ať společenské.
Stává-li se totiž bezuzdnou libovůli a bezzákonností, má sice pořád
ještě onen esthetický vzhled svobody a nezávislosti, který mnohé tak
oslňuje, ale je proto přece jenom něčím, co býti nemá a trvale býti
nemůže. Tu, jak známo, ipřívrženeí takové svobody bývaji rádi. když
proti jiným uživatelům svobody takové jsou nějakým třebas otrokářem
i zotročencem chráněni. I autonomie tedy předpokládá nějakou pod—
danost. jelikož předpokládá pořádek a proto též pravidla a zákony
jeho. A s tím vrací se veškera ta tolik nenáviděná přítěž autority
a poslušnosti, kázně a svornosti atd.. jak se všechny ty průvodkyně
zákona a vlády jmenují.
Nebudu tak nemoderním a zpátečniekým. abych jim tu snad
dělal obhájce. Ne sice proto, že bych se bál plouti proti proudu a říci
slovo proti obecně horečce svobodářské, ale proto, že se u nás; v našem
milém národě i jinak již dosť uhněteněm a zotročeném, obojího, po
slušnosti i svobody. tak tuze nadužívá. Potácime se odjakživa z krajnosti
do krajnosti (viz toho radikala. který líbá ruku!)_. a v obojí nás umějí
nepřátelé naši dobře postilmouti a využitkovati. Zvláště svobodářské
záchvaty a výstředností byly u nás ode dávna příležitostí. aby mocnosti
nám nepřejné mohly zakročiti. Často bylo to skutečně potřebno7 nebot
byly a bývají chvíle, že by svobodáři ze samé lásky k svobodě
ale
to jen k své vlastní nevázanosti! ——druh druha poškrtili; řádění
pražských realistů—humanistů na př. proti věcem a osobám katolickým
stává se již tak šíleným, že s lidskosti má velmi málo společného a
věcně, realistické, je tím méně. Při tom lichotí a podkuřuje se živlům
pouličním, ovšem zatím docela pohodlně, neboť až ovoce z takového
semene dozraje nebudou to zajisté oni novináři, kteří společnost uklidní
a spořádají. Budout oni pak sami rádi. když někdo jiný jejich čest
neb život proti odchovancům jejich zachrání. Tak to aspoň bývalo
a bezpochyby zase bude.
Jest na bíledni. že právě autonomie předpokládá u širšího obecenstva
mnohem více než jakákoliv jiná organisace společenská. Býti vůdcem
a vedeným zároveň7 tedy dvojí úkol, vyžaduje zajisté více než pouze
jeden z nich, než pouhé poddanství a poslušenstvi. Býti řádně svým
pánem jest už v soukromí dosti nesnadné; nad to pak. jde—lio společnost,
jež celá má vésti a býti vedena.
Minule bylo tu podotčeno; jak málo se osvědčuje naše národní
autonomie, ač jí dosud tak poskrovnu, jen tak na ukázku. Není sice

ani v těch drobných ukázkách provedena venkoncem. aby totiž celá
tělesa měla stejně účastenství jako v poslouchání tak i řízení, nebot
odezírajíc od nějakých omezení. sesmckne se moc takořka vždycky
na jisté osoby. jež nezastupují právě celku. Ale kus samostatného sebe
určování je tu přece, tak že by to stačilo na provedení důkazu. co
v te věci dovedeme. chdaru jest, jak řečeno. mnohem více nežli zdaru,
a skorem by člověk byl rád, že nikoli všecko. co by naše autonomie
ráda provedla, také skutečně provésti se podaří.
Kde jsou příčiny toho nezdaru '! Jest jich asi mnoho. ale jistojistě
není mezi nimi ta. která se davům obyčejně za vnadidlo vyhazuje, nedo
statek prý všeobecného hlasovacího práva: všeobecným hlasováním ovšem
třeba tu rozuměti vůbec všechny způsoby, jakými obecenstvo svá roz
hodnutí může uplatniti. Ani ti, kteří všeobecně hlasovací právo hlásají.
nevěří mu poctivě. leda by svých lidí a sebe samých neznali. Není tu
řeč o budoucnosti, ač ovšem i takto jistě velice daleké ještě, ale jak nyní
věci jsou, bylo by ono holým neštěstím a zlo by se jím jen zvětšilo.
Chce-li kdo příklad, at“ se po'lívá do autonomních organisací socialně
demokratického dělnictva. co tu ncplech, co tu zlotřilosti
arcit hodne
těch vůdců, které si dělnictvo povolává v čelo. A „uvědomělosti“ se tu
přece nenedostává, ba naopak. lidé ti vědí mnohem víc než je pravda.1)
Jednoho však si hned zde, když o socialistech mluvíme. můžeme
všininouti, a to po případě snad i k následování, tuhé totiž organisace
mass, nad níž tužší mají snad jen zednáři. Je prý tu volnost, rovnost.
a bratrství. tedy svoboda v nejširším rozsahu, alc jen taková, jakou
organisace připouští, totiž právě v názorech a projevech společenských.
jako v náboženství, v politice atd. ——
žádná. v nemravnosti a nevázanosti
osobní ovšem úplná. Pro nás je tu zatím hlavní stránka prvá, vzorná
kázeň a zákonnost v organisaci, vzorná ovšem ve svém způsobu, jehož
každý nesnese; zbožňovatelé socialistův
at upřímní neb falešní ——
kteří pořád stydlavě zapírají, že socialisté jsou vědomky či nevědomky
židovskými pochopy a pacholky, zeptejtež se dnes. po brněnské stávce,
dělníků samých na to! Je tu sice jakási vnitřní volnost slova, lidé
mohou se vyinluviti do sýta, pokud to vůdcům není nepříjemno, ale
to je také všechno. Pak nastane kázeň a poslušnost. ne k vůli krásnému
pořádku a ctnosti, nýbrž k vůli výsledku, jenž pro někoho bývá vždy
dobrý, budto pro všechny aneb aspoň pro vedoucí židy a jich náhoněí.
v-
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:) „knihovna Dělnicke Akademie/_ na pr. dle »Lasua >>ucmila pro sve obecenstxo
zdařilý pořáteka vzdělávání, výdavši spisek »O vývoji tvorstva dle Darwinaa. Darwina ——
dnes předkládati! ——& dělníkům. To. prosím, není zpozdilost a zpátečnictví.
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Tu máme jakýsi vzorek autonomie se stránkami světlými i stinnými,
jak jich také jinde dost a dost. Především jedno jest jisto, nač již na
začátku npozorněno: autonomie má posuzována býti jen podle výsledků,
k jakým vede, tedy prakticky. Všechno blouznění o slávě a kráse její
jest nemístné, není—liopatřena tak. aby celku i částem všemožně prospí
vala; samým zpíváním, že „ještě naše slovanská řeč žije“ a že ,.jeszcze
Polska niezginela“, lze to dotáhnouti tak daleko, že ji musí zachrániti —
někdo jiný než národ sám. A není dobře Opatřena předně. není-li v ní
přísné zákonnosti. Zákonodárce jinak není podroben zákonu. zde však,
an zákonodárce a poddaný jest jedno, třeba každému. od prvního do
posledního, co nejpřesněji šetřiti samodaného zákona. Takovou svobodu,
která jest osobni libovůli, naprosto třeba vyloučiti; jest-li zajisté každá
výsada ranou zákona. tím více jest jí libovůle v autonomii, jelikož
i výsady řídivají se jistými pravidly, libovůle nikoli.
Důsledky takového libovolného jednání mohli bychom stopovati
v autonomii naší církevní, národně-kulturní. politické a jest-li ještě
jaký obor možný. Zlý příklad přicházívá svrchu a ruší nejen dobrý řád,
nýbrž budí i nedůvěru a podkOpává předpoklady autonomie. z nichžto
sebevláda a kázeň jsou nejpřednější. Přehmatem poškození odcizují se
tomu kterému společenstvu, pozbývajíce důvěry ve své stoupence a
ve svou věc. Tak se nikomu neimponuje a nikdo se nezíská. zvláště.
když kromě ústrků ve vlastní straně žádají se ještě oběti vůči ne
přátelům.
Tedy zákonnost a kázeň! Ale kam se poděla svoboda? Tkví
právě v sebeurčování a v poslušnosti k vlastním zákonům. Naopak
nevázanost jest otročení nerozumu a rozpoutané vášni, jež ve spole
čenském životě nabývá rozmanitých podob, na příklad strannictví,
nespravedlivosti, šplhavosti atd.
V zákonnosti předpokládá se zákon. jenž je dílem rozmyslu a
dobré vůle. A tu jsme u druhého podstatného požadavku autonomie,
dobrého zákona, věrného výrazu svědomitě rozvahy toho kterého
společenstva. Co všechno v tom vězí, čeho všeho k tomu potřebí! Jaké
znalosti, jaké svědomitosti! Hledejme to všechno na př. v našem národě,
jakožto zákonodárném celku, a představme si určitě, jak by autonomie
naše dopadla! Hedejme nějaké středisko. ve kterém by se všechny
strany sešly! Hledejme na př. jen špetkn snášelivosti a uznalosti 11stran,
jež nepatrny jsouce významem všechno chti terrorisovati. Myslim, že
cena sebe větší na tuto otázku zůstala by dlouho vypsána, tak dlouho,
dokud se poměry zůplna nezmění, čehož arcit pražádné známky se nejeví.
Hlídka.
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O tuto nesnáz. jak totiž dobreho zákonodárství a jeho zachm'ávání
dosíci, rozbíjí se všechny ostatní. byť sebe lepší snahy jednotlivců.
Mluví se o výchově lidu. V této věci bude předni starostí. výchovatí
lid v kázni, bez níž není řádu. A řekněme hned, že bez kázně není
autonomie. Tato zajisté předpokládá donucovací prostředky co nej
skrovnější

——-—
vlastně

by nemělo tu býti žádných

——ale bez výchovu

k sebekázni nebude ani řádu a zákonnosti.
**,-Avšak pohled'me, jak se lid vychovává. Předně kdo je ve věcech
/těchto
vychovává. Náboženství a škola. jež učí také ctnostem občanským.
má tak málo vlivu. že zmůže jej kdekterý pisálek novinářský. Hlavní
tedy úkol připadá novinám a vůbec tisku, pak činností spolkové. Jací lide
u nás zpravidla noviny obstarávají, jest vůbec známo. Zvláště vůdčí noviny
česke jsou notorickým příkladem bezhlavosti a bezcharakternosti. a tím
hůře, že intelligence.

naše —-—
prý i kněží v Čechách ——na „Nár. Listy"
T

přísahají; „Lidově roviny“ na Moravě jakoby jim z oka vypadly
Kázeň není ve skutečnosti možná bez jakesi autority. a nejen
tyto jmenované a četné krajinske listy veškeru autoritu kromě své
vlastní zásadně podkopávaji. tak že nějakého výchovu od nich nikdy
se nelze nadití. Ale i ti samozvaní vudcove. kteří hrozně mravně a
humanitně se tváří, mají na mysli jen sebe. rozsěvajíce jen rozkol a
pustý svár; nejpevnější hradbou proti choutkám jejich jest náboženství
českého

národu,

a protož potřebí napřed

to zhanobiti

a zhnusiti

——

ostatní poddá se již snadno. Je to zase hledání pravdy, ale jen takove
která se jim líbí. a v tom je každý prostředek dobrý. každý pomocník.
ať se jmenuje Luther nebo Knox, Hutten nebo Hus, vítaný, jen když
pomůže 7,starč modly“, jak oni říkají. káceti.
Nuže ano, jsou autority neOprávněne vedle ol'n'ávněných, a sotva
nalezne se jaká, se kterou by ve všem souhlasila celá společnost. jež
za ní stojí. Každý z nás zajisté si přeje autority popularni. demokratické,
jež by zastupovala věrně smýšlení a potřeby svých stoupencův. Ale
s druhé strany žádáme též po autoritách, aby své stoupence vedly, je
poučovalyz řídily. Potřebí zajístě vzájemného styku a domluvy, každý
člen té které společností má právo přispěti k němu volným projevem
přesvědčení svého, ale není rozumným způsobem možno, aby každý
přesvědčením svým prorazil. A čím více týká se věc společných zájmu.
tím spíše třeba jakesi kázni se podrobíti, neboť jen společným úsilím
může společnost. ke zdaru vedena býti.
Nazvěmesí to konečně, jak chceme, třebas organisací neb jednotou
neb svornosti neb solídaritou neb jakkoliv jinak. tajemství uspechu jest
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jedině v ní. Ale ovšem ne tak. jak si je představuji autoritáři. aby
každý slepě jich poslouchal, ani ne tak, jak si je představují věční
štváěi. aby každý poslouchal jich, nýbrž dorozuměnim všech činitelu.
Možno-li i k tomu vychovávati. aby obojí strana, autoritářuv
i nespokojenců. zůstala si vědoma sve omylnosti a tedy s jakousi
skromnosti si počinala. nevím. Po dobrem málokde se vynwnávají.
všude boj a osobní rýpáni, špatné to ukázky autonomních schopností
a příprav. Na jedné straně ———i
mezi námi! — zásada velice pohodlná,
ale nebezpečná, že komu dal Pán Bůh úřad. dal také, rozum. a to na
všecko. na druhé zase bezohlednost a bezuzdnost, at“ stoji eo chce —

Bůh to napraví Povede to asi jen ke zmatkům a k—seslabeni. mnozí
vtom snad zcela zahynou a věc aspoň bude značně poškozena. Nedivil
bych se nikomu, kdyby z omrzení takové .,veřejné'í činnosti vubec
nechal a na úzký kruh svých prací se omezil. Nemůže to arciť u všech
býti. mnozí vůbec soukromě ani nic dělati neumějí. leč jen veřejně
bouřiti a agitovati. ale i skutečných vůdců ve veřejnosti jest potřebí,
jen že dobrých bude asi čím dále tím méně. A tot Opět zlým znamením
pro snahy autonomní. ať V náboženství. ať v politice neb hospodářství.

Naznačeny tu některé ukázky autonmnniho hospodářství našeho,
které nevydávají nám právě vysvědčení zralosti. Neni snad všechno
pravda neb aspoň ne tak tuze pravda, co se vytýká samosprávě
v Českém Museu (některé akvisice). v Národních divadlech pražském
i brněnském. ve věcech školských a j. Žádné dilo lidské není ven—
koncem dokonalé. a všem vyhověti nelze. Není ani jisto, že by kritikové
těch zlořádů byli lepši, kdyby oni měli rozhodovati. Ale stává—li se
chyb mnoho, a to takořka soustavně, pak je věc. už na pováženou.
Bud'to je chyba jen v lidech anebo ve věci anebo v obou zároveň.
Toto bývá pravidlem, tak že universálního léku předepsati nelze. Dobrě
zákony a přísně jich šetření — to sice zní jako takový recept, avšak
i V užších i V širších společenstvcch najdou se cestičky, kterými nejlepší
zákony a největší bedlivost obejití lze. Buďto jsou si osobnosti přiliš
blízko, aby jedna druhé pomáhaly, anebo příliš daleko, aby o sobě nevěděly!
To vše platí o autonomismu v naší domácnosti, mezi námi na
vzájem. Jest si ho ——theoreticky — přáti co nejvíc, ale prakticky
nevim jak včasný a šťastný by byl. V širších vrstvách roste sice
intellektuelní schopnost proň. ale za. to mravní způsobilosti a ctnosti
proň potřebné nahoře i dole ubývá; Aristidův nepřibývá mezi předáky.
39*
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Zavilejší ještě stává se otázka autonomísmn ve spolužití se sousedy
třebas nepřátelskými. Pohled'me na klasický příklad českých obecných
škol v Brně a ve Vídni. Obecné školství, jak známo, náleží do samo
správy zemské a obecní. Jaké byly tajné pohnutky tohoto zákona,
který se co možná vždycky proti nám obracel, ať už odpíráním škol
českých, ať vynucováním škol německých v českých obcích, není mi
známo; idealni láska k věci a k národům to jistě nebyla, neboť je to
zákon hasnerský, liberalní. Ý Brně tedy urvali jsme již některou tu
školu, protože zákonné podmínky naplněny ne jednoduše, nýbrž
několikerou snad mocninou, a dále proto, že
státní úřadové nebrali
vždycky a napořád (často ano!) v ochranu autonomní vzpůrnosti brněnské,
a protesty byly nebezpečné.
Ve Vídni je trochu jinak. Útočí se na vládu. že nevynutí škole
české práva veřejnosti a nových škol českých. Možná. že by vláda
s dobrou vůlí něco pořídila, ale možná také. ba pravděpodobno, že
nikoli, nebot Vídeň není Praha, a takové zasahování do autonomie
vídeňské ve prospěch náš by se asi hladce neodbylo jak u nás. Bylo by
snad dobře, kdyby vláda í s nebezpečím porážky od vyšších instancí
tento pokus podnikla, aby podala důkaz dobré vůle k nám a starostli
vosti o plnění zákona, zároveň pak aby skutkem přibila na stěnu
sveřepou bezzákonnost opposiční strany, ale to, myslím, není diplomatické;
my pak máme málo síly, abychom k tomu donutili, po případě záda
vlády krýti dovedli. Zákon je veliká moc. ale musí býti dobře ozbrojen.
To tak namátkou příkladeček. V církevních věcech ostatně není
tam ve Vídni lépe. Autonomie vídeňské konsistořc, vlastně jednoho
nebo dvou členů jejich, je právě tak nespravedlivá, a je. snad ještě
horší, jelikož není už dokonce žádné instance, která bytu nápravu
učinila. Protestanté vymohli si (dle doslechu) české učení ve Vídni,
katolíci nemohou dosíci ani českých bohoslužeb. Odsuzujemc-li ne
spravedlivé jednání úřadů světských, tedy je nespravedlivost úřadu
duchovního tím křiklavější, jelikož spravedlivost je základní a stežejnou
ctností křesťanskou; ovšem ti praví podaření byrokrati rakouští jsou
všude. stejní. at nosí kabát takový či onaký.
tzv.
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Ruská literatura v roce 1898.
Podává A. \'RZAL. (O.)

Své \eblané

\pi\_v v_\dal vloni bá\))ík,1)1\'\litcl

cestopisec Koza.-\mnfmAvast

novellista i

SÍNĚ,/"Mb)())a1ozen roku 1831) D0\,')hnnv

\ Heidelbeigu hodnosti doktom ti10\otie. sloužil v )))iniste1stvu vnit1a
a pak v )))ini\te1\tvu císař\k_\'ch statků. P1vni básně jeho v\'\l\'

v Obščezanimatelnén)

Věstníku

1837; později.)*.1800 \'\'\lo

v bov1emenniku
13 jeho b,').\1)í.z nichž někte1é na p1.balladv
Statuja.
\ es talk,) vvznačovalv \e l),'1nick_\111i
piedn0\tn)i. Brzš'
po tom v\\ak Sl. docela umlkl. Jsa básníkem, )) něhož otazk) umění
stálv na plvnín) místě. viděl. že v t, 11dej\1n)společenském l1nutí.kd_\'
umění pokládalo se z,) 7b\'tečnou )ozko\. be7 níž zatím možno obejití
se. není místa p),) básník,) čí\tého umění. "“lepne později vystoupil
znovu na _jeví\té lite1,)11)ínap.\,)l celou )adn l),í.\ní. romanův. novell

1p0\1del\ jež 1898 \*\'\l_\'v () \vazcích pod názvem \oc1ncn11a

Slučevskij není básníkem \polečeen\l\_\"ch 1),')l,)d.nepěl ))il\d_\ o
čin) žil,) \polečno.\t 1u\k,') v tu dobu: _jeho poesie _jest úzce
individualní. p,)e\ie vně hnutí života. žijící zvláštním světem. Mimo to
i vnější vlastností jeho 7vučněho, kíásněho \e)\e. ,)le. naplněného
neobjčejnýnn podivnvmi ob1at_\. vadilv jeho popul,))11o\ti. Sl. zřídka
oblací sc bezp1ost1edně l\ citu: je\tiť l))\n1l\e1)) hlubokých. ())igínalních
m_v\lenek. u)))clc,1))n)v\l)telen)
Ja\11_\'ch ()b1,)z1)v )) něho není: h),)
polotonů. polostínu neokouzlí obyčejných čten,')1)1 Poe\ic _jeho nelíbil,)
se v šedesátých letech. kdv společenské \v1))p,)tl)íe bvl\ n,) \t1a1)ě

tom.

n),)te1ialismn

,) žádaly.

b_\ každý

obíial

se lealními

vc7d,—_j_\í11)i
pone—

bamí 7ívota. kdežto poe\ie Sl. založena na víře v existenci zvlá\tníh()
nad,\m\\lnel1o \věta. dule7itě_j\íhonež _jevídíteln_\ \včt tc1)to.\e\poko_jen
těžkvmí okolnostmi 71í\ota. Sl. vc \\ě 1n_vsticke náladě une\en tímto
1),)d\n)\'\ln_\"1))\větcm. v l\te1_\" pevně vě1*í.K)on)ě prvních ballad
v nichž jeví \e vlí\ f),)ncon7.\kě \kol\ Pamassu. poesie Sl. _je v\1a'/em
teto _jeho filosof—ie.čistě )u\kého \\ ótověho 1),í7o1u \ír) v eXi\tencí

dvou \\ ětu. \ejv\1,)znej\)

básně jeho \vznačují \e mvstickým pied—

vídanim dluhého světa. Tento svět0\ \" nzizo1_jeho_je21etelí)_\"v e)()tíck\'ch

básních: aut01_je p1ost výbuch,) těle\))e vá.\ně vl,')\:cev,')711 \i one
zpn\obílostí okiídlovati člověk,). _jež človeka plen,')\í do d1uheho \\ ěta.
Jeho )))ilostne pí\ně jsou pl11_vnad.\ení p_10ddu\í její.p1'e,l_je_jí))) světem

blouznění ,) snu. kte1_\"bá\níl\ ní v jejím obličeji. 7vul\u 1eči, klol\u.

Takové_jsou:„Jako bílě labutě. .,lsi něž71)ěj\í bolok1ídlé
holubičky) „Pozoruji-li v pnl)))oc'í. „Po \cpotu hlubokého

ticah “' a j. linvm motivem l\'1ik_vbl. je pi í1() da i tento motiv je
ploniknut \ědomím11ad\1n\\lne'lio světa. \ ětšina popisů jeho \ěnována
jednot\á1n(3, nudné (\eveioru\ké piírodě, ale jeho pronikavv básnickv
zlak dodavá zvláštního smvslu a nov(' kra\\ těmto na oko nudným
obrázkům přírody. jak o toin svědčí oddil\ basni: .,Iz čeinozemnoj

polosv“, „E\Iurmonskije otgoloski

A \ teto nudné sevelní

p1i10dě autor líčí 1 lidi, umí v nich nalézti zvláštní poesii, jež závisí

na duševním skladu. odrážejícím se vjcdnání jejich. Takový je lndina
nejlepší jeho tklivé ballad\ ,.Djaček“ . plostý sta1ec.jejž svn. vážná
osoba duchovní,ma1ně zve se seveiního zákoutí do Kijeva. b\ zde
žil v pokoji a vážnosti: takovv je hidina nejlep\í lyricko—
—epieké básně
,.\'.\ \něO'achU, tich_\" 1)eote;\an_\'E\Imdvín, plnv i\ezi\tné. teplé víry

\' Boha. E\Iálo sympathické jsou basnč, ploniknutě zvlá\'tní nonií.
pocházející ze styku vážneho (\ nicotn\'n). poetického \ hnu'\n_\m.
poetick\ ch zjevu neviditelného \věta \ prosaickými zjevy viditelného
(\\ěta. Úmy>lná tlivialno;\tv_\"1azu, nesmzumitelný humm je známkou

těchto básní, jež najdemei v oddíle „Iz (fernozemnoj

i v oddíle.Pěsni iz uvolka"'.

polos \“

Básník takového \vět0\eho nazoru není plitelcn) skutečného ži\ota.
z něhož b\_ rád upr(hl. Sl. nežil \ 1u\kou společností. 11eoz_\"\
al se na
hnutí společenske. E\[luví—
li o vněj\ím živote jako pozomvatel, cítiti

trpkě not_v odzizeno.\ti. oponžení k nedokonalmti světa: mluvili o
\o )( poesie jeho d\".\e pocitem nekoncčne unaveno\ti ži\ otem a touhou

po klidu, jak \iděti v ,Pis nich 2 koutu".

plodu sta1ecke mus\.

v nichž není sice zpěvnosti, jako v prvních básních jeho. ale pozorovati
bodrost ducha. U Sl. nepozorujeme malomocného strachu před smrtí.
jako \) Apuchtina. ()n jak51 pomalu umilá a hledí na umíiáni to
sklidnou lhostejnosti. S řídkým sebeovládáním pře(l.\tavuje siSl.ob1az
vlastní \initi. poz01ujc jak ztiácí pamět, lituje sice. že smlt je na
blízku, ale klidně hledi smiti do oci: bodr\" dojem (iní pozdní jeho

„Písně z koutku“.

L\1icko- epické l)á\ně jeho. vla\_tně povídk\ ve \c1.\:ích nejsou
bez v\.\oko poetick_\'ch mí\t (\ ol)1(\zuv.alc net('.\í se \clikě \\fmpathii

čtenáíuv Sl. nevěnoval jim (losti času. ab\ plopiacoval jednotlhosti.
neměl trpělivosti by ja;\ně nak1e\lil \'\(>ck\ (Šl)1*(\z_v.(le
\ nich pozmovati
nepiopiacovanost \\ije,t('\. mnoho meze1.i1(jasno\t a neurčitost obrazu.
\T delší ÍílO\oticl\o—111\\ticl\ébá\ni ..Eloa“
unáší nás v nadoblačnč
k1aje,íilosoiick\' o\\ ětlujc \ěč11\' světový boj mezi dobiem (\ zlem,
mezi božským inil().\1denstvín\ a hrdo\tí ducha ()dpo1u \ t('to či\tě
nábožen.\ké bá\11i pochodní liduniilno\ti je I\rí.\tu\. 7.jehož božske le\'
žiodila \e Eloa. (i\t_v duch. ne\ouci na svět pož(lmáni l)oži. Tvž motiv.
\_vz\ání k lasce. n\ilosulcnství (\ odpu.\_těnízní v bá\ni l\ (\(11
fanatický nmich. pionásleduje kaciie. sám stal (se kacířeni. ale před

\mití kaje se a napomíná spolublanv k milo\1(len.\tví.\'

básni

,..P 1íz1 (\k j\()u nej(\\ne' vzpomínky na (\cktant.\k(' hnutí za Alexandra I.,
jež mělo \liv na hidinku bá.\1\)ě:ale u(ení sektantu není (h(\1(\l\tc11\0\(\no

Ncur(it\' dojem působí bá.\en ,.Třiž zenštin_\

: antol chtěl ukázati na

iu<ká literatura v roce 1895.
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dnešní svazek mezi těmito ženami a na vliv jejich na hrdinku. ale
ne\'_\'j
ádíil toho \e verších. \ejasn_\ dojem působí také \'(1<0\ane povídky

..iniičik" . ÍŠ\ \'<1j kňaZ'n ,.Bez imeni" ..Tože n1a\<t\ enno<f ,

kde \_\"l)orne zach_\cen_\ n)r,\\*\' pitvomého aristokratického
světa
\* Lon(l_\ne. a .,Pop Elisej".
kde zachyccen boj selského popa s vášní

jeho k sousedce, „ tkli\e \'_\'líčenasmrt jeho. \ básni .,V<snegach“
jsou pekná místa, na pi. popis života <trážníka \' zákoutí uralskén),
,)l)1,\z 121nč<íeů. <edících kolem hlanice; ale historie k1\e.<1niln'll,'\sl\\
nemanželské dcery statkařmy k jeho nevlastnímu biatiu je málo

poetická. \ erností tonu ,) koloritu vynikají historické basne: l)), nt

../e1nět1e.<<ení" a „\ katolicken)

kláš teřc" Áhun1011<t1el\\ch

l),'\<nízasluhuje zmínkv ,.Zal)ajl\al<kaja

vdova" „ \ ita7“

Pro n)\'s<litele. j,)l\_\m je Sluče\'skij, je tě<n_\"ohor čiste poesie.
\ poe<ií nem-,i do<ti místa rozum. Sirší pro<tor al)<t „ktní 11)_\'šlence
)t\11\ se v umělecke pro<e. \' lJelletristických dílech, kde 1n_\'<lenka

nez„pasís <íor1nou. a lehce obléká se \ tento (llllh umělecké t\'01l)\
Ploto tento un)ělcc—1n_\'sliteltak často <\'(')myšlenky oblékal \ uměleckou
p1().<u. že mezi () sva7k_\ jeho spisu tři zaujímají romanv. n0\ell_\',\

povídk_\. Svuj uplnv íil()<olick_\'nazor rozvil Sl. v novele. .Pr ()Íes <or

nesmrtelnosti'.

Leka) Ahatulov. muž neol)_\*(cjnéhoducha a 01)

šírneho vzdelání. .<1něl_\'myslitel.

usadil se s mladou hezkou ženou na

odlehlém statečku. léčí lidi zadarmo a dokazujen na základě positivních
\ed. že du<e líd<ka je ne<1nrteln,'\. ale do kostela nechodí. zavrhuje
\ nčj<í ol)1ad_\'při hluboké <\'e \ nitřní \'ííe. Abatulov ]C zajímavý mvstik
a l),'\<níl\ na základě píí1()d()zp_\tce. ,j\k_\'si 1n\'<tick_\" racionalista.

jehož

ah<traktní vědomo<tí neu<pokojí, i Johiací se k víře.. \I\šlenl\a. již
\ložil autor v díle .<\(. <ouhla<í<< hlavními ideami hrdinoěými. lutéž
myšlenku o indi\idualní nc<1nrtelnosti duše autor ča<těji na<tínil

\' lyrických l),'\s1)ích.\' obšírnem romaně „Virtuoz_\
ru<kou

<polečnost opletenou „výtečníky'.

pře\'(edl Sl.

neuznávajícími

žadný ch

zíkouú kloníě <\ých nena<\tn\ cl) ehtíču. \? novelle „Zastl ělščiki“
\_\.<tupují před nas lůzní .ha1c()\n)c1
štěpovatelé o<\ět\ a plům_\'<lu
na Lrale i \ IŠa<k_\rii.kde dlze obírají ()l)\*\atcl<t\o z,'\\'odu\ i naivní
lŠa<k\'r_\'./i\ě nakreslena po<ta\'a poctiveeho doktom, jenž provádí re\\ísí
\' závodě <\n1pathícl\e

hádkách

kněžn\

a povldkach

lŠi1<l\e. l)_\_pomohl ne<t'a.<tn_\'n).\'

,.po

\,ížné íilo<oíicke1n_\*šlenl\\'
oblečcnv

\“
uměleckou7 íoiínn. Plostotou
,) tklivo<tí
uchvacují
])c)\í(lk_\"Z"1)1\1)ícl)
dol) k1e<fan<k3
ch; „Mur
m „ n<l\(,h1<to11cl\(
p0\'1(ll\\
zive líčí ol)\ \'atele ru<keho <e\elu, kan) autor provázel velkoknížete
\'ladimíla Alexandroviče.
Krome Slučevského ze <tarších l),'\<níků sc <l)í1k()u ..IŠá<ní"
\*_\'<toupil I). 7., l)á<1\ík tak zvané přechodne (lol)\' lct osmde<at\ ch,

\'1<tc\n)l\\ad<ona. jemuž u<tupuje v l),<n1cl\(m nadaní. hudbě \(lše,
síle a kra<e obrazů. \epatrné básnické nadaní jeho daleko není pii—
mercno jeho enthu<ia<mu. ohnive \'ířc \' idealni <t1,',nku života.
\" kone(né vítězství dobra. Kdežto ideal \,)d<onu\' je či<te individualní.
ideal .l. je společenský: je to l.),isník-puhlicista. jenž m_\'.<lcnl\_\',<\e
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vtěsná *á v nepoddaJnou formu verše, a nedovede ohně svého enthusiasmu
vlíti čtenářům.
Z mladší básnické generace nejlepší sbírku básní na trh literarní

dodal K. ]) Balmont. „Tišina“ (tak slove sbírka _jeho) jest už třetí
sbírkou puvodních básní tohoto překladatele Shelleye, jehož vlivnna
básníka pat1n\' Shelley byl pantheistou, splýval s přírodou a. oduševnoval
Ji, miloval svobodu vlastně nevázanost, byl nepokojnv a hr(l_\'. ale
optimisticky pohlížel na svět. Balmont Je pessímista, ale také rád splýáv
s přílodou, stotožnuje se s ní, osazuje přílodu \lastní

fantasií \*\tvoře-—

n\'mi (luch\. V té \ěci pozomhodn_\ jeho básně .,O(lmo(lnevka“.

„Prekrasen lik zvězdy', „Ja voln\'j věter" .ZamilovanouJeho

PIÍI'OClOU
je severní piíroda, Již Je vělen. \ liv \ietzschuvn na Balmonta
Jeví se v opovržení ělm ěčenstvem slabým, zawhování soustrasti,
to(uze po samotě, s\mpathii k silným, Již nepodobají se Jin\"1n.ob\
ěe_jn\'11)lidem. Ale odezvami na motivy Šhelle\ e a \ietzsehea ne\ \'ěerpáva
se poesie Balmontova. Samostatně napsány četné krásné basne této

sbírky, na př. „)IertvyJe

korablif,

apotheosa smel\m severním

mořeplavcům,
„\I01'skajapěsňa“, ,(th slyšmo na _001ach“aj.
Z milostnýchbasnív\niká. .Iž dalnich morej“ a .,Do poslědňaoo

dna'. Uměleck\ a Olíginalně nal\reslen\ ol)ra7.\ přiiod\': 11—111a
.,An g líJsl\iJ p eJ zaz'? a „V Oks fo r (le .ŠVer' BalmontůvJe zvučný,
melodický.
41) lforz'nfsl'z'jv_vdal sbírku básní. nadepsanou nodle první básně:

.,Gimn l\rasotě

Ale pllíně tento Hv mnus kráse" je nezdalilé

iiapodobení dekadentu, hledajících novou kiasu, nové form\ umění.
Je tu mnoho neupiímnosti, stiojenosti: básník nutil se b_\"timodním.
Kd\l\oli však I\. je věren sobě. plonáší své zdravé. mravní a společenské

názoiy, opěva kiásu (lobio i pra\ (lu píše klasně \eiše. K. ozývá se
piedně na zlobu dne, na současn(' bedlivě všímání si metaf\*sil\\, otázek
o ví1e.o puvodu světa. Velmi piostě Jsou Jeho l\1esl)\ příiod\,

na př.„,\akanuně

lěta“1 a .,Pod sěnju sosen“. P0piquepiíiodil.

básník rád a vhodně užívá slov z 1uských b\lin. ab\' naznačil, že líčí
piílodu ruskou. Z ballad, Jež autom tak se dali. ve sbíice Je pouze

Jedna: .,Dva brata.

a ta nezdaiila. ()bjemná sbílka obsahuje mnoho

ne7dařil_\'ch čísel; básníku tieba více autok1itik_\'.
Paní V. A. LOfÍzzz(',',Í(/'
Jejíž pivní sbíika „B,ísní b\la poctěna
cenou akademie věd. vydala n\ ní (lluhou sbíiku básní, psan_vchzvučn\'m

\elšem. bohatých zdaiilými slovnánímí. ale Ještě _jednotválnějších než
básně sbírl\\ pive'. \ te opě\ala stále týž cit, lásku tělesnou. lásku
nevěsty k ženichu, ženy 1\ muži. n\ní pak v_\'hradně pěje o smyslně
rozkoší.

Dětské časopisy v Rusku.
Podává A. \'RZAL. K).)

Celkem

jsou

to zajimavé

ol)1()z_\ ))1()v(livého života.

pu=0bioí

uměleckou ))1()\(livosti na děti. — Dčts koje čtenije
přineslo v )ni—
nulém loee hojnost dobrých velšů. Reduktm jeho dobře ví. že děti
mají 1'(')(l\Z\učnou fonnu v jazvku. (lobié )'_\")))\,\'7(lě.l()v()jící ))melecký
\kus (lětí. () pioto popřál hojné mista l)();=))ín)(loblélw ob:=()l))). )()lšo

sou: „Vstalo slunoe'

() Zimnieesta“

od V. P. Lebahrgr ..Cí vzdecln'
(\OL'W'NB,
„H) on) )))(1)()

O(lP.1zz//m. .Pož()r“

.=lvšeti v tmavém

l)oř“i ()(l

od [((/mam- Diag/(lovu () j. D1uh_\", tak ZX()ný

„naučný )()ko
oddílbellet1i=ti0k_\'.
Dětského (*_tení
je lovněž člz
tak
bohatý
() )()zmunitý
obsahem
něm ))1e\l(')(l()_)í
)nk_\
dějepisné.
ži\()t()
pisne,

1)()1'l__od()pi=n_.é
zemepisne

() př'íilodopisne.

Z (l(_)e[))=1)\(h

1)(')č1tku

neba zaznamenati nmellu z (lol)_\Lžidimitlije ))lvmho ..)\()k()nune
licholěfja“

(\ olostnoje

od pani

Salon',

histolicke

))ovi(ll<_\ I).

.-_-.5'()_/()(_/onn'/(-())a

_UUIC):) V. [,c/)(ďua /eltov()(l= kaju obitel).

Obsažný je náčitek 1). Glmxlaťlu)o A\le()))(liu II. () jeho \_\oh()v()teli,
básníku Žukovském; 71)()lee Uk)()jin_\ [) 15—-'(((„„(/.(,
líčí živo .,\ ()noee

v \Ialon1=ku"

() „l.)obieho

))().=t_\"ře“.]) IN!/(m; _n())).=()l
pekny

životopis Ale.\()n(l1() II. /n(110(l()))i=n_v(h načitku 7()7.n()n)en(
))))9 stat \. \I.
,.Cechijf)
) čeehi". Ob=()7n_\"_)e7e)))e))i=n_\"(Línek 1). A. 1M)„)/)(((=/(:(f/(0

,.P_o)()=() /emli"

() téhož k))ltuiue-hi=to1iel<_\'
článek „Dots kf) léta

\\. Shakespeaie eu )( tu také =t1u(*n\".
ale ))(:k))\"(l()))eko Palackén)
od V. Cr. P)í)o(lopi= 7a=t()))))enje (i()nk_\ 11. .l. l_agnma ( ,Oteovó

()

deti". „Kam ))ocleli se ))().=iletni 7pč\ ()\í ))t()(:i)') Al .llwře
(,.Všude život." .) V oddilu ..Po l)čl))=\etu'"\enovz)1)(')n
=o))—

čásnemu životu. živé \ecle se kolisrepomlouee (lvou )))átel. (estujicíeh
po Evropě

) li uslin.

Ub=()žně =h)nut_v (liobn('

7p)((')v_v() 1i')7.n_\"el)věcech

v oddílu „Iz knih i 71111)()lov'. l)(')le následují že1tv.l)(').(l()nk\' ()
jine (hobnosti. V uměleekem ()(ldilu nalezáme hojnost (lob)_\'eh l=1e=eb.

illustlujíeíeh te\t. od V. A))(liejeva Iv. Gnuunova. P. Lit\i))enl=.v.
V. Malisimova, K. Čičagova. A. Stepanova ()ji))\' el). P))loln) Dét=l<eho

čtení. Pedanonu) skij

věnovánzi

otázkám

listok,

domácího

\\elmzí čtvíilqát 7() 10k ()

\“'_\eh()\(')m'_Welementmniho

v_\u(()v()))í i

))(')lo(l))í=kol_\. V ..Pedan.

li=tl».u' tiskne =e.,l<1itíel(_\' ukamtel

))e(l()uooicl(e ) (lětske

litelatu)

)()zbor ))()v_\'
01) knih

)))o děti () ml )(le/

\ i .1) obsahujícík)(')tliýpopis )
\=:eel) ueebnie.

lodiče. \\'ch()\()tele i učitele. Do Po (lag. lístku

))i=i:\

pomucek

))1o

A. Goleev.

A. \l=()b)(ev=l=)_)I. Ivanov. Ubolenskij. D. Koropčevskij, D. Tiel)on)1)()v &)
*) Kdo by (mel

a*známiti

.=(-=(t=t:)1'ší (lčt=kou literaturou

v Paul—:)).tomu ))()=l()uží

ukazatel F Tollr) (Naší) (lět=k(1j() lin-raluraw
(1302), 1)(—l)()
)))“íi'uč'ni knihy () ()(—(Ju.
literatuře ()(1.\I. V. Sobolvva: >I-1il)li()t(„-k() izbrannyel)
=()('—in(—1)i)
(lljf) (lete)
:)
>>Kjelkófr. (1590)

Z přehledu tohotn ))(1t1no,že Dětskoje
)))ví(lk_v, p()l)(')dk_\ () básně od neilepších

čtení _)() přináší novell_\.

\))i.\ov()telu současných.

sezna

muje det)\ (\ (le_)i1)(u_))i
\l()\ti ) \ událostmi života (\oučasneho (v oddílech

,.P () bčlu \větu

() ..I7 kni() i7žurnalov"

.. s činnostív_*\nil\())ících

mužů. podán—(')užitečuc vědoniosti z různých obolu )))í)o(_lních v(ěd
\))()ží se dusledne davat _odpo\edi nz) žive potřebv současné d()b_v,b\t1
časopisem, () ne )))č.\íční sbírkou 1)()l)odil_\'(h \tatí, ()lmanaeheii) pro
deti.
D. čt. umelecky
chce děti ()
.\e7n(')n)iti
\ tím.Čzlico
podobe
prí\tupn_\'cl),
živě p.\()n_\"(h
nku.l)_\_'b_e__
(\ \ou(()(\no\*tí.
..Dčt.\ koje včteni)e

))ře(lpl(')ei.\e do cizin) 8 1ublů.Je to nejlepší detsk; čz).\0pi\ v Lusku.
lotéž pledplatne je na (l\() _)i))(')illustrované detske č()\()pi.\v.

z nichž ,.Detshi)

otdvch“

7aložen 1381 \ Mo\k\č, ..Rodnilď

pak 1882 v Petrohradě. 5 Dětský
mnoho

\polečneho

podle

n) čtením

)))()_)íobz) t\to časopis)

))ro<__)'1()1nu;\evšech

třech __)sout_\tež skoro

oddíl_\: povídk). pohádky. l)(í\ne. l)i.\t01icl\e člá1)l\),ži\otopi.\v v_vnil\()—
):cích lidi. \čdccl\o—populalní statě. obežnamujíeí \ ))říiodou ) clovekem.
()e\t()pi\\. ž())t\ () l)(')d()nl\_\.Kdežto \šal\ Rudník
m!) take ped()(_f()

_(_)i(l\()u
)))ílohu V ()\pit()ni)c

) _.obučenije“

Dčt\ki_) ()td_veh

nemá ')žzdné ped(_)3.)))íloh_\. nýbrž jenom na l\()nei l\()ždelm \ešitu po
(líl\()

l\)(')tl\('—.žp)(')v_\ o ))0\_\'cl) l\nihách

Ro d ník

pro deti.

(()\opi\ „))10)))l(')(lež() sebe\ zdolání“ . v)d(')v(') N. N. Morev

() rediguje A! 7/( AZ)/(r_(/('_)(q(>n
(dříve 1edi_()()\()l _)e) \ B. A. Sysojevou).
V dří\č_)\ích letech l))l časopis tento ži\č_).\;í. ol)\()7nc)\) () zvláště
popularnč—včdecke stati jeho zpe) () le(l()l\tor()sz)inél)o. pal\D I\()_)_(_)*o1odov().

\ \ikol\l\(')ho, \. l\u7necova. dále 7()_)i1))()v('=
životOpÍS) od V. P. Avenaliua

(nz) ))). ži\ oto))i\ básníka Surikowp ,.Otl oče\l\i_)e

lu 1)()\()\l\1)e ()od v Puskinf)
.\tudent()"

()od_\ Pu\ ki1)()".

„/i71)í))1il\l_)učeni_)() G0(__)ol_)()

. (e\topi\_\_' Pre\*()l.\l\ého — zaji\fov()lv

(č:)SOpisu )))ední

místo
det.\l\e_1))čz).\()pise(t\u Voddílu
posledních
1)tech reputace
jehopovídku
l\leslz).
l\()ku v1998.bell(t))\t1cl\e)n
Rodnika
uvelejněnd

J/rr1m'lm-b'f/n')jí!/(rr,.Drahol\()m“.v
níž ()utor mistrně kreslí život
sibiřských hledntclu (hahokamm Ale nahlomadění neuathníeh t_\pů
t:.)'l\("))'u v povídce. v níž není .\vetleho )_)()p)sl\u, nepíí\obí do ne na
citlivou )))\ \l dět\l\()u.()(lní1))(')_)i1))chut k životu. eneigii. 1). S/(rňřllml'ť,
ž.)(')m_\" .\))i1\ov()t(l

(,ň'l'cdi

p)vídel\

že

ži\otf)

1)('))))(_))níl)o pro

do.\_.pěl(? ) děti

mor) ()l\ ()\“). napsal podivnou pohádku pro děti ..Malčik

) želt()()'r ))(l k ()“ v níž vvpmvuje o chlapci. _)enž 7e ž(irli\*o.\tiuškrtil
pt:)(l\() () ))()l\j( _) oplakával. Ve v7pomínk(')ch hrabe—teL. L flblstf/m
(...l()\'() P ()l)()1) ()v ) )e mnoho teplot). ))))íí))_)n0\t_i.
ale zůstávají daleko

za \v_\))) \701(;):)))„I)ets t\í.

chlapectví

() _)in()\\t\)'"

h1*l())cte

Lv()\ \ Tol\teho. \ejlep\í belletristickou prací Rod )))l\() _)e p()\í_dk__()
I'Í. lir/701mm „Z\lichljutlu
'. 7z))í1n(')vé\W_\p1()v0\(')nío ,.p.\)) vestín)
jenž ve válce tulecl\(' )))el)íh()l od oddílu k oddílu () l\()1i)koliv )))i\cl
oddíl ten b\l namacen k boji. ()\ud_\' jeho ži\č lí(í autor. Plostč.
dojemně. ))))psánv povídl\_\ ]\. \()\g_/07r/„\ or"on() ) ,.Pascha \redi
.\()1)10č(l0\“' . Slabá _)e hist01icl\(') povídka 7 dob ž(ípasu \ov()01od()
.\ Moskvou. nf)(l()p;\'f)1)()_
l\l()d" . od ]) I),)Ímrr Tím \_\'(-':e)p)n()nebohatn

DČ'hkÉ

(úkolů.—_\' V

tu.—kn.

603

helletrie Rod nika
jeh_ož básnický (l)(l(íl je bezcenn_\'. Včdeck _\"
oddil R od nika zaujímá dvě tretim celku. /()jí1na\'('( \\\((l\ je pouze
.\tat' redaktorova ..Vanil" (( článek (4.1(((_(((((()((0(n
Uchlanltelnaja

okras ka ži\()tn_\ch“. k \čdeekému oddílu treha počítati oddíl
,.Dčlo i otd\ ( h'. kde A 1).\(_(-((/(( podává pěkné článečkv 2 ne
iostopisu. /i\'()topis_\ Belinského. Gaaza. (h(himeda
If

I(((((()((( p_\_án_\'(losti such0parně.

(( Glad\tona od

Dějinan) \'la\teneek_\"n) \'ennje

\e

málo místa ((č děti (('(d\ čtou dějepisnj po\i_dk_\*a načrtkv. Soneaaných

otazek \ oddílu „Iz .\ovr emennoj ži7ni" redakce n)('(lo\'i všímá.
\nhec Rodnik \' podednin) (oce čini dojem nikoli (a\opi\u. který
dotýká se těch nel) oněch souča\n_\'chz(('(jrnu n_\'*l)(žsbírky nahodilých
*l('(nl\ů. \*_\cházejících (1)ě.\i(ně. ale ne\pojen\' ch nijak se so((ča\no.\tí.
R(dakce _'_'pedag()2ick(3
přílohy P(odnika. ..V ()spitani je i ol)nče1)i_je“_.

věnované „otázkam rodinneho \)chování.
domaciho \_\uč0\'z'mí ((
dětského čtení (obzoln knih pro děti). účastni \0 P. lxaptelev.
V. Gorinevskij (( P. Litvinskij.
Charakter praveho časopisu \píše než R ()d nik (na \' poslední
době (nesičnik Dětskij
()td_\'eh který 168.1 \' Moskvě začaly \'_\'
dávat (( (edipmati Jelena Vlad. Soračcva (( Jevg. Vikt. \'apalkova.
B\l_\ to tehdy jakesi .\l)irl\_\ lite)ainích p(a(í pro děti. _jež \_\ch('(zel_\
ln(sícnč. Pestovlána tu hla\ně (((.\t zabavun('.( lu \\'\l_\ ol)\i1né rolnanv
lnx. \ Wnurm(((x-110((Č'(:((/—('_(/
_„Xa klaju
gihe li",
A. I' [UMÍ/faul

7.Kotofej Kotof((_je\'i("'".1m; '/'(((0((..Sc1yě_j l)()1-I(an)en\l\1j

(( jin('. Koncem roku 1894. p(evzal \'\(l('(ni Det ského
Anat. lv. i\lamont(_.)\' redakce

()td_\cli((

jeho pak ujal se P. R. l'r)"(il)e1;_:(( 189-3

Jak. L. B((r\l\o\. 7(( něhož obsah (((.\0pisu \tale .\e zlep\n_j(. P(ispívají

tam \l\o1()tí7 \p1\()\((tele jež \idíme v Dčts ken) cteni. Belletristickv
oddil Dět\ kého otdycha IQ'JSje veelmi bohaty. Z\la\tě. živě n((p.\(')na
nmella [. \\(((.:(((r „Po .\tr( le nol\ . \'\p1((\ ((j1(1o ne7l)e_'(dn(n)
\\1)((
venkovského učitele, naZ\'an(_-—n)
„\'etropl ((h . jenž pod ži\\'(n dojnien)
napon_)_cnutí umírajícího otce (nění \.e v pilného ho(.ha. kte1_\ (\\ou
en(r_2ií premnže překážky. jež \taVejí .\e mu v ('e\t(š ke \zdelaní.
Podohm thema má ..\l((l)\í povídka !( /(((((/(( Lil/ul\((n()(( P..r \ ni
l\r()l\\" . Dojemne. pr((\di\e (( nlnímně. n((p\('(n\' p<)\ídl\_\ l'. Sq.-\n/un

..\a popelišeě"
(( \_..\lalenl\oje
carstvo
l). /(7_\-0(/((((.\/((
'/m
..V let—'e". (1. ($(/(mmm ..\\a plo_“t(1 (( EJ Jdu/sm —Í)((((f((j(("f((((
..A1t((.\t ka
Pég'lyj'. lóá\ní je v l)ět\l\'c1n ()td_\chu 1nálo;nalezíune tn l)N 1)
L. U))(mzcc..Sňaul l\r\n)\kou \er\()\an()u pohádku „Dva kamna“
od V 1). (la:(//()( (( a n(l\olik l\11cl\\(h l)((\ni od téhož. Vědecký (ddil
je dosti .\lal)_\'(( chudý. \ejlep\ í j(\tč. jsou 1().\tlinopi\ne( čl('(nk_\ ] . l'(:'1'((/)(_(_(/((

Chlopauik)
zemi"

(( „Lim/„)( Hsi/„nn ce\topisné načrtky „Po nove

Ci_t(>ln_\'
je nedostatek

hi.\t()1i(l\('*ho oddílu. jenž dodal l)_\ 71\o\t1

časopi\'i1./i\'ě. nap\('(n ži\()t()pisn_\ná\tin ..V elikij
(Andersen)

od Aha/((n.

Mnoho

l\r('(tl\_\'ch

\(i)((ča\no.\ti nale7('(1nev oddílu ..Otgoloski'x

bv z Dět\ kého otdycha.

\l\((ž()(1)il\"

(( za_jí1na\'_':\'eh zprav

7e

Viděti snahu redal\(e.

jenž měl charaktel peliodickehosborníku.

(((inila p1a\*\' časopis. odpovídající na otázky .\onca\no.\ti.

Od roku 1896. \*\'dá\á Alexandia .\1k.I)a\\dova

v Petrohradě

(_lvaklát
za měsíc měsíce.
čaSOJ)is\nalézáme
schody. J)1ek]a(l\
\ e dvanácti
sešitech.
V\cháchících
15) dne každého
povídek
a kompilace
\'é—
decké; dvanáct pak tenkých \ešitu. V\chámJících 1. dne každého
mesíee. pliná.\i maličké původní J)()\'ídk\'_.kompilace přílodopisné. voddílu

..DlJa mladších

l)1*atJe\' i sester“

po\í(lečk\ pro děti útlého

\ čku. a konecne stručné 7J)1_áv\'o n0\'_\'ch knihách pro děti. Současnému

životů \ se])od\

nevěnuJí pozomosti a maJí spí\e charaktel sl)í1k\

než ča.\0pi\u dětskeho. Z původních J)()\ídek J)o\_ledního)oku \\ niká
„\Iatrosik“
od 1\. Sf(zňul(0((',čenáčltek plný životní pra\*(l\. činící
hluboký dojem. ..Maličký t\ 1()n“ od 19,7. Pam/)m/y liči lozmazle
ného hocha. Jenž dělá nepěkné k011\k\'. vodí za nos rodiče i dokt01a

() na konci náhle se změní. I\on)pilativni J\ou článk\ 4.1.\(((76m
Ararat“
a V IM./Zilk..ZaporožskaJa
stalina“ . Slabá Je histo—
iická povídka. I.\naz \ Jačko“ od Siza/„ví.
V
\ Petrohiadé od 1) 1388. \'_\'chází d\'aklát za mě\:íc Citalňa
na10dnoJ
\kolv. ča.\()pis X. X \Imcva. určený pro žákv \kol
(\elsl\_\(l). každe číslo tohoto časopisu skládá \.e z 2— ř) oddělených
\ešitků. \l()žen_\'cl) do \polečne ()])á]k\. I\ažd_\ sesitek obsahuje ukon
čenou J)()\'idkn.náč1*tek h1\t()11(kv nebo ži\'()topi\n\". >O))ča\1)_\"chúdálosti

časopis témeř \i ne\'\i1ná. —- O(l)*.1877.\'1)et10h1ade \I. \ol_f vydává
() (\\ Cl). \essel 1e)(li;»uJc t_\denníl\ „Zadu.\evnoJe
\l()\ () založen
l)\l S. V. \Ial\alo\ou. Je to vlastně daní č()\()pi(\.Jeden plo děti od
.) do 14). d1uh\' ()d 10 do 14 let. \'_\(házeJicí pod .\J)()le(n\'m názvem.
Ale ča\()J)i.\ ten neodpmídá požada\l\mn (let\ke lite)()t111\. předvádí

])1ul)e \'\'Je\*\'. o\kli\e

ná\ilí nad lidmi. k1(.\lí \ame negativní t\'p\'.

což nehodí \e pra) ne'/iny \'(31\ dětí. Příloha časopisu toho Je P edago

ičc\l\iJ
;:

]i\t()k

I'»11)\e(]\()

— PIO malé deti l)()dí\e pekné illu\t1()\'an_\"('a\'0pi.\

kte1\" PSU zalozila 1.1).an\\(Í.m,—'u (1810—1837:

po \mlti JeJi rediguJe JeJ A. \. /'/.\-/.()m-[()/(Umm

k( časopisu přílohu „\'a
matk_\.

J)()m().\č mate) Jam

(J)k \)_\'(l)o\'á\'ati () \*\uč()\()ti

ktelá 1894 plidalu

kdež Jsou )()d\' plc)

deti před .\l\()lním \čken).

Ds)

I(__;1u\cčl\\' pi\í titež .\J)i.\
\o\'at(]e. kteří nal)\)li „Jména lite) atuře
plo dospele. \ oddilu ..DlJa malJutok"
Jsou p()\'i(lečk\' pro děti

do Š let.

„\lalJutka"

Je moskevský č().\()J)i\ekplo (leti l)(Jmcn\\í () ()l)\a

])nJc ročně ]? sešitkú \ 12 plemiemi ]11aC()]\.
Celkem třeba \'\/nat1že
1)1\ké č()s()J)i.\_\pm deti nemaJí (losnd

chalaktein J)1()\\'(l) časopisu. házli\ě \7daaní .\eplave (().\t_\časopiwcke.
ee.\t\ žiVeho života. živých záJmu. \()J)'.\1pe\néJi n) ()().\tntu na\tupuJe

\ p()\
\l(dní (l()l)eDčt\l\()Je

čteniJe.

Z francouzské literatury.
Referuje ALOIS KOI'DELKA. (O.)

Danie/Í Lem/eur,. pod kterýmžto jménem prý se krvje žena. podává
v romanč ..LC\1e\ eloses“ vvsvětlení, co \lastně hledají llaincouzky
v manželství. \ení to spojení duší, n\"biž jediné a v_\'h1adně tělesnost.
Jenom tělo a poehoť tělesná, tof palola: ctnost, čest. vělnost. vlast a po
\ innost ——
el), hloupé cance. A potom se divte. že na stolci flaneouzskvch
dívek a matinek ditto skví se ve skvo \tnvch X&ZlJÁClI:
P. Louvs. Zola,
Prev ost e tutti quanti. Tím mate také \'\'\\ etleno vše, co tam zhnilého.

\ež

\ratme se k „Leues closes“. Ol)\ah jejich, t. j. .Zavlenvch

(mlčících) 1tu“ je tento: \Iareienne de Gélvs podu'tdi \ve'ho chotě..
advokata, \ mlacvm liejskem Philippem d Uilhae S\ atová její doví \e
náhodou o její zpronevěie. Tato S\ato\á jest velmí manželka a milující
matka jakož 1 hodná \e\t1a. Lze si před\taviti, jak na takovou du\í
ono objevení pusobi. Blatr- advokat malně se dotazuje po příčině její
žniěnv, konečně, třeba\ sestia úst neote\ře. vvtu\í. že má jeho choť
v podez1ení z nevčl v Ale
nastojte. — v hně\u \vém olnaei se ploti
sestie, jež tím upadá v těžkou nemoc. \a \mltelné posteli žádá od
\Ialcienny slib. že upustí od Filipa, což se také stane. Toť kostra.
masem na ní jsou reflexe francouzské ženy o světě a lasce. Jak t_v
vypadají. naznačeno svrchu.
A. Giza/l)(nfe'ernapsal o tomtéž thematě roman. .L'Initiateur'. jemuž
připojil dopis od Alf. Daudeta, jenž vl\\tnc jest odsouzením
alei
maskovaným a iionickvm — iomauu toho Zcela upřímně a ja\ně \)—
jádlen zněl l)\ asi takto: \[íl_\" p. kole<_».oTvůj Stephane (tak \e zove

hrdina iomanu, hidin\'tví jeho záleží \ podvádění ženv. maitre\, jež
jsou \'\ak v\eek\' tak hodné. že tomu .mag0\i poehoti tělesné tvoří
llalem) je pl. .. t\ůj1 řád (to mají býti t\ damičkv) .Štěpánek je
hioznvm nesmyslem chorobne fantasie. a zavlékání \\ atveh jmen a věcí
do tolio jest hanebnou blasfeinii“ Prmím, tak b\ upřímně. a bez obalu
pměděn zněl soud Daudetův o romanč tom. Škoda jen, že tot tak
jasně nepověděL
Za to doporučiti lze roman V C'Ímďmlz'eza „Jaequine VaneS\e“.

Ihdinkou romanu toho jest mladá dí\ ka, kteia v\ chována jest vttak0\'em
okolí
a bohužel p1\' tohle plostředi ve vv\\ích k1u71el) hancouzsk\' eh
obecné! — že se jí zhnusí živohvtí. \ení divu, že hledá v poku\u sebe
viažedném východuz toho pekla. Poku\ se v\ak nezdaří. A tu následuje

\lastní ře\eni jnoblemu kte1\" si spis. v\tkl: ktel ak a čím vvlečiti
tu chorou a ži\ ota omrzelou dusi? Plediiě: odst1aněním z dosavadního
piostředí a \'vmčiením praktickeho účelu jejímu životu, a po dluhe:
\'sele'kem lásky.
Paul Bomgef, jehož slávu vlastně upevnil) veliké lomanj jako
..Mensonges'. ..Discíple“ a „Notre Coeur“, v poslední době je \ta\tnějšim
v drolJněj\:ích \čceeh. Tak rozhodně přednosti zasluhují povídk), ze sbílkv

„Complications s(.=ntimentales“ před jeho romanem „La duchesse blue“.

V romane(h stá\á se unavujícim svou ioz\leklou analeí, kdežto
v povídce klátke vede si živěji. První z povídek v uvedeném svazku
sluje. Léeran“ (t. j. španělská stěna>. 'louto „stěnou“ (zábarkou) jest.
vikomtovi Beltrandu dA\ die ličená láska k Alycttě de Lautrec místo
pravé lásky k sličné a lehkom\ slné Emmeline de Sailieie. Konec tohoto
hraní si na schovávanou je ten že se opravduz zamiluje, ovšem bez—
nadějně do Al\ett_v. V diuhé povídce, Linutile seienee'" líčí Bourget

politickou bezcharakteinost tak, jakob\ to \e Iiancii pokládáno b\lo"
za zcela nevinouěkou (\ zcela pliiozenou věc. Špatný to kompliment
francouzským politikům! \eJJemnejsi a nejlepší je třetí povídka
.,Sau\*etagre“. Tu předvádí se čtenáři d\a. zástupci staiší <=",eneiaeepan

lŠassi0n\ a paní Jangonová. z jejichžto nedovoleného poměru vzejde
deeuiska, Nicole. I\d\ž \icole netušie, na Jakem srazu se to ()eítá,
zacne poprávati sluchti svůdnJ'm řečem zpustlíka z řemesla, tu spojí se
oba staří hříšníei, aby ji zachránili.

Zachráněni

se podaří. -— Mini—li

však Bourget takovým způsobem pracovat () mravním obrození sve
generace. tož dává se chybnou cestou.
'
Zn('1n)('(.spis0\atell\a ($(/Juna klesá čím dál tím více se stupinka
umělk\ ně na remeslnici. Toho dokladem její poslední roman .Lune de
Miel“. \ není divu, napsala v lprlÍlÍŠ dlouhé době pres 46 svazku. —
Za to obrátila na sebe pozomost Jíme. (lm/u B(nf/(eI'OJ/ouípovídkou \e
starověku hrající „La Danseuse de Pompéi“. — Pěkné jsou také povídky
Jen/“me S('Íz.ulí;3()re'
pod titulem „La \[ain debSainte \Iodestine“, z nichž
co nejdříve nějakou ukázku podáme.
V loňské. ,Hlídce“ referoval jsem obšírně o Fr. Coppéeově knize
„La bonne setlili(ii)ce“. jehož utipeni přivedlo k Bohu, (\ tutéž touhu
po útěše náboženstvíl, totež vitězství křestanskeho utrpení, jímž se člověk
teprve pánem přirodv stává. nalézame vvJadlenu. nebas jiným zpusobem,
v povídce (lm/„'a (hladem. „La Résistai1ce“. Hrdinkou povi(lk\ té je
Christina, jež ode všech odstlcena opusti rodiče bratu a příbuzné, aby
následovala jako milenka bohatého opilce Lionela do PEUÍŽO.Její snaha
přivésti ho na, lepsi cestu, zůstává maina, a tak jest jí bojovati pioti
všem. Na štěstí vštípila jí dobrotivá Piozřetelnost náklonnost ke studiu.
I navštěvuje medicínské přednásk) piitele svého otce. Její surový milán
stluee ji proto. V zoufalství běží se utopit, ale je zachráněna. V ne—
mocnici shledává se s otcem, s nímž se vrací do domova. Ale ani tam
nenalézá i'ttipné duse. I obrací se znova ke studiu, al)_\ vněm hledala
útěch\ v utrpení a chleba pro sebe a dítě a snad i— štěstí. Skutečně
zamiluje se do ni mladv medik. u snutelného lužka dítka sblíží se a
vezmou se. konečně usměje se na Chlistinu hvezda
po mnohém utrpení.
Eugmc de la (ina/sua dokazuje v prvním díle svvch „Confessionsig
jenz nese titul. ,Les honnes gens:. ze p avé štěstí nekvete ve viru světa,
ale v tichém koutku rodinného života. Jak tato práce, tak i iomany
(\ povídkv

(ICOM/(3Beaumesmg/ velebí požehnání

jež přináší poctivá

práce, zejména blahodatna vláda počestné žen\ v rodině. Místem, kde
děj povídek Beaumesovvch se odehrává, je slunná Jižní I rancie. Poslední

Z franc()u7,>ké literatury.

GUT

)()man jeho sluje .ske Guissera'ň Dokladem ))ak tvrzení. že bc7 >n)\'>lu
))1o ži\()t iodinný není >tě>tí je>t ))ovídka ..b'ommations )e\))ectueu>e>'
ze >l)í)k) no\ellek 1Í((\\())(-1())(\f(()a ..An<_;()i>>es
de juoe'n — \e >\ et
budoucnosti \ede

autle monde"

>ve čt(n('(íe Í. ll. Jinx/(q >\'()u >bí)k()() ))ovídek ..Ln

fh/(jum (!() 13mm:napsal už haldu )'on)a1)(i.z nichž některé. jako
.Marins

___>()ld()ts“)() „O mon ))()>>e" l7e ()()Z\()t1 ..honetní1ni'":

))()>lední

jeho )))(ice„ Gen> de ))oudr“e je>t )()manen) >kutečně )())n()1)tick_\"m.
Děj i>tén) Alžír>l\o. ale ))o.\t)ad('( žl)a\*_\'cl) halev _)ižnícl). Hrdinky Sonia
žena. _)ež \'šude jenom hanbu a >mit. kamkoli VklOČÍ. >eje: e))akeni

jejím je>t Omida kůžičku.

))()>ta\a jakoby \'\klouzl(') 7 P. Lotilu)

(omanů. \ >e ))1'otkano a O))aheno ))(í>n)em dolnodiužství

\*>'el)odiuhu.

Ponevadž \'\e t)) ))()('d
(\'(i aut01 jen jaksi letem. jakoby kmenmtooí((t)ck\
lze i tuto )))(c) zaladiti mezi knih_\ ne>kodneJ

Paz/Í [unum/()( \'\'(l()l )) Pcnina řadu čit () >tudií ze ži\ ota ))()117—
>kého delnict () ..Silh()nett(*> dl)un)];;)le\:". Je to kniha. z níž \_\"7.1)í\((
u))(ímn('( \()))>t)((>t > (l)u(li1)()u.))h)_('( nadšeni

() \'í('_\'. () což hlavní.

>))i>.

je také umělcem umí se ()\*l((d(t1
[((/((f Í)(/.:m naleží

take

ke >k_u))ině >))í>()\atelu l\()toliel\_\cl). ((

)))uřeme říci. že zaujíma n)( 71 nimi jedno z ))(ednícl) 1ní>t. \ždxt
(od))(ncii )(idi jej)>(o\'n(')\ají >e Geowbe Sandem co do 7.))))>ol)u))>aní.
Poslední ))1(')(cjeho >l()\'e: T(11e qui meurtň Je to l)i>t())i( l,.ažinatelu)
kiaje

vendee>>keho

() jeho

(;)l)_\_\'()te1>t\*a.
jež

))one1)('(l)lu opouští

kraj

ten. odtud název. .\7\'1))í1*((jícizemě“.

)L lla/(mf napsal \e >\'em >t\lu „\ illa Tranquillw. Je to l)i.\to1*ie
něžne lasky 111(ZlLobeitem de Belle>\au\ (( Lazarinou de la l—Šannerie.
nota bene chotí dluheho. Ohm _\'. ()l)\' l(')>k(( )ejicl) nel)_\la )))omazena.
() konečné, hladke \'>eho )()7uzlení v )(')1()ci mi>t1neho líčení ))1í1()d_\'.
ciní děj )()manu onoho.
Mole/(ím (i() l))(/(i('()l)1al >i za ))(edmět sveho romanu ..Le>1n()1t>
qui ))arlent'í několik otázek socialnich. jež 7n)1t1_)) dne> m\ >le1u) (;_)l))—
\'atel>t\'a t'ranc()už>keh().
H1>t011ck\ n) 1'(Í2)111'.l1]€ll]
\\*nik()jíeím

výtečnou

znalo>tí

dol)\

() ()>()l)

konsulatu () ei>a1st\'í. jest 1'.\l(1((„(((.La lo1ce“. kdežto ,l\f(((()(((,(()
Le lcrment" jest opet romancn) >ocialním. \Iíní ))ak ..k\'()>e1))"ne
))okojnou. hor))jíei intellioenci >_\nu dělníkuv a )()lníkf). kteří se )))—íliš
mnohému naučili a ted d\chtí () touží ))o věcech, () nichž ()tcun) jejich

se ani nezdálo. — L Anneau (lA1net1)\'>te". t(etí to svazek. Histoiie
Contemporaíne Anam/n Juanu) dot_\"ka>ettaktéž socialnich () politickych
otazek jakož vubec cela jeho77hi>t01ie" není ničím jiným nežli >ati1ou.
(huhdj fra>kou ale z velké take časti hlasíeinií. stavajicich ))oměru

společenských— Juna Azeruď napada 7ase v „Laine dun Enfant
\*_\"ch0\který >k_\'tají university )nl('(dcži.— ](an B0) (1studuje V Devant
le Bonhem ' zvlastni povahu. za na>ich dob zhusta\ se \'_\*>k_\'tu_jicí.
totiž
mladíka ))ozorujícího () posuzujícího

celkem správně. ale nečinne'ho. ——

Z ostatních pozomhodněj>ích uvádíme Il. F(Leu „Les lieu> tactise.\'“

naturalisticky
JE,/")M'S'tťlLa

psan\" roman. ],. Dam/em satiru 77Sebastian Gouves“ &
Íeane/fe

& „RU/uf BU)/ZC..9/'/ě

/ básníku dlužno pledeni v\tknouti A. Le ]))lflŽ'a 7„La Chanson
de la lalet(154ne“. zkteležto básně d\"še duch mladosti. síla zdravého
re 111811111,
prostéhoZ všeho nadsazování. aitektace nebo biutalit\.
Sálá
z ní vroucí láska k Bietansku.

ll. Labe)/a „Les Poemes de l'Amour et de la Mortí' \'\ značují
se neob\ čejnou priižiačnosti a piostností slohu. jakož 1hověním tiudno
myslnosti. indické ,.ni1vaně“.
lean Baa—!(
stlez/ podá á ve s\é sbí1ce..Artiste et Poete" dojm\
jaké v duši jeho vvvolal\ umělecká některá díla (obrazy a sochy).
cž byl viděl. ——
Montag;(( „L Ideále Jeunesse“ nese se smerem klesfansko

didaktiek\ m. podávaje dojm\ z mlad\' ch let. snaží se jimi zušlechtiti a
tempeiováti snahy a tužby mládeže.
límuzce 1?JZanaf opěvá ve svých ..Pa\ sages et paysans“ půvab\'
venkova a obyčeje. jakož i mrav\ ob\ vatelů venkovských. Jenom že
si libuje po Poeovsku v líčení hrůzných a výstředních sccn.
Jean Í/auďmz jest básníkem katohclu m vedle však námětů čistě
nábožensk\' ch. jako básní na P. Marii a ležíše Ixrista. pl c\ lada ve sbírce
jeho poslední. .Pluie et soleil“ struna krajináre. proto také pledniluvu
ke sbírce té napsal A. Theuriet.
Jako v romaně a povídce patrna snaha po kritisování vad a
chyb nynějších společenských poměrů, tak jest tomu iu dramatických
spisovatelů. Aspoň práce, jež větší a širší zájem \zbudil\. nesou se tím
směrem. V\týkíune J[. (16Carda „Nouvelle Idolc“ . V dramatě. jež lze
nazvati dramatem idejí, předvádí autor dva hlavní živl\ duše lidské:
mohutnost poznávací a cítici (rozum tedy a vůli) v konfliktu. Ne—
\'\'vozuje sice sám přímo žádných důsledkův a naučení; ale ze zpracování
vychází na jevo, že rozum sám nemůže nikdy býti sobě stačícím vůdcem
nikomu na cestě tímto životem.
\emenší sensaci způsobil B;leur: sv\'m kusem „“Berceau (Kolébka)
Je to vlastně utok na zákon francouzský

o 1'7:02\odeclimanželských.

Odezírajíce od našeho stanoviska náboženského. jež v dramatě nikterak
v úvahu nevzato; nemůžeme uznání odepříti spisovateli přes přepínání
a soňsování za krok. který učinil ve prospěch rodinného života.
Satirickými k115\ jsou H Lrucdana „Le vieux marcheur“ . v němž
miská záletnost starých v\ žilců\. a Mam. ];)onnrlrya.Z historick\' ch kusů
nejvíce \\niká Em. PC)/(16177140
Plus que Reine“.jehožto hrdinkou jest
pivní žena i\apoleonova; císařovna Josefina.

DP. Vv'enzel FPind:

Das spraehlíehe und spraehlíeh—natíonale Recht
in polyglotten Staaten und Lžindern mit besonderer Ríicksiehtnahme (mf
(jŠIQI'I'QiClI
und Bohmen vom =ittliehen
Standpunkte aus belenchtet.
\Vien 1899. Str. 392. Cena :? zl.

Pověst. jež pledehazela knihu. nežli jsem ji dostal v_vpůjčiti. b\la
s to. ab\ v kritikovi kannibalské choutky jen loznítila. Kanovník na
Hradčanech. b_\'valv professm melalk\. osobnost. jež muže snad v době
nejbližší zaujati místo ještě mnohem lozhodnější ——
ta obsáhlým spisem čistě
Vědecl\\ =enesoucím p11pOJ
uje se k bohopustým protestum pl ot1jazykovým
nařízením. kter('1b\'t'- nebyla ve všem šťastná a proveditelná. přece značí

pokus o nápravu učiněných krivd a o jakousi rakouskou splavedlnost.
Plavč proti nesplavedlnosti jejich v=ak namn en pl\" Jest spis. (lověk
mimovolně táže se. nemá--li tu před sebou zase jednu znamou zvláštnost
našich německých krajanů zvláště kněží. kteří přes veškeru r\zost
povahv. svědomitost a učenost domnívají se aneb aspon počínají S].
jakoby i ten milý Pán Bůh tam na nebi českv sice také lozumčl ale
obco aeí reč měl německou. To rozčílí člověka. zvláště na=ince. který
jest si vedom tolík_\'ch a tolikeljch bezpláví proti nám =pachanvch.
Avšak úvodní úvahy spisu p. l)(a. líinda i nejzuřivěj=ího útočníka
odzblojí svou vecnosti klidem a citem pro =p1avedlno=t Bohužel netlva
to dlouho pl.—ive.
jen tak dlouho. jak dlouhv jest (nod. Íakmile .=edojde.
na plaktickč. otazky mčité. dojem spisu Írindova takto ted_\ duklad—
ného a pro samou učenost až rozvlačneho a tčžkopádného. je=t nevlídné
b\loklaticko- centíalistickj. němčouí=l\\'.Cítíte že tento plítel Jednotneho
(\ moeneho Rakou=ka (=taat=e1haltende Parteiťf kdo b\ se tu ncz((=ma19)

by vás tu radeji ani neviděl, ať jste Čech nebo Polak mbo Slovinec
Proto se zálibou cituje slovajosetinskčho leskríptu z května 1 (8-1,\velcher
\htzen daraus fitr das &l'íanCReich erwachsen \víirde \venn in demselben
nur in einci Splache gespioehen \\ird! Ruznost recčí Lohem dopustěna
má take dolné .=tr('(nk\jen l\d\ b\ ta ncnčmeeka vetsina tady V Rakousku
\ěmeum nezavazela aneb dokonce ne?žádala. že i pohodlní \čmci k vůlí
ní za její kr\vave dane mají
žádáno. takového něco je dle
Inu ano, Morali=ten —
Panu autorovi. jehož učenost

úřadovati její (e(í; toť p1e=p1íli=mnoho
p. autom un=ittlich
schlechte Chlísten (íkava se ode dávna.
tu zazínila V nejlepsim =větle. přihodilo

se totež. eo eel\'1n pokolením. \ ej V\ ==í zasa d\

mravnosti

Pl€(llOŽll a objasnil velice pěkně — tv zevlubnč exeurs_\ iustitia
comnmtativa. lepalís (\ (listlibntiva (směnna. zákonná pod1ln() jsou ná

ramně hezké. Ále nevedou k hezkým koncum. protože a p pllkaee

jejich je zhusta nesprávná mnohdyi sotistieka. JižPascal
řekl, že lidé 1 mathematíeké ted\ evidentní. poučky dmedou překloutiti.
plotiví—lise jejich zájmům. deež pak ted\ kasuistika
Hlídka.
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pan autor \edle učenosti () \ědomostí moralist\_ b\'l blal

\iee na potaz také svědomí metalist\

neb\l b\ \\ dal knih\ této. Jež

nejenom Jest nově—(isna
a dráždivá, ale namnoze zhola 1)(\pra\naatím
u1až11\(J\t pro nás. že napsána Jménem katolické mravouk\.
Již ve výkladech o iustitia legalis a distiibutiva počíná si p. autor
zcela ve smyslu metternichovském, jakob\ němečtí hoírati a seetionsšéfi
ve \ i(lni (:= stát, lót at cest moi) b\rli samými nebeS\ ustanovení ((
\ši(hni národové Rakouska b\li tu Jen k vůli nim. ab\ Jim dělali
štafaž a odvaděli na ně daň peněžní ikrvavou. \ázolum J). autorovým
(» všesvrchovanosti jeho (= videňskocentralistiekélio) státu divím se
tím \icc. an tak snadno a velice nedusledně a nebezpečně smiřuje se
po zpusobu modelním s faits aceomplis. zvlaště jsou li proti Cechum
namířena. Vžd_\t' nikde není psano, že b\ stat musel piavě býti tak
zřízen. jak si JeJ pan autor pr*,edsta\uje, a tím také odpadá mnoho
z legalních požadavkťn a z obav Jeho. pokud se t\' kaJí Jednoty a sil\
statu našeho. O \Iad((1ech,jejichžto Jednání ovšem Jest nejen odstředi\'e,
nýbrž i statoborne, opatrně mlčí, ac piíklad jejich asi má na m\sli,
když nepřímo tolik bojuje pioti decentralisaci (( ředelalismu. Avšak.
otom mohu zajisté ubezpečiti. ten n('.irod Jenž po tolikerých a tolikýcli

ústieieh ukázal se až dosud \ždv skutkem

,staatserhaltend“ (jak

německý v\heJčkan\" si říká) ten není a na dlouho nebude schopen

skutku státoziádných. Ale konecne kd\l)\, i politika

žádala takove

státní omnipotence, Jakou J). spis. hají Jménem 1111avouk\
nelze
ukládati poddaným tolik. co jim po spis. ukládá pr\' dle iustit-ia
leaalis, a státu vindikm ati tolik. co mu vindikuje t\'ž p. autor prý dle

iu.\titia distributiva. \ikoli, stát má více

povinností

a poddaní

\ íce pi (iv, než mvsli J).autor. který příliš mnoho se stará o uniformita
\tátu a pohodlí nekolika b\rokratů a příliš malo o spokojenost a při
lozený \'_\"\oj státních občanu „Stát (a úředník) Je k vůli oběanum a
ne občané k vuli státu.“ Pan spis. sice tento \\"iok uvádí na Jistou
míru. a v tom úplne souhlasím. že V\"rok nemá plat-nosti nap1 osté
(( tak \'\"lu(ně. Jak mi. av.\šak má více platnosti, než p. spis. uznává.
\'lovem se boji p. spis. o Rakousko vubec, duchem však 0 Rakousko

německé.

Tím tečeno \šeehno.

Áevrubně probrati bohatý obsah knihy vedlo b),: příliš daleko;
pan spis. také se často opakuje (( Jádro věci rekapitulacemi zastirá.
.lest oběti knihu dočísti. Myšlenkový chod Jest asi tento:
Řeč především je prostředkem (lorozmnívacím () vlastností, dobrem
Jvtllllt't' i národu, který jedině je právním podmětem, nikoli řeč sama.

()bjektivní (dorozumívací) (ena řečí Je'( nestejná, subjektivní ((\ffeetwert)
Jest ovšem stejná: přimzeně každý s\ ou mateřstinu nejv1( miluje ale ne
.\' každou řečí se stejn( dal(ko dojde. )Irmně
t((l_\ za ('i'/„(in je člověk
hledati prostředky, Jak b\ se. nejlépe dorozuměl; vla—(eneeké právo mateř
štinou mluviti obmezeno je.—ftpovinností touto. j(jíž nm.—ah řídí se právě
tím. jakou měrou ta nel) ona řeč v těchto okolnostech Jest prostředkem
dorozumívaeím. (\'ení rovii()pr(í\'no.\tí, dziti každému stejný díl, nýbrž dáti
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kažcilěmu. co mu náleží. Stát má povinnost chrániti řeči každého jakožto
dobra osobního. ve vzájemných stycích však práva a povinnosti řečí, vlastně
jejich uživatelů, rozdělovati dle jejich ceny dorozumívací, nejlépe percentualně.
Ve svém zájmu potřebuje mnohojazyčirv stát jedné řeči úřední: ne státní
řeči. jakoby to byla řeč státu, nýbrž jen v tom smyslu, že je to mezi
národní prostředek dorozumívací v tomto státě. Tou dle relativní ceny
a dle dějin je v Rakousku němčina.

Naučení z fabule jest:
['zavřené území (na př. 970/0 proti 330/0) jest mravně oprávněno.
Mravně neoprávněno jest žádati, aby všichni úředníci v Cechách (i v uza
vřeném území) uměli česky, neboť tam není čeština všude prostředkem
dorozumívacím a tedy neprávem povoluje se cizí řeči právo řeči obvyklé
a domácím ukládá se neoprávněně břemeno. Armada a státní úřady mějte
němčinu za řeč úřední, samosprávně úřady mějte aspoň ústřední místo

tlumočnické. Aby se jazykové spory předešlý, budiž kodifikov

á na jak

tato jednotná řeč, tak také řeč obvodů nesmíšeírých a smíšených a všechny
pokusy výbojné neb revindikační potlačovány. V úřadech administrativní
cestou může se snad více učiniti pro strany úředního jazyka neznalé, ale
písenmosti at' se řídí zákonem.

lak podotčeno podle &; bylo by to všechno hezké. Ale suínínum
ius summa iniuria Němcům kteří sedí u plně mís\. snadno se mluví;
„ni snadno snesou i zákony, které by dle písmeny bvlv stejně jim
nepříznivě jako nám, na př. 0 uzavřeném území. Ale oni vědí že
proti nim se ostří jejich nikdy neobrátí, jim se tedy snadno filosofuje.
P. spis. ačkoli chce analvsovati všeobecně. zaznamenává přece jen
píehmaty a nárok\ naše; rozumit sessamo sebou. že utlačovaný se brUli,
a pak ovsem snadno se stane beránkem vodu kalícím. \ení sice pravda,
že spis p. Día. Irinda je momínsenovskv1) ale svým povzneseným
torínalismem stá\á se snad bezděky skoro stejně p11kr\ 111
Hlavní vady spisu jednotlivě jsou tyto:
.,p1a\n.í \ěta, že řeč společensky nabývá mravní ceny hlavně jako
prostředek dorozumí 'ací, provedena po mém soudě příliš mechanicky a
jednostranně bez dostatečného ohledu na kulturní význam její, o který
přece také státu jest se starati. Sám p. spis. na str. 121. uznává, že
i 7. důvodu pouze vlasteneckého (nikoli dorozumí'acího), který jinak na
dorozumívacím závisí, lze trvatí při mateřštině v obcování, kdyby ji druhá
strana schválně odstrkovala. V této situaci jsme my druhé národnosti
v Rakousku napořád, neboť veškero snažení panujícího idiomu k tomu
směřuje. aby náš byl odstrčen a potlačen. A bráníme se nikoli z nacio
nalismu sobeckého a bezohledného, jejž každý odsouditi musí, nýbrž z dů
vodu přirozených, že každý člověk i národ má zásadně právo zachovati
a pěstO'ati vrozené vlastnosti, tedy také na př. vzdělá 'ati se, pokud možno,
1) Slova o vyhynutí menších národů míní p. Dr. Frind historicky, že totiž
mohou
vyhynouti, což ovšem jest pravda. Pravdou také jest, co jsme často proti
ebauvinistínn opakovali, že řeč a národnost nemá ceny absolutní, nýbrž jen jako dobro
k dobrému cíli, k blahu časnemu i věčnému.
4<'=*
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mateřštinou, a mít, jenž od naš vymáhá tolik povinno>tí, má za> povinno>t,
onen přirozený vývoj umožniti. Nepravím, co p. >pi>. právem vyvrací, že by
každý povolán byl k rozvoji absolutně největšímu, neboť stát nemůže vtom
napravovati přírody a nemožnosti. Avšak tolik smíme zaji>té přirozeně žádati,
aby národové zde usedli bvli na roveň postaveni co do možnosti kulturního
vývoje na základě vlaštní národno>ti, zvláště když ne nějakým ',ílečínym
pravem neb otroctvím, nýbrž dobr'0\olnými úmluvami ke štátu přivtěleni.

Tento poměr postaven v knize \zlnuu nohama. (ech ne0>\0j1ll >i
důkladně
němčiny, nemůže nikde postoupiti, ani ve voj.—kuani v úřadě?)
Ba znám úředníky, kteří nemohli po>toupiti, jelikož uměli dobře česky
i německy, byli „daher hierorts unentbehrliclř, kdežto jejich kollegové
lenošní Němci, protože neuměli než německy, postupovali výš a výše do
ústředních úřadů. Dle p. autora je zcela přirozeno, že Čech má dvojí práci,
učiti se též cizí řeči vládnouti, a Keinec jen >vou mateřštinou, aby tento
nejsa >chOpen všude úřadovati byl za svou lenost, neschopnost anebo Zpupnost
proti če>kému idiomu strkán za naše peníze na vyšší mír—ta,onen pak uvázl
na nižších. To je tak zcela dle známého: l'nd i>t er >chon g_varzu dumm,
so kommt er in> Ministerium ——>it veniu \'erbo! Toby bylo >nad dle
psané moralky p. autora. ale mravně by to nebylo a přirozené teprv ne.
(). ]))

O theorii spánku „ hypnosy.
Podává Joma,“ FILIPI. (Č. (1.)

D1ub1 scena. již jsme byli plitomni. nepotřwbuje výkladu po tom

co j>em řekl( j))rvni: ..Aj' buben.. . trn.)ka. .pluk jdoucí kolem.

V\blédnětto z okna;" Buben trubka pluk. >tal\ >e >kutcčnymi z téhož
duvodu. jako plávě k_\tice a ph(k. l ouze >vmp1tlue ml,tdikov,Lpiobuzena
temito ob1az_\. b\la jinak (rinnou. Pomyšlete >i přece pluk... Ti k1a>n1
du>tojnici >e žlutými epolctami. > mečem bl\' >l\av\'m. .. ti kiasni vojaci
Vždy tak uchvacující. cluabicbo vzezření. ti, kteří chrání \'anC\ a
bran\ llaucie.. . Sl\šeti. že jde kolem pluk. a běžeti >e na něho po—
di\at jsou dva al\t\. z nichž přiložené jeden žzida (huhéhn „ jež
zvykj e>te užeji >pojil.
JM?>ak je>t zde je>te jiná věc: v téže clnili m\ >li. ze _jc>t\ojákem.
četa1em.a (l,i\,i r()zk„Z\ při G\ičcni. --—čecha je>t trochu složitější
než předcházející; av>ak i ()na ma tytež |)řičin_\ a da se \'yložiti uplne
stejně. \\
jste vojákem. vy j>te četaiem. máte l)01t_\'."Tato >lo\a
vzbudí přislušny oblaz v mozku: on se vidí v obleku \o_jen>kěm jako
pěkně \yšnořeny četař. .leho )()zum neřika mu. že to je absurdní. a
“) Před nedávnem nemohl bez němčiny ani akademického vzdělání nabýti.
A takové parij>tví pč>toval by kulturní stát?! .-\ to za všechny ty ()bčli peněz a krve?
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pioto mvsli, že jest skutečnosti to. co se mu zdá. jako stařec ve snu
se považuje za mladíka. ') Oalejníkzza předsedu soudního d\ oru, kuehtik
za velikého p(ina. Ale tento oblaz četaře budí v něm celou spoustu

jin_\'ch oblazu a vzpomínek. Ach.četaři.vid('1val je. l\d\ž jako prostý
liošík chodí al do škol\. a později jako mladý učenik do diln_\'.schválně
si zach('(zí\al. abv se mohl plojíti na _Champ-de- \Ials. Viděl je(tu veleti
četám. hide. vysokomyslné. nenosní, lJIUČlVé, jak l\ažd_\' před nimi
ustupuje. každý _jieh slepě posloucha; jak na pouhé jejich slovo pěšáci
se zdvíhají, sklánějí, útočí na sebe. clnaní se, odcházejí. Četaři, ach,
jací to lidé. Uminil si pevně. že. až jedenkiáte bude sloužiti. za každou
cenu bude se snažiti dostoupiti tohoto stupně. A všechny t\ to obiaz_v,
vsechn\ t\ to \zpominl\\. \sechn_\ t\'to touhy davno již nalnomaděné
v naivní duši. bvlv zase vv\\'ol('\n\ v citlivosti 1nladíkově,'kd\ž p. Belnheim
mu řekl: .\ _vjste četařem.“ \ zhledem k tomuto obiazu nachází se ne
ve stavu indifiei'entním. ale v stavu pludce \(išnivem. Tu velmi ochotna
imaO'inace postaví do plného světla všechny ty obrazy, jež doprovázejí
ob_včejne obiaz četaře. totiž obiaz\ poh_\bu, pochodu, i\siognomie. řeči
Čet_vvojínu atd.: a poně adž nic neodp01uje, považují se za uskutečněno;
a naš jinoeh ani nepochybuje. zdali je piavým četařem. a unavuje se,
mluví a velí jako skutečný četař.
Bylo b\J zlJ\'te(n(n opakmati všechn_\ tvto \_\"l\lad\'. abv b\lo
patlno. jak mu p. Be1nheim suggermal obiaz navilatu k pohovce,
pohyb to. l\te1*_\'ze zvyku stal se mu tak snadným, a jejž vykonal bez
váhání. nebo jak při pití k ašlal ploto, že doktor mu potom tvidil. že
podávanv( čaj jest sklenička silne l\ořall\\. Vhodnčjsi snad bude při
p_amatovati čtenáře na to. že dle pozorov(íní_ podaného v první části
této kapitoly človek v somnambulismu at' přílozeném. at umčlčm, jest
necitelným pio předmět\ související s jeho předsudk\. Četař a čaj jsou
dva oblaZ\.l\te1č
v mozku našeho človeka netvoří _dvojiei; avšak
na příklad četař a sklenička kořalk\'. to jest jiná věc. a p1oto ted\'
\ěř'í, že to jest kořalka. a nepoznává Čaje.

III.
Avšak nezdržujme se již dále u příliš snadného v_vkladu tčehto
zjevů\';_ ato tím spíše. poněvadž p. Bernheim nam reservuje ještě zají
mavějsi. \Iezi tím. co jsme dissertovali, h_vpnotisovaljineho nemocného,
(t\řicetileteho úředníka od (l1('1h\',l\t(1v mz'(lem byl b\ se otlavil požitím
lozdělaného vápna: a jehož nervový system od této nehod\ b\l snad
\íce poskozen než žaludek. „Ne, _nikoliv“, plaví mu, „\*\ nemůžete

choditi..., nemůžete už udčlati ani klok... nemůžete již ani pronésti
mého jména... vy to nemužete už... jest vám to nemožno... pokuste

se. neučiníte to. . nemůžete to učiniti “' A skutečně, ubožak vzdor
ž('1(losti.ab\ sebou pohnul a plonesl jmeno p. Bernheima. zustava na
místě jako přibitý a nepodaří se mu plonésti jméno (lokt01ovo, kte1_v

pok1ačuje:„Bude to hned ještě zajímmějši: odjedu na dve minuty
') A. Maury, Le Sommeil et les Rěves, p. 92.
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a kd\*žzase při_,ijeduN.. .mne nebude viděti, bude mu absolutně nemožno
mne viděti“ T\*to dvě minuty velice dobře se nam hodí k vyložení této
neh\*bnosti a oněmění, jež jsme právě viděli tak podivný m způsobem
povstati. Než kdo ví, zdali se nám to podaří? Zkusme to přece!
Rekl jsem, že osoba byla ponořena v spánek hypnotickv. \Iusíme
tedy počítati s tím, co již stanoveno bylo: 1. že jeho smysly nejeví
činnost uspořádanou, ale více méně nesouvislou; 2. že jeho rozum
nevykonává již pravidelného dozoru. Avšak tato poznámka, jakkoliv
pravdivé a duležitá. nam malo pomohla. Na'im jest zapotřebí seznati
psycholovické podmínky, nutné k tomu, aby člověk mohl pronésti
slovo, nebo \*\—*konatinějakv vědom\'* pohyb. když tyto podmínky
poznáme, najdeme snad, co schází při jednom i dřuhém panu N., a
pochopíme už, pl 0( zůstáva neh\*bn\'* a zvláště něm_\'.
Podivuhodně jemné a piesne anal\*se Aristotelovy, Alberta \ el.
& sv. Tomáše nám dovolují stanoviti tyto podmínky.
„Při vědomých pohybech, které \*\konáme“, praví sv. Tomáš,

„první impuls dává, skutečné,
žádané dobro, jež bud' rozum, bud'
imaginace představuje“. .,In motu animalis movens, quod non movetur,
est bonum actuale appetitum, prout est intellectum vel in1aginatum.“ 1)
Dle tohoto textu, který zahrnuje v sobě celou theorii. vyžadují se tři
podminky, aby nastal pohyb vědomý: první, aby pohyb, jenž se ma
vykonati, byl predstaven imawinaci: jest patrno zajisté, že nebudeme
chtiti pohyb, který si nedovedeme představiti.D1uha jest, že imannace
nám ten pohyb ukazuje jako doblo bud prospěšné, bud' príjcmné:
kd\*ž piedmětem vůle jest dobro, m\* můžeme chtíti pouze dobré, ať
se jeví a hodí tak či onak. Piavi se tu Opět, že obraz pouzessdobro
diním rozumového a oceňovaného soudu jest pravým motorem, kte1_\
považuje pohyb, jejž představuje, za žádoucný. Třetí podmínka jest
pro nás nejdůležitější:

skutečné

\*\*žaduje totiž, ab\-* obraz představoval dobro

.,bonum actuale“. to jest dobro uskutečněné

nebo

uskutečnitelné. Viděli jsme zajisté, 2) že může vůli podlehnouti ne dobro
astraktní nebo čistě chimerické, n\'*brž dobro naprosto uskutečněné, neb
aspoň takové, které se jím může státi. Jestliže ted\* imaoinace ukazovala
vůli pouze dobro neuskutečnitelné, ačkoliv jinak žádané, nepokusila se
tato ani v nejmensím a uvedla \* činnost úd\* a způsobila pohyb.
lest samozřejmo, že tyto tri podmínky, které applikujeme na
poh\**b\ přenosné a chapavé, musí b\'*ti rovněž znalé pohybů, o nichž
zkusenost nás poučila, že jsou nutn\ k vydaní hlasu pronesení slova.
Tak svat\'* Tomáš na jednom místě,kterému se zcela jistě podivi nasi
f\*siolO(*0\*é,kte1í pojednávají o reči a afasii3) praví \*\'*slovně: .,Slovo
nebo řeč, jédná--li se o člověka může znamenati vlastně tři věci. \*érbum
triplicitei* in nobis propíie dicitur: poprvé znamena slovo artikulovaný
hlas, slovo ústy pronesené verbum, quod ore profertur; po druhé slovo
1) Commentar. De Anima, lil). III., lect. XV.
2) Albert Veliký, De motibus animalium, lib. II., tract. II., cap. V.
3) Grasset,

d'aphasie.

Leg—onsdo Clinique médieale,
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znamená m\ šlenku duchem pojatou intellectu conceptum; konečně
po treti značí obra7. který představuje slovo upronášené. od něhož 1 vy

chází, ipsa imaOinatio vocis. . a qua pioccditfí 1) Z toho tedy, co řečeno
bylo "bvšeobecně() pohybech, concludujme na pronášuií slov(.' vůle ne—
pokusí se, aby bylo proneseno Olgan\ dotud, pokud imaginace neukáže
jeho obraz a pokud mohutnost rozumová nestanoví, že akt-, pronésti

slovojest vhodný a možný.

Vraťme se nyní k našemu h\*pnotisovanému a vizme, naplnil- li
naznačené tri podminky. Predně. on o tom nemohl poch\bovati: slova
.Bernheimova 7rodila v jeho mozku obraz \\*konati pohyb a pronésti
slovo. zaroven jest třeba připustiti že \*\,konaní těchto aktů zdálo se
mu žádouenym a dobr\'m. První dvě podmínky jsou tedy naplněny

Avšak tieti není. \(íš člověk nevidí tyto akty jako, dobio uskutečnitelné,
bonum actuale“ : naopak on Je po\ ažuje za nemožne. Vždvt p. Bernheiní
mu řekl a důrazně Opakoval: „V\* se nemůžete hnouti s místa
nemůžete proněsti moje jméno... . nemůžete.. .jest vam to nemožno.“
Věří tomu, poněvadž to 31\si. Kd\b\* b\l Jeho rozum svobodnv. opravil
by tento soud, v\smal by se tvrzením dokt010\\'m ale ovšem poněvadž
jest ve spánku hvpnotickčm, jest jeho rozum vázán a 7tratil svou moc
doz01čí.Jcho vůle nerozhodne se pro akt potřebn_\' k uvedení organů
v činnost, všechno se omezí u něho na marně a be7mocnč žádosti;
nehne se ted\ z místa a nepronese jméno p. Bernheima. Piípad tento
pokračuje tak, jak toho žadzí thcmie.
Když p. Bernheim. jak již rečeno, za několik okamžiků se vrátil
do sálu, našel \.. . na témže místě, na němž ho zanechal. „\'uže vy

jste
ja jsemcovám
to řekl. Pokuste
o to. mluvi,
libo-li: nepodaří
vam nevstal
to.“ Mezitím,
p. Bernheim
na nehose takto
(\ .pohlížise
roztržitě a inditi'erentně kolem sebe. „Ale pohledte přece na mne. jsem
před vámi.. . mluvím k vám.. Vidíte. panove, že pro něho neexistuji:
mohu mu dělati. co chci, a všechno bude. jako k(l\'b\ se nestalo.“ Po
těchto slovech p. Belnheim uchopí \.. za rameno a prudce jím třese,
pak bele špendlík a píchá ho do ruk\, do konečku prstu, do nozder,
približuje špičku k \*\valenvm očím, propichuje mezi ukazovačken)
a palcem levé oční víčko, obrací je a opře nahoře lehce špendlík. Za
celou tu dobu \.. .jcvil stále úplnou lhostejnost: neodtrhl rukou. ne—
odvrátil obli(cje, nezavrel oči aniž dal najevo znamk\ údivu nebo
bolesti. Jest vidno, že to, co my jsme viděli, pro něho vůbec neexistovalo.
Nebudu se zdržovati v_\
kladem, že totiž mohl N... zcela prirozeně
\* onom stavu nepozorovati p. Bernheima a že naprosto necítil píchani
jeho, protože s jedné strany jest notoricky a vědecky dokázáno že
u somnambulů stava se sítnice necitelnou často i k světlu nejostřejšímu, 2)
a že s druhé strany může člověk b_\'ti aniž b\ se k zazraku utíkal,
necitelnym k bodnutí \pendlíkem. když tak mnozí b\jli necitelni k bodnutí
mečem; tak v\ pravuje se na př., že jistý vojín křičel po nepřátelském
') Summa theolog. ]. .34, a. 1.
2) Maury) L( Soxmmil (t les Revu

p. 207.
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Písemníutví
_— () ())))ění:

hl'on)adnen) \ýstřelu: „(\ic se nestalo. vše v pořádku“ právě v tom
okamžiku, kdv koule mu )oztiíštila )('(1))ě./()jin)avo l)\lo by () 1(')d
b\ch otom mluvil. poznati stav nebo stavv psycholwneke odpovídajicí
této necitelnosti. \a neště.\ti osol)\ po pokusu zapomínají. co se snimi
dalo: potom ježto zřídka nacházíme ) u lidí vzdělaných umění a zv\'k
anal\"sovati svůj ps,\cl)ick,\" života z neho počet kl('(st,i jak můžeme
toho očekavati od duchů i)e\'\pěstěn\' ch () neschopn\' cl) každé retlexe,
byt' je)) trochu subtilnější () piohloubenější? Poněmdž ted\ nemůžeme
ček ()ti od našeho

nemocného,

()l)\' ))(ín) \\,1)1£1X'O'£,llco se v něm dělo,

pokusme se hochu sami to v\ světliti s pomocí všeobecných poznatků
pS\ chologických, jež jsme v\ 10/11)
Plincip, který snad úplně dominuje i v případě tomto i v jiných
piipadeeh analogick\' ch. sv. Ton)á.\ formulmal na místě kiátkěm sice.
ale velice důležiten) takto: „\ikd\ mohutnost poznávací nepoznává
něco skutečně. nema-li toho ('1n)\*s
lu. vis cognoscitiva non cognoscit
()liquid actu, nisi ()dsit intentio. Ploto někdy imaginace poznává ol)1()7„\
pouze tím. že je podlžuje ve svem oroanu, t. j. že intence neodnaší se

k nim. quia intentio non )efeitur ad ea. U bytostí obdaicných vůlí je to
ov.\en) \ěcí vůle. pohnouti ostatni mohutnosti k činnosti. ale \ždycky
tak nečiní ()ppetitu\ enim alias potentias in actum m0\ et.“ 1) Píedn)ět
tedy může působiti na někte1\' naš sn)\sl () vtisknouti do něho svůj
obraz, než ačkoliv jest olnaz v du\i. in organo con\c1v)t(), nemá ne—
vyhnutelně za ))(')\ledek dojem. Tak že z toho. že olnaz p. Bernheima
je ]))ijat do oka pacientova. z toho. že jeho špendlík propichuje mu
kůži, nepl\ne nutně, že pacient skutečně vidí p. Beinheilna neho cítí
pich ())1 Bude míti tento dvojí pocit. 7,1ak()v\"() hmatový, pouze tehd\,
bude—li Ziak i hmat k němu poz01en () pohnut. \ejsou však takou'mi.
P) oto ted\ zajiste \ ůle nesměla. nemohla jich pohnouti () učiniti pozmnými.
Vůle jak jsme pied chvill\ou viděli. netouží a nesnaží se oto, co
mohutnost rozumova nebo estimativni uzná nen)ožn\'n). \)1že N.. jest
pevně piecsvědčen. že jest nemožno, ()l)\ viděl p. Beinheima. Tento jej
otom úplně přcs\ ěděil. (ileho \ůlc ani v nejmenším se nesnaží, al)\
pii\la k tomuto výsledku. a následovně nepohne ()ni zrak ani jiný smysl
k dmažení něčeho. ('() se vztahuje k plíton)n('n)u p. Belnheilnovi.
Ale. lekne \nad nekdo. pioč ho nevidí. kdvž ho sl\ ši? Odpověd
je snadná. \cvidí ho 7. dů\ odu již uvedeného. Šl\ si jej. poně\ adž od
té chvíle. kd,v p. Bemhcim začal jej h_vpnotismati. jest v úzkém vztahu
sním. poněvadž jeho pozomost je soust1eděna n:) mluvícího p. Beinheima.
\Iluvením p. Belnheim zajal pozomost \.. . intentionen) animae. A to
jistě nan) vvsvětlí. pioč jet tak bezmoc)n\". ()l)\' se naklonil. t. j. pohnul
své mohutnosti k necemu jinému než k toniu, co mu suggeluje vy
nikajici opalatěr.
Ale jest absurdní () ))elog'icke tvíditi že někdo slyší člověka
hovon'ti () nepozoluje jeho piítonmosti. Ovšem. a\\šak \\ zapomínáte,
že jednátes člověkem, kte1\" je.\.t pono1en do h_vpnotickeho spánku, a že
1) Summa con). Řcnt. lil). I., cap. LV.

K Opx'avám diplomatáře moravského.
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\lastní známku činnosti lidske ze spánku jest nesouvislost. kontradikce.
nelogičnost. Vzpomeňte si na sve3 sny. Jest. putino. že necitelnost. kteiou
jevi \.. je piostě plípad ..eitli\ osti \*\'b1ané“. který jest dosti čast?
\ e spánku obvčejnem &zcela ob_\cejný v somnambulismti. \ěeo zázračného
zde naprosto není. Rozum sám vysvětluje si \' dosti hojné míře, jak
tento zjev mohl povstati.

K opravám diplomatáře moravského.
Píše FR. SXOPEK, k. &. archivář \' Kroměříži.

Codex diplomaticus lll.
XIX.
128.

Vu'ďnv ]. iura/7. lir/20, 11. ji;-(mince 1248.
Boček.

Original.

:ÍI'. 95. i'. 1. gratia

gmoiu;

str.

?.IÍTP:

OU. i'. 1. the

i'. 3. diuifiis

(liuiciisz

i'. 4. 5. t_z/tulis insigniti;
felieifius . . . z'irtute

ř. 9. nobis promittit

C. 1. (r. 7.

quiu . . .

L. .\ kop. I.

tt'tulis insiguiti. Quin . .. felicirius . . .
uirtute:

orig. zřetelně beze zkratku:

prý ln'eluittit

mittit, kepiáí' I. správně:
c_>m_\'l<_=m:

i'. 11). aims

mini!
L'il't)=':

ř. 11.

ueluf—

orig. i

kop. I. ueluď:

i“. 18.

('t

HII

MUSI/CI"
HOS“IHT)

ř. 19. Houoru lice/m

orig.
kHP. (lie Prov. 3. 9 Honom
Dozm'm/m ((limn;

ř. 121. a'ui\'e1'.\u

universa :

ř. “2 ulieuum

ulir/euzuu :

3l. 3.nobis.
„mupupttuum
=tř.
1'.97.i.
(piofie\eum(pie
L. (plotien\
cunque
8. diutius . . . detiueut
.
if(

a'oliis . . .
perpetuum:
(ptoc'ieuseu/zipu? :

ditu.-ius. . . letinet,

nebot podmět \ ět_\

jest (.“OHsuefuďu:
H(

..

9. 10. uestre deuotionis seruifiis.
que

uestre (leuoeionis sei'uioiis, quam (devo
tiouem etc.) exhihetig;

12.

a'ite Mestre:

zzite Mestre

17. Dyouisz'
18. Anno domiui MCC

D_\'oui:\'íz':

millesimo duceutesiiuo (vypsáno)
Obsah na rubě: Priuilegium super omnibus d e ei m i s
p (3r to t a m (1y 0 c e sim O ] om \\ c,e 11s em (novější rukou nad tim):
_1(
H(
F':( .o
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___.

___—___

\Veneeslai

reois.

Píscmnictvi
& umění:
—

Č. XVIII. shoduje se s kopiářem I. Pečet na

hedbávni'eh nitíeh žlutých u modrých zachovalá. z bílého \osku.
dvojitá.zzašita jest v plátno. Xa jedné stíanč jest na trůně sv. Václav
s nimbem v pravici drží praporee na kopí vlajícímvleviei štít- s Oili(i
u noh, kolem jest nápis: " SAXCTVS \\'] XCEZL(\VS BOEMORVM
DVX; na straně druhé král v oděvč královskem s korunou na hlavě
sedí na trůně drže v pravici žezlo V levieil )ak líšské jablko s křížem;
kolem jest nápis: PAX REGIS \\TEXCřI/L(\I LX (\IAXV SAXCTI

\ÝEXCEZL\I.

XX.
12.9. [l:/iš ].“WÍZ.Brno

Str. 97.
str. 98.
ř. 3.
i'. 5.

]]. prosí/irc

i'. 4. munificentiu rendíeut
r. ]. imperiu
riris
vos et ulios \'iros litterntos,

12—15. — O. ]. a.. 6'.

orig.
orig.
orig.
nos

munifieencia zcendieat;
i/zperiu;
uiris;
et ulios uiros nobiles litterutos

nobile—;et (liseretos
ř. 122. Olomucensi

et discretos;
olonmneensi (olomn—eensi);

i'. 21. bm'eruuio de Starkenhereh.
Borsclzone

ha,-reruvio(leStm'cÍzelíliei'(ifh,Borscone..

i'. 22. Hugone

Hrgone.

Obsahna rubč: Priuilegium
Raígrad.

super iure patronatus in

Později připsáno k tomu: et omnis iurisdieeionis temporalis

ipsius episeopi et ecclesie Olomucensis per \\Ýeneeslaum regem Boemorum.
Pečet dvojitá zachovalá nu nitíeh hedháví žlutého & červeného (ovšem
značně vybledlého)> jako při čísle 128.

XXI.
131. Václav ]. král. Brno, 11. prosince 1248. — l). ]. a, ].
Str. 100.

12. mursuleo nostro

nmrschuleo nostro.

Pečet. kteiá visela nu hedhávnýeh nitích červených & žlut\' ch
ztracena úplně. Záznumu starého na rubě není.

XXII.
198. Bruno bas/ml),“2... února 1249. — S. 1. (z ].

Záznam na rubě: Super Chotun et prethoea in boemia (nově'ší
rukou): iure (emphiteotieo přetrženo) eoncessionis feodalis. Dále číslo

„XVI. k“ rumělkou. Pečet poškozená na červených

nitíeh hed

h(ivm' eh má nápis: [;—B]RV(XO DI GRA OL[O(\IV]CEN EPISCOPVS.

XXIII.
16.3. Prof/tys! markrabí, 15. června 1251. — lidi). I.tfol. D. V1. L'.
Štr. 137. i'. 1. In nomine sunete trini- Col). In nomine sanete et indiuidue
tatis et indiuidue \'nitutis. L. In
tiina'laia's. Amen;
nomine sanete et indiuidue tri
natz's. Amen.

Prem 1le

Freiin/7,1 ;

i'. 3. impcrpetuuin

inperpetuum ;

ř. (i. seu

sce';

r. 11. Gradícensium

G rad)/cen sium ;
u'lgariter ;

ř. 12. e'ulgariter
ř 13. domini Zdislai
str. 138. ř. 4. In nomine etc. L. In

nomine sancte et indiuidue trini
tatis et cetera
.
i-;< o
n-g<

."). Gradícensium
6. prout in nostri . . .

Gradg/cen sium ;

prout nostri (omylem vynecháno in);
inpcrpetuum ;
Zpg/tata ;
Zudomirus filius Sudomiri;

9. imperfectuum
11. Spe'tata
13. Sudomirus filius Sudomiri
.

by
u-gc
v-:<
__u

1—5
b—g<

.

13. Brecg/slauen sis

14. Belkouice
15. Pardus filius Fabiani. Lasco.

Sulizlaus filius Prodam
hd.(

.

domini b'dyzlai;
In nomine indiuidue sancte et indiuidue
trinitatie et cctera;

10. in Znoim .

Breceg/zlauien sis ;
Belcowi ce ;

Pardus filius Fahyani. Lascho. Zu—
lizlaus filius' Prut/eine;
in Znoinm (rok vypsán literanii).

XXIV.
160. Bruno Lis/m]). Osoblaha, ]. srpna

1251.

——11). [V.

Original zde znám jenom jeden.
Starý záznam na rubě: Zu p e r Ilirsicz

(pozdeji dopsano):

feodum Brunonis episcopi.().x11.

Original.

Codex dipl.

in perpetuum;

1—10.ř. ?. inperpetuuln

str. 141. ř. 13. sicut permissum ext.

gaudeant
ř. 15. seruiente
ř. 18. perpetue

(l. [.

L. pcrpctuo

sicut premiseum,

gaudeant

(bez cast);

kopiár také: sicut premissum est;
scrz'iente;
třeba dle \Vattenhachova návodu čísti

pcrpctuc,

jinak by i i'. 21. bylo

Čísti: adorant, což by byl čirý
nesmysl, kopiář zřejmě: perpetuc
firmitatis ;
i

23. Lndwicus

LU'dWiCIIs;

i 24. Hozcnpla, Alíhertus

Hozempla,

jako níže \'ypšáno jest.

i 25. Bartolomeus

Bartholomeus;

i. “28 evidenciani

euidentiam.

Hocenzploz, A Zbertus ;

XXV.
:.22.

T z'ž bis/51111.Olomouc,

7. listopaďza 1255.

Dr. Lechner o této listině píše: Nach Boczek waren hier 2 Ori—
glnale, Jetzt ist nur eines hier7 signiert: Lehen Rosswald R. III. (3. 1
Dle Elnschmtte fitr die 3 in der Urkunde indiciertcn Siegel sind

6'20

Pisomnictví

& umění :

vorhanden. die Siegel fehlen. Die žilteste Aufsehrift lautet: Litera

brunonis

episeopi super \\llenste\n.

lX\.1)Gedluektnach

dem fehlenden Original. falls nicht \\ own des Zeuoen Mje dasselbe
erdiehtet ist. \\ as wegen der Uebereinstirmnung der Z\unnnein mehr
als \vahrseheinlieh sein díirfte. Cituji jej: exemplář prvý
Posledni .„kritieke“ poznámce rozumej a věř si. kdo chceš;
kdo by bvl podvrhl diuh\' exemplář listinv b111110\\'; \\ proč.)
a nač? Snad pio jediného svědka MjeÍ) Či není lze „Mje“ objasniti
pouhým omvlem tisl\0\'\ m ) Ano. a skutečně není to nie více než om\l
tiskový7 neboť i druhý exemplár zde jest a sice ve sehrané manství
Slavkovského. ma siťriiaturu R. IV. b. 1. Cituji jej: exemplář druhý.
Pečet kapitolniD jest utržena. Počet biskupova (fj' BRV\ O DI
ČŘÁ OLOMVCÉÍÝ EPISCOPVS. obraz v prostředku: biskup s mitrou.
v levici berlu držící. pravicí žehiiajíeí) zachovaná až na okraj na dvou
místech ulomenv. pečeti Herbordovv vršek ulomen. ve stredu jeho znak:
tři meče křížem přeložené, ?. nápisu snadno přečteš ještě: RBOBDI

DAPII EBI. obě na nitíeh Č€l'\enohedbávnýeh. \ejstaiší obsah na rubě:

super Rodolues ualt et. Godouridestrop
novějšírukou při
psáno: et fwlstaýn, jinou: feodum brunonis episcopi.1u
mělkou XHH. k.

Boček str. 198. i'. 1. graciu
r. 4. eťiain liferarum
i'. 15. z/tile

Or. gratia;
„ obojí ex. eviam lit/erarum:
„ exempl. prvý ('tile, druhý

r. 12. <i>bserratmn

„

r. 20. plura cons-cia

„ oba ex. nekrácené:

utile:

obu ex. obi—:eruutmn:

plena

von

Nl'lť'N/lfl :

lli/lilOlllinlh

Or. oba ex. nic/zilmninus;

r. ;).—3.(»fialn

ex. prvý

i'. 25. molendinis

prvý mylně: molandinis, druhý: mo
lenclinis;
oba ex.: promiseral, prvý beze zkratku;

str. 199. ř. (i. perinisserat
ř.

per liferas . . . ()Í conz'entus
eusdem . . .

ř. 11. tamen mmlietutein
ř. I."). ](i. rite (If rationabiliter. . .
firme cf stabiles
i'. 17. d capitulo no.—tre
i'. 19. dubietas seu frinole questionis
i'. 22. Anno )lillesimn
i'. 2—1.300

preposilo

r. 26. \Villelmo L fžilseblieh \Vilennno, Cop. \Vilbelmo
Ludowieo de Medeuiz
" 28. Theodorico

littera

1) Vlastně nejstarší záznam: Zuper

brunonis

epi;—5(;»0pi.

efiam, druhý

li/feras ()f-(druhý:
dem;

ecimn;

ac) com/elitus ez'us

obojí ex.: fautum medietznem:
obojí ex.: rite „fwrationabiliter. .. firme
(m stabiles:
obojí ex.: m.“ eapitulo nostro;
„
„ dubiohzfis seu ete.:
„
„ anno (Ím/líní \\Iillesimo;
„

_., „Vafo/((o

„

„

prepositoz

\ViÍ/emmo;

„
„ Ludowieo do )Iedeniz;
obojí zkr. Theod—ieo,t. j. Theoderieo.
\vllensteyn,

později nad to napsáno:

XXVI.
226. Přemysl Ota/cm'. Brno, ]. lcd/m 12.56. ——A. 1. n. 2.
Str. 203. i'. 1.
L. 111 nemine etc.
] počátečné v originale schází;
Inserovaná listina ze 17. prosince 1257)
u Bočka č. 293.
III. Str. 200. i'. 1. Botscho comes v listině Přemyslově schází: comes
Bernensis

ct

Berner/1.953 fxf;

i'. 11. funducioni
i'. 15. uillus et lnecilictuteln uille

fumlufioni;
ville ct metlietutem ville;

i'. 17. Helliuta cum Pun'ochiu

Hellmtu cum Burmehia;

i'. 18. cum iudicio erium . .. ct zlttinenciis

cum ituli/io ecium . . . et attineufiis;

i'. 19. Item apud . .. uillam Hfre— Item nput...villum Hsrelawiz et curium
lmviz et: in en curium cum (hmbus
cum (luzllms cultis zim/mis cum etc.:
cultis cum . .. L. <luabus cultis

ara/('s
i“ 21. uttenticiis
str. 200.

attentitiis;

i'. EŠ. (')/onrmlus

('z'nruJus—z

i'. l. Zmil et Cone fratres
schonis
ř. tj. do Luczh
i'. 7. Prz'metiz

Beth-

Zmil ct (_Íolm fmtres
sclmnis):
de Luh:
Pl'cmetiz.

t—chází: Both

Pečet poškozená na nitieh hedbáví zeleneho & žlutého.

XXVII.
232.

I))IÍQÍJUIJBruno.

OZO/“zmíní I.). rv'm'z'ur'l 72.50.

—

11). V1. 6.1.

Xejstaršízáznam:Super quibusclum bonis in prouinciu
Zlawizin (připsánoněcopozději;:et teuetur soluere possessor

(limidiam marcum auri domino episcopo olomuecusi et
climicliam marcum auri eapitulo eeelesie olomueensis.

Novější:Littera
iure

feodi.

brunonis

CPÍSCOPÍsuper 1 maream auri

lxmr., souhlasí s kopiářem I., jako 1 tak i poslední

číslice j jest otřena_. ale ještě zcela patrna. Pečetí utržený, zbyly niti
iijaloveho hedbávi.
Codex dipl.
:Íl'. 209.

i'. 3. per.—'uzulct

Original.

náleží

k textu,

l).—“11110
uucl

str. 210. i'. 9. uillzu'um
.v
„(
H<

.

133. peti/ioni
15). níllc

str. 211. i'. b'. municioncm
S. computuri
'. 9. labores jest opravováno.
<lo
kuzuje černý zcela inkoust u zbylá
čárku mul textem světici. Že zde
v.

„(

bylo lahori:

z'illm'um :
1")(*[l('lt_)1]l2

ríllc:

mumifit mem ;
con putm'i ;

bylo vynecháno,
řádkem:

jv.—'t

i

1" erlwmus

bylo původně inzpensus, přepsáno
rukou původní \' (a)-pensus;

i

17. iui'ispatl'unzltu.—

iuris l):m'onzitns:

I'. 21. nenatione
str. 21:2. í'. El. Hel/(lolpho

renzltinne:
Hmllnlfo.

XXVIII.
I.)/i;). [)))-uno Lisle/(1),b'. ledna. 1258. — [(nl)/'a? Í. fol.

Str. “_:')1.i'. 11). kop. má \' textě

]Í. I'll.

(luadrnginta sex mansos, in margine

lxv1.:

str. _šřš. i'. 2. schází v kopiáí'i: nostra—':
; Čte kepiář: pi'esentes (nese ele.:
17). schází

(lle kopizíi'e na konec:

v! ("I/fix r/zmm [Muri/uzs- _fž'ď(edz:(/ni.s'.

[)(/mm 1000 v! die prefnfíx.

XXIX.
264. Alemamlcr IV. [)(/Peš. Viterbo, 13. února 1259). — Kojící/V-[.fol. J. ].
ř. IU. místo pm'tihus minimn sint contenti má kopiúř správně:
„dnů)/fx Sint contenti.

partilms

XXX.
33). PřW/

II. OMZ/u. 21. /t-?nt1m1261. — 1'. l. n.

(.ULlex (lipl.

str. 311. í'. 1. Othzlcm'us
" ' Styrie
str. 3312. i'. 11. immliu
ř. Ni. Hulyn...Hul_vn

Original.

l). Hulin

ř. 21. et ecclesie
ř. 24. ualeat
ř. 233. Luhtenburc—h

()tuchm'us;
Stirie;
rozděleno: iam diu;
orig.: Hull/11 cum ip:—'a.
forensi villa

Hulín:

et etiam eeelesie;
valem:
Liclitenhurch:

Sli-š. ř. E)).Juenzo

JŠnzo.

Nejstarší záznamuna rubě: P l'iuile gium

de hulin[ensi

celssione. slabiky v 7áverkách nejsou docela panny;

připsánoVýše:littera premussel
et alde ndorf.

č. VIII. \a

con

novější lukou

pod tím: p nvcziz nemcziz

nitích hedhávných žlutých visí pečet

uražen—ávosková dvojitá.n na obou stranách jezclec na koni uhánčjícím.
v pravici kopí s praporcem vlajícím nesoucí. v levici štít.. \a štítě jest
v avel'se český lev (lvojocasx'f&kolem nápis: "' PREMIZL DEI GR[ACIA
IVVENHS REX BOÉUOR. I\a revelse štít s břevnem ])líčným s na
pisem: OTACHARVS DEI [ GRACIA DVX AVSjTRIE ET STIRIE.

XXXI.
.);4.

51111/Law/(Wan bumuww/uj. Olomouc. 21. sq'nm

1261. ——F. [. a. ?.

\ejstzu'ší obsah: Hoc priuilegium est (lominorum monasterii de
bmx lhegm que mihi (lata est ad seluandum. i\ápis ten svědčí. že ne
pochází z dob) lid) mniši na statcích klášterních \ládli. nýblž světští

K uluavíun

(hplomdt 110 11101(1\'.<k€l1(».

623

páni: jeden z nich napsal tento zá211a111.N.e.sp1:á\'11otedry jest
co píše o něm Dr. Lechner: . .duss dies Prlmleglum den1 leo_ster

Smílheini

gehínte

und dort authowahrt wurde. Jlnýz Littera

fundaoionis de Strieii< (?).
Také če.<k_\':Je<t tomu listu jak psán je<t tři sta (( dvanáste Ieth;
svědci na klášter Smilhoym v Vizovic jsouei.Me1norale 17173 faotuln.
( (»(l(x dipl.
str. :; _EL ř- 2. (Ie Strielfz

Oliginnl.

(le Strielvz:

<t1 314. í

ubhnvizun:

]. (\hbafímn

ř. U. mmm/iontu

('(_)11.—'(—11('ie|1te.

í'. 1'2. (listinu'unnt

“L. (li.—“tingunt

(li.—“tinguunt (distingnn.

XXXII.
3.50. [\,/II)).ÍOl/l()/()//(>(('/.-(('.
(No/Hmm. prosí/(00 1201—— Ároln'u'ř [fo/. A. VII. ('.
Str. EMU. i'. 1. Lup/l/n
kopiáí': Lupflzín:
Olomur
kopiáí“ ()1011111(*.r,
jináč se to jméno

nepíše.

XXXIII.

')")

000.1)Jz'lm0

Í/lis'Á'l'lf- (.)/01110716.29. březnu

Nejstarší záznam na rubč: Datum

1263.

<upe1' Chorin,

nad něj přips:'111o:..In fe 11d 11111. (( za něj: „oil ea Gelez

jinou rukou: 7„et in My lotioz

později

íeod 11111“

brun (1111.opi“

Codex dipi.
str. PHS). ř. 12%. feoduli

Uriginal.
feudali:

ř. 1-1. silz'is

.<ilui.<:

str. 251). ř. 2M. infeudutionen1

infeudmioneln.

XXXIV.
&

'()3.

Bruno ÍnÍs'Ía/l). (.)/(munte, 29. (hJ/nu 1264. S. [.

CJ

vejstarší záznam: super

Infeuduoio

Byoowiez.

později plod tu 11(1ps(.1no

(( za ta <lovazb1'unonis epi.
( odox dipl.

Ul'iufillfli.

str. 302. i'. 3. ('t

Ut;

str. 363. ř. (i. pertinenr'iis

pertinon/íis;

ř. 11. coz/emzmz'rz' L. <právnč

(H(— kOp. I.: communíri:

originalu : robomri
str. PHS-L.í'. T. proďe'wm,

original

i kOp. I. správně:

pre/nísm.

XXXV.
364.

'lf/jš bis/fuj). Ulanu/uv 29. (lub/(a 1264. — S. 1.

Original j(><
<t zde. signatura jeho \ _\"<eud('1n(\.Pečeti nu hedbávnýoh
nitich zeleni'ch (( červenyeh. biskupova poškozená. kapitolní se známým
obmzem biskupa Zdíka dosti zachovalá. i\(1pí< na rubu: S upor
Le \\'1oz

(pozdeji

pripsáno):

fe 11d 11111(nad ta <lova rukou

littera brunonis epis eopí.

zn('1111o11):
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Písemnictví & umění :

-—.___—____—___,

Císlo lvm. souhlasí s kopiářem. Listina jest na třech místech
až do textu poškozena na straně) kde končí řádky.
Str. 3365. i'. ?. heredibus

original: hereflihns suis; kOpiář nemá
suis-;
original:
„

ř. ?. seruiciis
ř. 16. vel

ř. 23. vult
ř. 2:3. tabernas duas molendinum
vnum super Albiam (dle kOp. I.)
str. 366. ř. 1. uilla
ř. 27. eeelesie

nostre

„
vult;
„
tahernas duas ct molendinum
vnum super Allman), však nad (:
jest čárka jako nail &'bývá;
original: villa, v kopiáři schází;

neeessariam

et honestam (tak i kopiář I.)
ř. 333. Olomucensis archidíaeonus
307. i'. i. pro nobis et nostris
sueeessorihus nostris (taki kop. I.)

sei—uitiis;
nel;

„

eeelesie ]]OSÍI'Owii/cuz neces

sariam et honestam;
original: Olomucensis arehideaeonus;
„
pro nobis et nostris succes
soribus ete.

Tím zároveň podán důkaz; že kopie pro tisk pořízena
I. a při kollationování s originalem vepsáno uilla

dle kopiáře

(str. 366. ř. l.)

XXXVI.
369. Přemysl ÍÍ. 17117.PM]/rr, 3. února 1205. — ]fopz'fíř I.j'ol. ]). 11. c.)

ne pak. jak udávi Boček D. III.: aniž jak jej opravuje Dr. Lechner
D. VIÍ'.
Str. 3 1. i
Str. 3 2 i

1. má kopizií' I. A ustrie

<lux...,

ř. 9. dyocesis, i'. 12. vel.

? Čte kopieii' správně: pia et libera/is (lonaeio, ř. ?i. z'llatenus,
i 4. inmutari, ř. (3. rok vypsán písmeny, i'. ?. et domino Brunone,
Bahenburgensis . . .
'\l—l

XXXVII.
377. Bis/5211)Bruno. JÍOt/řz'ee ]. ledna 1266. — Kolda? Í. fol. IC. VII. v.

Vnnašem kopiíui jest zachována listina pravopisem sta1ším.Znač
nější úehjlka
(místo

od tištěného textu str. 380. ř. 20. Gizeone eanonieo

:..—enstoclf
eanonieo).

XXXVIH.
380.

Týž [UŠÍ-(RU).
(_)Zomozu'.:.). ňcrmm 1256. — Ifopůíř [fo/.

V opiaváeh Leehnerovýeh st1.147.

P. III.

V

eísti třeba prediktoru-111XII.

laneorum ne: pledieto oum XII. laneounn
U Bočka. III. str. 383. ř. 126.schází v k0pi(iíi ]:! přzed ego Beneda.
V kopiáři jest-: Aetum in Olomunoh, ne: Olomueh. jak dle ř. 16. čte

Dr. Lechner.
Odchylky pravopisné u jmen jsem pominul.

Nová dna.
Pro/LW;Proc/(nizka: Nauka 0 domácím hospodářství.
Jo.—“ef
Rosický. Nakl. Fr. A. L'rbánek

Druhé v_vdáníupravil

v Praze. Str. 192. Cena 1 zl. UU kr.

Jakožto 14. svazek své „Bibliothekv pedagOOické“ vydal nakladatel
Urbánek sbírku velmi vhodných rad a pokynu pro nastávající hospod\*.ně
Obsahujet' kniha lehce psané statě o lidském ob\-dlí. o topení a topivu,
OSX
ětlení. domácím náradí

a náb_\tku.

o výživě

těla (( potravinách

inápojích. o proměně živin úpravou kuch\*nskou.1ůzné prisady (( _jich
význam. dukladné poučení o tkanivcch a látkách oděvn\'*ch, ozdubk\*,
domácí zdravotnictví. nejduležitější věci z lučebnictví a případné poučení
(( všech surovinách a jich zpracování. Některé slohově nesprávnosti
kazí dobrý dojem Na př. ncustálé „má býti“ několikráte po sobě ná
sledující nesvědčí o velké péči a ZlnuČIIOSÍÍ
st\ list1e1(( Jinak vsak jest
kniha dobiá. obsahuje množství vvbomý ch pouěek inávoduv a vyhoví
každému. kdož chce se poučiti o věcech domacnosti sc t_v'
kajících.
K.
Český

rolník.

Pončná kniha pro mladé hospodfd'e. Na základě vlastních

(llouhol(í»t_\"chzkušeností

\ Praxe 1899.

sepsal J. A. Pro/cůpelq, rolník.

Nakl. J. Otto

Prokůpek jest netoliko starý praktik, ale i po mnohá léta činný
(( plodný spisovatel hospodářský Očekáváme tudíž práci ne tuctovou,
cennou (( nemýlíme se. Srozumitelně, bez učeného balastu zb\teěného
pl_\nně \*\p1a\*ujc spis0\ atel o půdách a ži\*in(.'(c,ho nástrojích a nářadí
z(=1ně(lělsk('=m.ověcech hnojařkých (( osevním postupu; probírá správně

chov dobvtka. lukařství. meliorace pudy a končí zajimave úvahy věcně
i lormalně dobré povšechnou (**ozplavouo hospodárskvch poměrech naší
dob\ a významu rolnictva. Ixniha jest v\*
'sledkem četby obsáhlé a více
než J(Olotě vlastní zkusenosti. tudiž vzácnvm pramenem správných rad
(( pok\*nu pro život praktický vhodných. a to nejen pro mladé rolníky,
nýbrž pro každého, kdož se zemědělstvím zabývá. Kniha Proknpkova
patrí ke spisům dobrého zrna.
x.

Věstník k *álovskó České společnosti nauk. Tříd (1 filosoficko

historicko-jazykozpytná.1698.

Z českých článků ve .Věstniku“ podává F. Vami podle rukOpisu

křižmnickěhoarchivu k tisku upravený Soupis poplatnictva
1-1kiajnv království Českého zr. 1603f3 duležitýto pramen
])IUstatistiku. místopis a rodokmen\ české šlechy zpočátku stol. \V II.
Ř \*d(íní je pečlivě, v\**(lavatelem doplněné a na konec summalně uspo
řádané: celkem 20 císařských panství 81 měst a 1820 osob (stav_n
panského, 1*\tí1ského,)městskeho. duchovních a svobodniku) přiznávají
27 s\*((bodn_vchmanu. 213rychtářfiv a dvorů svobodnych. 12 n('(pra\*níku,

4641 Chodnv a podsedku,144.82)11/._poddanjch use(ll_\'ch lidi (gruntů)
12.NA šosovních (( sousedu (ší(39 městských. 132 předměstských lidí.
$“).th komínu. 1513113far a kollatur. 1018 mistrův a 1M) pacholkuv
lí" lka.

41

ovčáck\ ch, 8174 „„ kol moučných a sladových. 246 domů židovskvch,
tak že viděti zřetelný oblaz o počtu obvvatelstva a _jeho majetku té
doby.-—- Václav Sobul: uveřejnuje

z panske ("—'egistiatmyv Litomvšli

„Drobné zplavy o Albrechtu z Valdštejna z let 1626—1633";

nejsou tu v 43 listech sice žádné nové objevy, ale přece objasňují se
hrozně ut1ap\7 časů \*álk\*t1icetileté.———Od Vac/(wa A ovotne'lzo)e članek;

.,Listy Hus 0\'\ ",poznámky klitické a chlonolonické,v nichž hledi

hlavně 98 listů Hůsovšch přesně co do času zařaditi, při čemž se
mnohdy z (luvodnvch plíčin odch\luje od mínění posud běžného, ač
ovšem ani tu vsech nesnází a pochybností řešiti nemuže. ——Zajiniavý
příspěvek k dějinám stavu selského v Cechách podává U;. V. ]. ,'-\0,(('ček

článkem:
kutnohm—ských,1600—1622,“
v němž je „Setějovice,
plno drobnosti vesnice
o životě škol
na vesnici.
říj/nek Chase uvádí

ve známost Václava Březana „Paměti o \la—d\l\,')ch Olbramích
ze Štěk)

e“, kiatičké

to pojednání

)()(lopisné. ——
(M D;. Ne;—;;zeneqe/(Ía

.Í;r“-.'e(k((
jsou: „Ži\*ot0pis_v některvch právníků českomoravsk\' ch
ze XIII. )X1V.věku“;
životOpismistla Jana z Gelnheusenu nutno
však již (loplniti a oplaviti dle článku Ja10mí1a Čel ak0\ skeho v Časopisu

Musea k). Č.1898

„Rujana.

str. 494—001.—

\\Yittow, Arkona“

0 pmodu a v\'znamu jmen

píše F; A(l. SW

„ dovozuje.že

Rujana má kmen )*u od slovesa routi (=tahati.t1hati, (lrati. )*ati),
prvotvar jmena byl Ruja,d1uhotva1* Rujana. Rujan. třetitval Rujana
a Ruň, obyvatelé b_\11Slované „ zvali se Rujaue nebo Ruji. zklaceně
Ram, \\ ittow že jest O(lslova Vit, Svantovit a že znamená, pol_"()ost1()\

Svantovitův, ostlov Iana svatvně, lšoží ()sttov; Arkona že jest od
slova Jarkun
(koncovka ()n je latinská), „ že zna1nen,'1..(*e)ve))\'
svatohra( “. —V((z,; (;z((*Íocef Duše/.;popisuje ,.Archiv k) a l ovs k (*l) o
n) ěs ta L 0 u n“ ktmj sám po:adal. a naznaeuje bohatství a duležitost

jeho. — .,Prancouz sk)" )*ul\0pis () cestě císaře Karla IV.
do 1 )*ancie vletech
l,)(7—13(8. ' pod,-iva V. 11116a uvelejnuje
obsah českv. a Ím) V,Amd/,:otiskuje \tu d))nl 1,1(l kathed) ,)lní
škol\
Olom ucke“ biskupem Malkeli) asi 1. 1.')().'_).
škole (lanv. o nemz
sice pochvbno, zdali vůbec platnosti nabyl. přes to však prece jest
zajímavvm příspěvkem k dějinám stiedovekeho skolstvi.
1))'. l';

(Mí/mhd. (*.k. ploíesso) v Kioměíízi. vvdal plave svvn)

nákladem a )))ispěnín) České \kademie liantiška Joseía velkou mapu
nebe v zemích nasich viditelneho pod názvem: \,istěnna mapa —e\(*1111ho
hvězdneho nebo až po 400 jižní deklinace. Ixieslena jest v )))0)jel\(i

steleomatieke. hvězdy ))1\ní(*h hi velikostí. pak h\ězdv \elikosti čtvlte
a něktelě — malo — \ elikosti páté, jimiž souhvězdí se v_v7načuje.jako
Mal) Vůz, l\01'u))a...js()u označen) hvezdicmni bil\ )))) ostatn), až seste
velikosti ()7načen_vjsou hvezdioemi bledom()(l)_\'n)i. pozadí) est 1))()(l)('*.
lxozdeleni mapv jest v souladnieich 1'Í'O\'11Íl(()\
_\"(*l)a ekliptikalnícl). Před—

met) viditeeln jen dalekohledv, jako: hvězd) podvojne. ))ot)()_jne..
shluky hvč7d, mlha\i1)\.
pak hvězd) zmizelé ()znaeonv jsou ba) vou
tmavo((1v( nou

Balvotiske—m docíleno. že )))(p,) i )))i obsahu veli((*

Nová díla.
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bohatém přece jest přehlednou. Text k mapě jest na okraji. Též jest
na ní znázorněn poměr velikosti slunce k hlavním oběžnicím a poměr
vzdáleností oběžníc od slunce. pak tabulka vzdáleností někteiých stálic,
aby bylo možno učiniti si ponětí o velikosti pr.ost01u \Iapa nástěnná
posouzena bvla e. k. hvězdárnou \e Vídni a doporučena středním školám
o.k. ministerstvem kultu a vvuěování vynes. ze dne 10. května 1899 c.9833.
Mapa 190x185 %, velká na plátně s listamí stojí 13 zl. (50ki. Autor posílá
je frankované ——příjemce hladí porto
a platí se na složní lístek,
tedy bez útraty poštovného.
Od téhož autora v_vdánybvlynnákladem vlastním mapk\ příruční,
a sice: „Hvězdue nebe se\e1ní až po 400 jižní d/Leklinace" Celkové
uspořádání jako na \elkě mapě. Velikost (59x50 %„ (ena 50 kr. . na
plátně v kapesním formatě 70k1. Pak otáčecí mapa: „Obzor hvězdnv',
52x50 %., cena 1 zl. (30 kr. K mapám přidán\ jsoii malé biošurk\,
I tyto mapy doporučenv b_\lv školám v,\s. c.k. ministerstvem vynes. ze
dne 20.(e1v a 1898 č.11l.'()88.
Z kanonického práva. oznamujeme tyto římské novinky:

Carolla?Lombardi: Iuris canonici

privati

institution

(>s, (pias in

scholis Pontificii Seminarii Romani tradidit. Vol. I. II. Romae 1898.

1115011.
cha. : Praelcctiones in textum iuris cauonici de iud íciis ecclesiasticis,
in scliolis Pont. Sem. Rom. habitae. Lil). [. \'ol. [. „do iudiciis eccles.
civilibus in genem“ str. 709. ——Lib. I. \'ol. II. „do iudiciis ecclesiastieis
civilibus in specie (rt in primis (le ordinatione ('uriae Romanae“ str. 564..
Romae. T_vpís \'aticanis (1898)
(r'uz'lclmzm Sebaxfíanc/Íz': Praclectioues luris ('anonici (luas in scholis Pont.
Sem. Romani tradebat. L. I. I) c per.—'onis str. ZOH. (1896) L. II. Do
relius str. 44.4.. Romae. T_vpis Vaticanis (]NH).

Fakulta církevního práva u sv. Apollináře v Římě má věhlas
světový.Zuamcnití kanoniste De Angelis. De Ca*aonis, Santi jej založili
a 11\11(,_]\1
piofessoři jej šíří dále slm em i písmem. Zdlavá nauka. řídká

znalost prá\a jak eíikevuího tak římského neúmorna píle a praxe
v kon<>1e<>acíchcíl: prospěch posluchaěnv a síření pravvch zásad, jsou

vynikajícími jejich vlastnostmi. Od sv_\'ch předchudcu ruzni se tím,že
probírají a vysvětlují text cíikevniho prá\a ne 01 dlne l(>1>ali“.n\brž
„ordine lo<>ico'. \ikdo nepopře, že tato niethoda jest vědečtějsí.
Piofessor Lega o ní zvláště jedná v předmluvě
Těžko říci, kterému z děl svrchu u\ edenýcli dáti přednost.
Lonzbam'Zí/m„Institutiones“ jsou průpravou k zevrubnějšímu studiu
práva církevního (k textu). Instituce pojednávají o celém právu vše
obecně. ůlosoticky. Zdá mi se b\' ti úkolem velmi nesnadným k studiu

mm a Církevního klástí základ, o c(le ústavě církevní jassně jednati
a při tom nezabíhati k jednotlivostem. A Lombardi svému úkolu dostál
ku podivu. Jasně, pěknou latinou, a pokud úkol jeho mu dovoluje,
i zevrubně jedná v I. svazku o podstatě církevního práva a jeho
pramenech; o osobách (kleru, řeholnících, laicích); v II. svazku pak
(1*
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Písemníctví a umění :

kultu. o svátostech a svatostinách. o beneficích a statcích církve
vezdejších. Ostatek podá ve svazku III.
Kdo sleduje knihu Le_qorusnad se pozastaví nad obšírností. s kterou
piojednavá

„poleoomena

in iudicia ecclesiastica?

_Z(au__jímají
přes půl

knihv. Ale právem. Jsout ?ákladem soudů. Kdo je pí**01njslí.hravč
studuje statě následující. prohílající soud san) jak civilní tak kriminalní.
\ prolepomenech přední místo přičítán) pojednání o držení (possessio)
jeho p1a\ ech. jeho oclnaně. „PossessíO“ jest jednou z nejnesnadnějšich
a přece nejduležitojsich odvětví prz'nnických. Zbudovana jsouc na právu
iímskěni. vvžaduje znalost pojmu držení a jeho o*chranj dle onoho
práva. P1a\o kanonické však pojem držení. jenž u llímanů se vztahoval
jen na věci hmotné a na se1\itui_\. rozšířilo také na 7áležitosti duchovní
beneficia. manželství atd.) Ixaíionista ted\ musí pojem dlžení věcí
hmotných applíkovati na záležitosti duchovní. Ze právě tato applikace
není tak snadná. dokazujec c.ap ult. De rest. in 6. (II..))) kterou hlavu
i největší kanoniste klaiiině \\svčtlovalí interdíktem „*iecttj)e1a1)dae“.
kdežto se tam jedna o interdikt „retinendae pOSsesšionis Lega uvedl
v\klad do p1av_\'ch kolejí. a usnadnil tak a zjednodušil applikaci.šk1*tl
v_\'jimk_\ odstranil obtíže. kterými si v\ kladačí Dekletálek lámali hlavv.
\ nhec. a to jest první piedností knih. snaží se. Le_oa. nechávaje
kasuístíku stranou. postaviti všeobecna plavidla. dle nichž pak jednotlivé
pi'í*pad_\ samv se ieší. / e tímto p)**<)_jedná\ánímpráva

celá spousta v_v

jimek a odboček. v_všlapanj'ch kasuistv. padá. jest na bíledni.
Sloh Legův jest sloh starých římských právníků.
Totéž dlužno říci (»knihach Sebastiana/lil)n. Legu předčí stručnosti
a průhledností.
Zvláštní chvály z_z'sluhuje láska. jaká se u všech tří učenců jeví
k jejich posluchačům.
H):.
Jan Pat/ný:

Písně mládí. Praha 1699. Nakladatel F. Símáček. Str. 7—1.
Lesklzi mně: je nmdních zjevu.
poklon, fi'así, lživých HIIČÝÍI

bez hloubky a ídealu —

Di\í\('un se té nevdččnosti mnohých básníků. že si tak stěžují
do te prazdnoh života; vždyt nebýti jí. neměli l)\'o čem zpívat. jako
na p1*.nadan_\'*a obrat-nv ve1š0\ec naš. „Chceme si zpívat, chceme se
hit“ . to tak. \a štěstí zapomína l);ísník tu a tam na onu marottu a
básní od sidce o blahu mládí a láskv. „l)ez hlouhkv a ídealu" sice.
ael přece upřímně

a V'ÍIOLU'DČ.
Jen l)) neměl

stíhati potokem „pokijtského
než nač on sám naříka. že
dav jnlstých

te nenávidene

„1\_'[()1all\_v“'

studu . neboť to není pin(ívč nic jiného

>n1nlrnhí1 mu (11183111).—hlučn_\"n) min-hem

a bláto na křídla lnu hází sněhobílá.

A pak pozor před frasovitostí!

\pílá

Nová díla.

If. ])0.\'ítíl-Lutínor: Království
Cena
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Boží na zemi. Nový Jičín 1899. Str. 88.

TH kr.

Co do form\ ze\ neJ\1 \\'kaque (\'esbirka tato veškerým apparatem
veršovnictví „1uode1uiho“v onom určitém sm\ \lu hledané duehaplnosti
bizzarnich napadu. neurovnalosti a prosaiěnosti. Jsou tu i 77básněv prose
ještě však lepší, než verše jako na př.:
Do Bonnu -— je tomu (1\ třicet let —

přišel na kliniku rolník, na jazyku vřed.
Proto—\or prohléd

jej ——čelo mu přeletly

stíny,.

\volal kol sebe studenty medicíny.
Tu -Xeseulapova bujná mlád"
\e hlučně \'bruula, kol zřmtala stát — atd.

Mluva jest velmi často až pmážlivě neb1\n1ekt ne\uege\tivní.
Někd\ ovšem velikolepe náměty básní samy za autora. ale tak daleko
se tím přece umeni ueualuažuje. aby t\aČ-ilov\'\třihnouti lokalku z n0\iu
o zahynutí tií kněží na lodi (str. 4.71. \eehuten\tvím jest. Bonapart
nepokojnýf' Vedle pěkného překladu velebně b\mn\ ,..Caelestis uibs
Jerusalem“ Je tu naopak zase původni latin.\k\' b\iunus o \v. lomáši
Aqu. kromě Jednotli\ \'cl) velšu latin\k\'ch: jak Jsem již u jiných takých
básní podotkl. máme snad tě latin\ Jinde tak pr('(\ě až dosť. Ve jmeno—
vané b_\mně „C(1elestis.. “\loha čtvita ..Tu hřmějí dláta.. .“ zřetelněji
bv měla vyjádřiti pmoduí su)\\l. totiž tajemstvi utrpení v životě
křesťanskou). jež se tam srovnává \ úpravou zdiva. Odkazuje o\tatně
k někter\m pěkným básním: podotýkám \tian modliteb do \bi1k\'
vřaděuýeh. že minou se zde úplně \ cilem. neboť modlitba. na př.
..Ježí\i. S\uu Daviduv. smiluj (\e nade mnou'“ jest hluboce realnía
praktická. uemajic tu patričné púd\ ani pozadí.
\B. \epohlížim na sbírku pod úhlem ..moder“uo\'ti (Jakožto hesla)
neb neniodernosti. nebot básně p. Ix. Do\tala—Lutinova k tomu nikterak
nevybízejí. nemajíce pianic,n)ode1niho“ do sebe (ani v Sedmikiasaeh"
ani tentokíátl. a pro mne otázka o .moderně v urČit\ch případech
je docela vedlejší; hlavní Jest mi pokažde': jsou to ba\ně či ne? 'lež
u jiných Jest. „mode1nost“ča\to jen sebeklamem.
Z Německa oznamuje se \ neobmezenou chválou dramatická
trilogie ..XVeltennnorgexr. složil Eduard Hlatlsj/ (u Herdera ve Frleurku,
str. “22. cena 420 m.)
Latka udana těmito líe\l\': Im Himmel: Der Sturz der Engel.
Im Paradiese: Dei Siindenfall. Auf der Erde: Das erste Opfer. —
\ábožensk\ni thematun) potřebí skutečn\ ch umělců: (lilettantske a ne—
sehOpne ruce je jen snižují a v opovržení uváději.
Fr. X Svoboda: Pestré povídkv. Ottova Lac. knih. nár. č. 106. Str. 358.
Něktele práce Svobodovv rád čítávam. protože Je v nich něco.

Bývají sice trochu pou'dave někd\ chti b\ti příliš duchaplné a nejsou,
ale cosi vážného a příbuzného z nich mluviva. Tato sbírka Je skutečně

až příliš pestlá, něktelé povídk\ mohl\ směle zustati doma; ..I\rato
chvíle se (sic) dlevěnými hračkami“ jsem. přiznám se, ani nedočetl.
Více výběru!
V .;I\nihovně našeho lidu“ (Bino, r. III. č. 1. a 9.3 v\ dána povídka
V. K. Íamznílaa Bludičkv a cestopisný načrtek ][. lwa,/mamut \zpo
mínky z cest. Str. 264 a 100. Cena (SJ,kr. a 20 kr. Ročně předplácejí
se na „Knihovnu našeho lidu“ .? zl.
„Bludičky p. V. K. Javorníka, v němž vítáme nového nadaného
belletristu, poh\'l)ují se v ovzduší <ulfr1jnsl\e škol\. Dvě dítk\ ohuvníka
I\aderávka, které jí obětován\. minou se se slibovaným hlahob\ tem syn
upadne mezi anarchistv, dceia uzavře nešťastný snatek s pokrtěnvm
židem, oba pak hrZ\ stihne smrt. Hlavní vadou pěkné jinak povídky
jest. že n,ísle(lk\ neiozumného vyučování cizím jaZ\kem, životní ne
hody, nedosti piilozeně se svou příčinou souvisejí a jenom násilnou
tendéncí s ní spjat\. Iinak nehlahý vliv továiních židů a l\ěmců na
náš lid vylíčen zdařile.
Vzpomínky z cest týkají se výletu na Slovensko a do Pesti;

jsou svěže psány a leckterému výletniku také snad piaktick\ poslouží.
Bol/until Brodský : Vesnické obrázky. Část II. Praha 1699. Xákl. C_vrillo
Meth. knihkupectví. Str. 301. Cena ]. zl.

Raz povídek ostal si celkem stejný. Milostné poměry a manželský
život na venkově jsou jim opět hla\ní látkou. Spis. prOpracovává se
k povídkam větsího slohu, ale zdá se mi. že cestou příliš v\'jetou,
ne5\ ou. I\niha hodí se jen dospělým čtenářům.
Ufa/,'m' B„/.s'třina: Hanácké figurky. Druhé, rozmnožené vydaní. Nakladatel
A. Píša vBrné 1890. Stran 184. Cena 1 21.20 kr.

Pan spis. piedvadí několik hanáckých typů v hospodě a u soudu,
přidavaje pak ještě některé luzné náčrtkv Opětbud za účelem povaho
ličným nebo více dialektolOOickým. Rožumí se ted\'s samo sebou. že
nemáme tu úplného ohlazu života hanáckého kter\' l)\ takto nel)\l
pr,-í\ě nejutěšenější: jsou to takhle jen výlupkové ze života toho, skutečně
podařené tigurk\.
Místy jest vtip a humor neod(>lateln\". To děla nehledaná a ne
nucena upřímnost. jakou se ti lidé podívají a v jaké je p. spism atel
V,<t1hl \ěkteré olnatv jsou přímo skvostné, jež budí jen lítost, že
p. spism atel tuto cestu činnosti opustil. \Inohé rysy hanácké povah\,
především vadne. jako schlubnost a neústupnost. v\ stižen\ znamnitě.
I\do dovede hanáětinu čísti a jí rozuměti. bude míti požitek dvoj
násobn\',' tam totiž. l\de mluví osoby samy; v ústech p. spis0\ atelov\' ch
náčrtek „O doviěem“ na př.) už se to tak pěkně neposlouchá, je to
ileplirozené. Ze psané lianáětíny ovšem čtenář nehanák mnoho míti
nebude.
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O kultu Buddhově v Evropě zmínil se při své zahajovací řeči
nástupce indologa Biihlera na vídeňské universitě Dr. L. v. Schroeder.
\'ykládaje \liv indické kultury na život náš evropský pOpřelpředně veškeren
vliv moralky indické na učení křesťanské a zvláště to, že by Kristus byl
býval učení své přejal anebo jen napodobil z filosofie Indův. () kultu
Buddhově pak pravil doslova toto: „Žádné indické jmeno nedosáhlo tak
rozšířené známosti mimo hranice Indie jako jméno „Gautama Buddha“ , onoho
lva z pokolení Cakja. O jeho osobě a učení každý něco ví. nebo si myslí.
že něco ví. Během nynějšího století povstala v Evropě samé molmtná
literatura o tomto muži, jež vedle celé řady přísně vědeckých děl, zvláště
veliké množství popularních spiskův obsahuje. Každý "asopis musí míti ně
jaký článek o Buddhovi. každý spolek chce o něm slvšeti nejakou přednášku. 1)
Muž, jenž před půl třetím tisícem let v Indii kázal stal se dnes v E\ropě
veličinou významu aktuellního. A když nedávno \\ addel a Fiihrer objevili
rodné jeho místo Kapilavastu, bylo to událo.=tí prvního řádu a záležitostí
celého lidstva. Ano studium buddhismu stalo se dnes nnmhým záležitostí
„srdeční“ , citovou.

A Buddha zasluhuje si zájmu pro svůj lidský a svůj historický
význam: zasluhuje ho pro svou šlechetnou. velikou, mravně—vyspčlou, du
chovně významnou a působivou osobnost. Jeho morálka jest velmi dokonalá
a mohli bychom se lecčemu od něho přiučiti. zvláště snášelivOsti k těm,
kdož jsou jiné víry a jiného mínění. Leč tím nechci hájiti snad těch, kdož
staví buddhismus proti křesťanství anebo jako Th. Schulze a K. E. Neumann
sní a bájí o vítězství idejí indických nad křes'anskýnii v budoucnosti. Počet
těch, kteří toto „učení“ bezmyšlenkovitě opakují, není malý. A dnes už
i v křesťanských kruzích se znepokojují nad tím, vidíce v tom vážné nebez—
pečí pro křesťanství. Já se však na celý ten ruch dívám klidněji. Vážným
nebezpečím se buddhismus pro křesťanství státi už proto nemůže. jak já za
to mám, že schází k tomu všecky podmínky. Vykoupení. jež Buddha hlásá,
jest vykoupením od stěhO'ání duše. Kde však není víry ve stěhování duší,
tam jest itoto vykoupení zcela bez významu. A vykoupení jest přece cílem
každého náboženství. Proto může se člověk zajímati o osobnost Buddhovu
a buddhismus, o jeho čistou morálku, ba může pro to vše horovati, s nadše
ním to studovati, ale přece neuvěří—live stěhování duší, nemá příčiny, proč
by se stal buddhistou. A že by víra ve stěhování duší někdy v Evropě
vrchu nabyla, nebo vůbec se nějak značnčji rozšířila, tomu snad nikdo dnes
nevěří. Také ono balainucení, jež Jacolliotovou knihou „la Bible dans l'Inde“
mezi lidmi se sem tam uchytilo, jakož i švindl od některých nesvědomiťých zisku—
1) Kult Buddhy rozšířil se hlavně z Anglie přes Francii do ostatní Evropy. Tu
však nikde nezapustil takových kořenů, jako právě v oněch dvou zemích.
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Směs.

chtivých lidí provozovaný s indickým „okkultismem“ a „tajným btuldhi.—1ne111“.
nechO'á v sobě valného nebeZpečí. Pod světlem vědy se tyto strašidelné

mátohy samy sebou rozplynou...
Jest to cosi jako renaissance, tu renaissance indická, jež ted' přišla
do mody v Evropě. Ale přece vliv této renaissance není dnes a nebude ani
takový, jaký měla na život Evropy renaissance klassického pohanství
.Nuže čeho se máme nadáti v budoucím století od Indie a jejích duševních
pokladů? To jediné se může s jistotou říci: budoucí století přinese mohutný
pokrok v exaktním indolOgickém bádání ve všech oborech vědění. Teče už
dnes širokým klidným proudem a proud ten v budoucnosti zúrodní široké
lány vědy naší. Mnohé jest ještě v začátcích. Tak na příklad, at' jen jeden
uvedu, důkladné studium indické filosofie počalo teprv nedávno (I)eussen,
Garbe). Jakmile studium toto s (lOstatek pokročí, bude třeba začátek dějin
filosofických jinam pošinouti. Dějiny filosofie nemohou už pak počínati
Thalesem, ale indickou filosofií. A také srovnávací vědy budou míti z indo
logie užitek a dostane se jim podnětu k novému rozvoji, pokročí se pak
hodně dále k oné mohutné stavbě všeobecné srovnávací ethnologie.
To by byl příspěvek Indie vědě eerpské. Ale i esthetický a ethický
význam Indie pro Evropu zmohutní. Snad přijde doba, snad se jí ještě
dožijeme, že synthesí ducha Gótheova a Schillerova s tím, co romantika nej
lepšího vytvořila, dnešní „nioderna“ bude poražena. Pak se obrátí oči všech
zase na ony věčně krásné básnické plody indické, pak se i u nás do nich
zahloubají a lépe jim porozumí. A až v budoucím století bude se bojovati
onen veliký boj mezi individualismem a socialismem, mezi egoismem a
altruismem, pak indické „tat tvam asi“ ') najdeme jakožto mohutného spo
jence po boku křesťanství, v boji proti brutalně egoistické moralce „pánů“,
proti kultu „plavé bestie“ a prOti kultu zločince, k němuž onen zcela
nezarathustrovský moderní Zarathustra byl vyzval. Xeboť věcně táž mravouka,
již nám Písmo svaté hlásá jako slovo Boží, nalézá se i u Indů filosoficky
vyvinutá na oné zásadě „tat tvam asi“ — mnohem dokonalejší, mnohem
šlechetnější mravoukz, než jest ona „panská moralka“, tolik dnes slavenář
Čelný spiritista, známý i u nás svými „inspirovanými“ hvězdářskými
spisy Camille Flammarion, stal se odpadlíkem či lépe reformátorem spiritismu.
Učitel Flannnarionův Allan Kardec sepsal totiž svého času knihu „la
Genese“ („Genesis“ — „stvoření“ dle první knihy Mojžíšovy) nazvanou.
V této byla také čast astronomická. Tuto část diktovalo mu medium Camille
Flammarion a mediem mluvil sám duch Galileiho — tak aspoň Allan Kardec
světu objevil. V „Genesi“ vedle jiného stálo též, že Saturn má osm měsíců.
Leč letos v březnu objeven hvězdářem Pickeringem devátý měsíc Saturnův.
A tu Flammarion poznal, že duch Galileiho přece jen nic nevěděl, když
jeho ústy mluvil. Ci lépe řečeno, že to Galilei nebyl, ale p. Flammarion
sám, který mluvil ——a ten ovšem nevěděl

o tom, co dosud objeveno ne

bylo. Camille Flammarion popírá tedy vůbec sdělování duchů zemřelých, a
celou spiritistickou nauku k tomu se vztahující. Místo mluvení a sdělení
ducha zemřelého prostřednictvím media postavil Camille Flammarion větu:
1) »Tat tvam asia vše—jednobožské, jest základem pantheistieké filosofie buddhismu.

že medium sděluje vše ze svého tak zvanou __extci'iol'isací“ svého vlastního
ducha. Proto také žádné medimn nemůže, sděliti ničeho nad a_losavadní
poznatky své, nebo poznatky některého člena ze společnosti. Tedy strašidelné
duchy mnrlých popřel, ale něco přece té strašidelnosti spiritismu ponechal:
„exteriorisaci“, vystupování duše z těla a nazírání její přímé na — cizí

vědomosti! Velmistr a učený vykladatel spiritismu Allan Kardec prý ostatně
na reformu Flammarionovu přistoupil a vydají spolu „Genesi“ opravenou, bez
spolupůsobení Galileiho, pouhou „exteriorisací“ ducha Flannnariono 'a splozenou.
Zvláštní příspěvek pro psychologii vzdělanců podává „Chronik der
christlichen \Velt“ ve svém 27. čísle t. r. pod názvem „Bílá mše v Paříži.“
Zprávu svou uveřejňuje doslovně dle, francouzského časOpisu „)Iatin“ ze
dne 21. června 1899. Zprávu tuto zde uvádím doslovně.
Před nějakou dobou vyprávěl zpravodaj „)latinu“ o „černé mši“,
při níž byl, a kteráž je vzrušující bohoslužbou „ctitelů satanových“ (nesmí
se tato věc nikterak stotožňovati s mystifikacemi Leona Taxila a Miss Diany
Vaughan). Hned po tom obdržela redakce „Matinu“ přemnoho dotazů a
žádostí od těch, kteří chtěli si zjednati přístup k tomuto zvláštnímu kultu.
avšak též vysvětlení spolupracovníku, kteří správ'nost dotyčných sdělení
popírali, tak že byla přinucena. znova prohlásiti úplnou hmlntwěrnost po
daných zpráv — redakce jen poněkud zahalila příběh „;razou“ (jemnou
tkaninou) —- a zároveň dodati. že nemůže nikomu přístup vymoci, poněvadž
hranice, které oddělují kult satana nctívaného v podobě kozla od obyčejně
erotické orgie, jsou příliš nejistý, aby tomuto kultu věřící získávala. \'edle
této „černé mše“ týž dopisovatel, Serge Basset, podává zprávu o bílé mši,
k níž byl pozván od gnostikii. Essay psán je. pravým pařížským espritem
a podává tolik zajímavého a pro znavenost náboženskou ve velkých městech
panující význačného, že jí nesmíme čtenářům zatajiti.
V Paříži jsou gnostikové, přívrženci Valentina, Simona, Montana,“
a tito gnostikové tvrdí, že jejich mysterie nikdy neumlkly v stínech tajemných
chrámů. Tradice jejich se udržovala s pokolení na pokolení a nebylo stoleti,
aby krev jejich mučenníků netekla. Není ovšem nebezpečí, míní Basset, že
by perfecti a perfectae, již slaví uprostřed Paříže jemné a vonné obřady
svého náboženství lásky, šli vstříc krutým pronásledováním, za to je tím
větší vytržení těch, jimž je popřáno býti přítomna.
Patriarch moderních gnostiků, Synesius, — pod tímto pseudonymem
kryje se jeden z nejznámějších současných básníku ——pozval Bass-eta,
aby se účastnil jejich bohoslužby, aby poznala se jejich církev a nebyla

zaměňována s kultem satamn'ým.
V síni bile upravené nalezl Basset asi PO osob. Xa jedné straně
mužové v černém obleku společenském se širokou bílou stuhou, na druhé
damy v černých šatech rovněž s bílou stuhou Černá opona dělí předsíň
od chora, v němž je oltář. Na oponě modrým hedvábím jsou vyšitá slova:
„Pojdte sem všichni. již toužíte po pravé lásce, Bůh je láska.“ S přívětivým
pousmáním zavedla kostelnice
„elle est tres bien, cette petite sacristine“
1) \'počtení Montana ku gnostikům třeba přičísti na vrub moderním gnostikum. -——
O novych těchto gnosticích se stanoviska náboženského krátce zmíněno v »Hlidcw II. 816.

(ŠŠŠ—l
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——Basseta na vykázané místo a dala mu ritual, aby mohl bohoslužbu
sledovati. Bohoslužba počíná slavným Zpěvem chorovým v antické melodii
a padání tonu za oponou:
Lucerna Plcroniatis
lueet nici semitis;
Inclinavi cor meum,
ad tunm eloquium.

(Světlo vší plnosti svítí na mou cestu; srdce mé naslouchá slovům tvým.)
Najednou opona se rozhrne, lze vidět oltář ve skvělé bělosti, zlatem
ozdobený, v jednom moři světel. Patriarcha slouží mši. Je to muž prostřední
velikosti, šedého vlasu a majestatního milého pohledu. Má černý oděv katarů,
v prostřed stažený zeleným „knosti“, ozdobený 33 páskami a sytě fialovou
orientalní mitru. Přisluhují mu 2 biskupové se štolou a Antonským křížem.
Za nimi paní zářící krásy _ je to „vrchní diakoniss' “ ——pozdvihuje ruce
nad chorem panen, oděných vesměs tunikon a „peplonem“ starých. Plné
světlo padá na jejich bílé šaty a nahá ramena, na klidný jich obličej,
postavy to ze živého nn'amoru. Patriarcha žehná množství, jež se uctivě
kloní, pak jde k diaktmisse a praví: „Accipe osculum pacis“, načež se
obejmou a políbí na to jdou biskupové k pannám a vzájemně se objímají
a líbají jako dokonalí věřící b 'atři a sestry.
Na toto přijímání duší následuje ,-,Credo“, které přednáší diakoniss<
za enthusiastických pohybů: „Věřím v Boha všehomíru, jediného otce, jehož
myšlenka, s 'atá Ennoia, kdysi od věčnosti zároveň s ním hierarchii svatých
aeonů zplodila... Věřím, že poslední svatých aeonů, Sofia, láskou k otci
naplněná, násilím se chtěla k němu dostati, avšak tíhou své touhy vržena
byla do prostor nižších...
Věřím, že z této touhy zrozena byla Sofia
Achamoth, která zplodila nedokonalého demiurga, pořadatele hmoty, stvořitele
nebe a všehomíra . .. Věřím, že aeon Christus, plod svaté Pleromy, když
byl obnovil harmonii Pleromy, zrušenou touhou Sofie, v Ježíši vstoupil na
zemi, že oba mu inspirací vnukli učení evangelia a že ho teprve v momentu
jeho utrpení opustili. Věřím ve vykoupení všehomíra v lásce a skrze lásku.“
Po tomto Credo diakonissa odstoupila a patriarch udělil požehnání:
„Perfecti a perfectae a vy, hylikové,1) svatí aeonové budte s vámi!“
Nyní teprve počalo svaté officium, podobné římsko-katolické mši, avšak
s podstatnými odchylkami. Slavné bylo recitováno řecky místo z evangelia
sv. Jana 2) a pak unášející vidění 2 jiné doby. Za officia a konsekrace
prováděl chor panen za vedení diakonissy mezi oltářem a OpODOIlposvátné
tance, jichž pohyby a skupiny měly to vyjadí-o'ati, co slova nemohou vy—
jádřiti, nejvyšší symboly náboženství Valentinova.
Přijímání: Pohyby svatých panen jsou živější, náruživější, prudší,
život proudí bílými m'amorovými postavami, oči se blyští, těla chvějou,
linie a kruhy mystické básně před oltářem objímají patriarchu, jenž před
oltářem Deus prepator čistou hostii (v podobě kříže Antonského) přináší:
1) Hylik je člověk posud hmotně, zemsky smýšlející, neproniknuvší posud
k dokonalosti gnose.
2) K tomu dodává redakce »Chronika: >>Pr0známost bible mezi vzdělanými Paří
žany je toto místo charakteristické. ('o všechno si Basset představuje evangeliem sv. Jana?<<
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„Bůh je láska*, volá a všichni vpadají: „Bůh je láska! Milujme se vespolek,
dokonalí mužově a ženy“. načež sleduje modlitba: ,.Beati vos Aeones vera
vita vividi — vos, emanationes — pleromatis lucidi — adeste, visiones -—
stolis albis candidil“
Nyní byla podávána večeře Páně pod obojí způsobou a políbení
pokoje znovu spojovalo bratři a sestry, Basseta nevyjímaje. Požehnání Pleromy
„svatého Ducha gnostiků“ ukončila vlastní mši, na niž následovala nyní
zvláštní scena. Objeví se sv. Magdalena. Je to žena v bílém závoji. pwhodeň
v ruce, a blíží se za vzlykotu k oltáři. Náplň bolesti a bídy zřítí jí na
tváři. Zaražen jejím pohledem dělí se chor svatých. Děvčata utíkají na pravo,
zatím co krásná kajicnice kleká před patriarchou. Jeden z biskupů přistoupí
a těší ji. Zpovídá se a patriarcha dává jí rozřešení a požehnání: „Helena
Ennoia Hedone Sofia stůjtež při tobě, přijmi políbení pokojelí' Dva jemné
milosrdně polibky vzpřímí zoufalou, oči jí září radostí, jde k diakonisse
a obejme ji. A opět nekonečně sladký a cudný polibek pojí všechny věřící.
Patriarcha směje se u vytržení a praví: „Bůh je láska.“
Bouřlivě začnou tanečnice svůj rej. Je to pohled i skeptika omamující.
Jsou to snad dcery Řecka na zlatých polích Jonie velebící Apollina Musageta
a Mincrvu Pnrificatrix?
Itc miss: est... zvláštnímu kultu, neboť následujícímu ..('onsolamentum “
nesmí žádný hylik býti přítomen. Jeden věřící vstává a Žádá se vší zdvořilostí,
aby pan Basset odešel.
Předchůdce Riintgenův byl v první polovici tohoto století řecký
Dr. „seltia. Tento v roku 1846. na podzim zaslal londýnskěnnt Athenaeu
zprávu o vynálezu svého „antln'oposkopu'“, jímž pl'Osti'c-jlkení elektrických
paprsků mohl viděti vnitřnosti těla lidského. Pravil. že může poZorovati oběh
krve. zažívací process. položení vnitřností. zauzlení a pohyb nervů. Leč
Dr. Eseltia se svým nálezem zapomněli, svčt si ho bud' nevšimnul. nebo
on sám neměl tě obratnosti ani 16 vytrvalosti. aby nález svuj učinil přijatelným.
Po 50 let lidstvo musilo znovu čekati. než nová náhoda s lidským dů
myslem spojená důležitý ten vynález učinily.

Několik zajímavých číslic z vídeňských

nemocnic. Ve všech

veřejných nemocnicích vídei'iských ošetřováno bylo r. 18965.celkem 79.895“ osob,

z toho počtu 58'760/0 mužů, 4123/0 žen l'mrtnost byla 9'850'0. Ze zá
važných operací vykonáno: otevření dutiny břišní a operace na orgánech
břišních 427, z nich vyléčeno 26:3, zemřelo 126: velkých operací na kostech
a kloubech 207, z těch zemřelo 11: otevření dutiny lebeční 10. z těch
vyléčeno 12: amputací 2.3.7), z těch zemřelo 25. Vzhledem ku příslušnosti
ošetřovaných bylo y_i'ňTO/Onemocných příslušníky zemí koruny
české.
Největší počet ošetřovaných vykazují měsíce zimní a jarní. nejmenší srpen
a září. Největší úmrtnost připadá na březen až květen.
D1:.J.>'.
Půjčovny knih. Jistý vídeňský denník rozebral nedávno dobré i stinné
stránky zápůjčných knihoven čili půjčoven knih. Pozorování pisatele pana
Šosnoskěho nejsou bez zajímavosti. V úvodě praví, že německe obecenstvo
nekupuje knih. nýbrž svou literarní potřelm uhražuje vypůjčováním knih.
Tato soustava škodí sice nakladatelům i spisovatelům, ale je konečně přece
menším zlem, když aspoň z půjčoven jdou literarní plody do obecenstva,

poněvadž není nijak zaručeno, že by více knihy byly kupovány,

kdyby

půjčoven

přítele

nr.—bylo.Půjčovny

knih

naOpak mají velký

význam

pro

literatury, který lacino a rychle seznamuje se s nejnovějšími plody, často
i pro spisovatele, který stává se ctěným, známým a od nakladatelů hledaným.
Význam tento mají jen velké půjčovny knih, jako jsou ve Vídni lůhrenbergova
a Lastova, která vedle Nikolaiovy v Berlíně jest největší na pevnině. Kdyby
vedena byla statistika 0 půjčO'ání, dal by se. sestrojiti zajímavý obrázek
o literarní t'ysiognomii a psychologii obecenst 'a. Statistika tako 'á se nevede,
ale pisatel ukazuje přece k některým zajímavým zjevům. Před 10—15 lety
ovládal historický roman. Tehdy v Lastově půjčovně byl Ecksteinův roman
„Claudier“ v obrovském počtu 340 výtisků. Nyni četba romanův ustoupila
dramatům Ibsenovým, Sudermannovým a Hauptmannovým, a co se z oboru
povídek a romanů čte, nejsou to citlivě plody Marlittovč, nýbrž věci moderní.
“U německého čtoncího obecenstva převládá přízeň k autorům cizím. Realistě
Tolstoj a Dost-ojevský, mystik Knut Hamsun, Kipling jsou dnes velmi hledání.
Z francouzských spisovatelů čtou se nejvíc erotikově Zola, Guy de Maupassant,
Pierre Louys, Marcel Prévost. Spisy Zolovy měně emtickě už tak netáhnou.
Otázka uměleckosti \\ obecenstva nerozhoduje, spíše moda. A tu se žalem
pisatel vyznávz'. že ženy a dívky německé zuřivě hltajíce nejkluzší věci, už
se velmi odcizily starým dobrým německým mravům.
o.

Trochu cifer. Literární spolek Slovenska
r. 1898. členů přes 13.1400. ——
Družstvo Vlast

Matic a v Lublani měla
v Praze má asi 2104) členů

(„Vlast“ r. XV. str. 911). ——V Německu
jest letos 7083 knihkupectví
a přibylo jich za poslmlníeh pět let, 864. ——
Historický
spolek v Praze
. 1898. měl 117 členův a za rok příjmů 324 zl., vydání (38
zl (') Předsedou
jest V. V. Tomek. ——-—
(\Iatica
hrvatska
v Záhřehě ioku 1398. měla
11.008 členův a 42.413 zl 54 kr. řádných důchodů.
Krakovský spolek osvěty lidové r. 1898. přijal 5250 zl. 60 kr.,
vvdal 5244 zl. 2:2 kr. Záložní fond obnáší 851W zl., fond na vydávání knih
13.3:")221.11 kr. Spolek v témž roce založil nebo dopbiil knihovny v 313okresích.
Knihov nám rozesláno 11. 623 knih v ceně 4"(HUzl. 4?) kr. ( lenu iněl spolek 990.

ČaSOpis) na Islandč. Ostrov Island má pouze něco pics THAN“ dusí,
pro které se vydá 'á 21 časopisů, z nichž jsou dva ženské a dva časopisy
pro děti. Nejstarší jest politický časopis „“kjs'alt'ult'ur“ který vychází od
5. listopadu 1848. Založen b\l jako list \ládě opposiční a mnohd\ nepohodlný.
Celkem založeno b\lo za posledních 30 let na I.—
landě (SUčasopisů. Duse\ m

stravu plo lid obstarává celá řada básníku, spisomteluv a žurnalistův. Islanďané
vůbec jsou dovední stylistě a obratní polemikově. Těměř každý sedlák dovede
sestaviti zprávu do novin. Z obrázkových časopisů je nejčelnější „lůisnreidin“
(Lokomotiva).
Pohlednice (pohlední lístek) či „rozhlednice“, jak Slovinci a Charvaté
ještě lépe říkají (razglednica), tvoří nejen nevinný a poměrně ušlechtilý
ba i vzdělávací

sport, ale též hojný pramen

Náš: průmvsl zmocnil se odvětví toho
by dobře,) kdvhv nase krajink\ i jiné
světa. [\ídenská
jedna firma (Karel
Opatřila si četné obrazy z nasich měst

výdělku

tiskařům a ——
——poště.

dosti zdárně, ač trochu pozdě; bylo
v\"jev\ od nás dostalv se do siiěho
Schuidernoeh II. Plller—thlf('d——O
4)
a krajin (1 vku._ně je reprodukm ala:
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jak sama ohlašt<uj(». \_\dala pie.—100W! různých \ZOlků. \Iluví <(»už dokonu

i o mezinárodním sjezdu těchto v\1ol)cu pohlednic. (o se új) ('tv_\ tkr' as_v
týká. v_vnikli tu Z\lášté l\émci. kdežto Angličané \ tomto ol)01u umění zu—
stávají velmi pozadu. Mezinárodní sjezd ])roto l)\' se přičinil o povznesení
čistoty a krá “v jak ve v_vbíání tak v r'_'ejnodukoání pohledů.
Romans'kť( a norská (g„
ermanská) |)S\ chologile. Španél<ká <])i.<0\at(»lka
Emilia Pardo-B(11ano\ (( \ Revui (les Rennes odrážela nedá\ no átokv e\ropske
kritiky na drama španělské, kteíí prohlásili. že jeviště Caldelonovo nemá
dnes žádných dů<tojn_\"chná<tupců že drama španělské je dnes velmi plytké
(\ hemenné Spisomtelka španěl<ká hájí drama španěls ké že i ono má svou
psychologii. že i ono dbá na hloukn ducha nolmalního. Ps_\(hoIOgie latinského
kmene

je však

jiná,

než

])s_vcholo_<_ri(»
Norů:

jest

to ]).<_\'cholo_<_»'ie
vášně.

zdra

veho Člověka. ne však psvchologie nenormálních stavů duševních, psychologie
nervosy.

pomatenosti

-— není

patl)()1o_<_ri(».l<zí.
V severních

ge1'1nan.<k_\"eh lite

raturách hlavní p<ýchologický moment jest moment šílenosti, v jižních,
latinských literaturách však moment vášně. (\lezi těmato dvěma stanovisky
leží ovšem ohromná propast. Severní kritikové neroztnnějí našim dramatům,
in_v nechápenie jejich. ——Poněkud snad má pí. Emilia Pardo-Bazanoví
pravdu. ve všem však .<otva. Norská psychologie pomatenosti a nenormalnosti
jest právě jen modou a ne národní psycholog—iiS(',»veřann víihee.
veri:<1nu.<a škola (l'Annunziova jest přece z latinské racý.

Italský

Důležitá statistika. (_)rganisator(,'lankový university americke, vášnivý
statistik Dr. Hall. podjal se zvláštní statistiky: „o bankách“ a dětské po 'aze
při hře < loutkami. Dle „Revue des Revues“ uvádíme z této stati<tik_v uč
která čí.<
<l(t. Píi nestání loutek j)o(ínalo .<_:i
z lítek„ jezžhr. Hall dal zkoumati:
41 posílalo loutky spat. 34 je hilo. 3:2 jim našlehalo. 2:7 je v_vplísnilo.
2M j( zavřelo do almarý. 13 jim uložilo domácí vězení, 12 je zavřelo na
klíč, 1? je posadilo do kouta. 1.1 jimi třepalo. ? je pohlavkovalo. ? dítek
jim velmi přísně vyhuhovalo. Jak své loutky jmenují: 199 dítek dle svých
kamarádu. ST dle význačných vlastností loutky, 54 fantastický a zcela v_v
1n_všleně. 35 dle historie loutky, 34-13
dle dárce, “26 je zkrátka nazývají „dollýix
t. j. „děckoí „loutkaň „l)an(»nka“( 21 dává jim co chvíle jiné jméno. Čím je
krmí: 88 dítek mlékem, 75 chlehem, 62 koláčem. 47) vodou, EŠEŠcukro
vinkami,

“27 .<ueltar_v, 19 hramh0r_v„ 8 mražen_\"1n, či hrozný.

3-3ořechy

atd.

Psí hrbitov nedávno v Paříži zařízený pojal ted' počátkem července
prvního „drahého nebožtíka“ v půdu svou. Francouzké listy se .<1nějíútlo
eitným majitelům a majitelkám pšíků. že hřhitov sice zařídili. ale o služhu
ohled-(ívání „mrtvol“ a o umrlčí komoru .<e nepostarali. Hrůza! stane-li se
které to neštěstí. že „pochová“

svélm l).—'íkfljen zdánlivě

„zesnul('»ho“.
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'25. července 1899.

Církevní zprávy. (\'áhlá smrt kardinála kníže-arcibiskupa praž
ského Fr. Schůnborna vyvolala opět onen smutný z_Jev, Jakého při
obsazování vysokých míst církevních vždv znovu a znovu svědky b_\"ti
musíme. \ložné i nemožné kandidatmv .,urozcm'ch“ lidí se shora
přemílaJí bez ohledu na potřebv a prání věííeích, Jimž má budoucí
hodnostář b_\"tivrchním správcem duševním. Mezí urozenýmí kandidat\
jmenován i princ Max saský; Jist_\' uherskv list přinesl z \atíkanu
(prv) zprávu, že uvažují tam o něm zcela vážně. NepokládaJiť piv ho
za cizince v Rakousku pro spřízněnost s mnoh\'mi šlechtíekšmi
lodinami lakouskýmí. Ostatně on sám odrekl i iodína Jeho.
Tent\'ž madar ský list přinesl zprávu, že v budoucím listopadovém
konsistoriu jmenován bude mezi Jinými Olomouckv kníže-aieibiskup

Theodor kardinálem.

Acitace německo- nacionalní „los von Rom“ zdá se, že už zcela
se rozplvnula v nic: ztratila už svou zábavnost i pro samy původce
s\ě. Snad už Jnestala bvt i vvnosnou, čímž hlavní _JeJí přitažlivost
pominula. — V Twolsku nacionalove obrátili celou svou akci proti
biskupu Brixe'nskeinu, čímž v) zvali zase s dluhé stran_\'\ v(elé p1()_Jev_\f

katolíkn.
Budoucí měsíc má se konati v Pešti konfeíence uhersk\'ch
biskupů, ab_\' zaujal episkopát konečně urcité stanmisko k církevní
autonomii, Jak' „členný výbor konglessu Ji vvpracoval. Rovněž zaháJí

se tu příprávy pro oslavu *JOOletěliopokřesťanění Uhern na budoucí rok
piipadaJící. — Dne 20. až 2—3.s1pna koná se sjezd uherských kato
lických spolku tovaívšských a současně s_Jezd l\atoli(k\"eli učiteli“
uhersl\_\' ch.

Sbor kardinálu pio záležitosti obřadní Cona) egatio rituum) pro—
9. května apost. process. t_\l\a_J101se úctJ blah. RaJmunda
z Kapuy (ISIS—13539). XXIII. generala řádu dominikánského. Letos
v říJnu připadá právě (')OOletá památka smrti Jeho. Dne 27. června
konáno sezení v záležitostí blahoslavené služebnice Boží Ritv z Kascie.
sestr_\ z řádu poustevnhkého sv. Augustina; na schuzi pocato Jednání
o 4 zázlacích. Jež plo blahoslavení _JeJíJ))edi)esen_v.— Dne 2.Č—'e1ven(e
slavnostním dekretem papežským prohlášeno J))ed slnomážděnou
kongregací rituum v papežských pokojích. že se přikroČí s Jistotou
ku J))Ohlášení za svatého blah. (Tana Ixřtítele de la Salle. zakladatele
skolních bratří, Jakož 1 ku blahoslavení několika ))11\sionaí(( umucenvch
při hlásání slova Božího v Číně, Tonkinu a. KoČinČíně, Jakož i ku
blahoslavení etih. Luzzaaa. obČana z l)1eseie.—-—Dekíet tvkaJící se

Jednal
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kanonisace blah. Jana I\rtitele de la Salle \yličujc zásluhy S\ětcovy
dot\rzuje zásluhy pio jeho kanonisaci přednesené () konvregací )ituuin

prozkoumané i stvízene. PLOCCSS
kanonisační započal 20. července 1897
() skončen slavnostním sezením kongregace )) přítomnosti Svatého Otce

21. února 1899. — Dne 11. července v sezení kongíegace rituum
usneseno: rozšíření mše sv. Bedy Ctihodného jako učitele církevního
na celou církev; stvrzení úcty blah. Marka Criado. kněze z řádu
nejsv Trojice pro vykupování zajatců; schvaleni officia a mše sv. ku
poctě blah. Raymunda z Capuy Přehlížen\ a zkoumany spis\ sl. Bož
Jeanu Jacques Clie1ovi píipisované.
Dr. Josef Muller v\dal dluhy díl sveho ,.pokrokového“ spisku
eŠvyc arích. Oba díly jsou spojen\ tak Že prvy díl: „Die \vissen—
schaítlichen

datkem die

Ref01'“1nen vychazi

tu vlastně

ve druhém

v\-d(')ní s do—

praktisehen Ref'"01men. Prozatím poznamenáuime. že

(lll1l]_\"tento díl ostře tepe některé vady. .in PCQ'L'ÍIDÍIIC
dieccesi bav01<l\vch

předevšim a útočí jako hnutí refoímní vůbec na jesuit\.
\ elke ref01mně—den)()kratickehnutí. jež venku za hranicemi vysoké
vlny vzdouvá, )) nás \ Českem zatiší odíaží se jako ve vypouklen)
zrcadle: máme na mysli batrachon)\()macl)ii \lasti a \oveho Zi\()ta
o ..topiče“ () ..brzdaíe" v cilkvi. I\ tomu ještě ve \lastí si ty brzdaře
a topiče z Nového Zivota načisto pomatli.
\'atíkanska ..Cívilta Cattolica" ve svých posledních sešitech
zaujímá stanovisko k dozvukum o Amerikanisnn). jak v iuznych
listech se v\'.<k\tl\
Zaznamenáva s uspokojenín) li<t arcibiskupa
z \Iil\\aukee mons. Bedřicha Katzera () list biskup\a Saint-Cloudskeho
(Minnesota\ mons. Jakoba

Trnbeca.

List tohoto jest k1(')tk\'* () .<t1uČ-ně

se jím vvslovuje <()uhl(< a rado<t nad poučením <v. Otce Arcibi<kup
Bedrich l\atze) po.<lal s\ Otci li<t delsi. Ježto veřící jeho j<ou vetšinou
nemečtí katolíci a ()n <(ímje<t \ěmec. je<t tenor li<tu jeho v\'<větlít(ln_\'*
ze sameho nemeckeho stanoviska, jtž katolíci nemeČ-ti vůČ-i ameíika—
ni<mu zaujali. Arcibiskup Katzer plaví )))(zi jin_\m: „\lezi nasimi
l\rajan\ Američanv j<ou velmi mnozí () zvl(')<te žurnalisté katoličtí.
kte1í si(e tvrdí o sobě. že ony od<ouzene l)ludy amelikanismu ()d<u7.ují

() zav1hují.ale znovu a znovu jako druhdv Janseniste priollašují.
že žádný AmeriČan nikdy t\to blud_\ nevyznaval a svatá Stolice že
byla v om\l uvedena tale<n\ini 7p1a\()m1 () Že vedle ulíodila () proti
smyslenkam bojovala. ——Jak tento zpu<obj ednaní uráží .<\ Stolní ()
jest p()\()vc1neho katolíka nehodny. to v<ichní katolíci němečtí nazna—
vají; vžd\t z1(ejme jsou přesvědČ—eni() tom. že ony bludné nauky
i slovem i písmem. třebas ne \ždv otevřeně () zřetelne.1nczi l)(imi
hlas(inv byly a toho nikdo. kdož katolicky cití. 7apříti nemuže, že

ucitelsl\\' úřad církve nejen se vztahujen na p)a\*d\ zjevené. ale i na

fakta s dOQmatem \e <pojení jsoucí () jest mu tudíž vla<tní neom\ln_\"n)

úsudkem usuzovati nejen () objektivním smyslu nějake nauk\. ale
i o <l\utecno.<ti.() existenci bludn\ ch nauk <a)n_\ch.
Mimo to velim
litujeme zpusobu psaní a mluvení nekterych i katolíků. kteří z ne—
vlastenectví ammickeho viní ty. kdož dosvědČovali. že bludy amerika—

nismu u nas buji. i t\. kdož nad listem S\atosti Tvé radost a dík
projevili...“ Arcibiskup na to sám selnaluje odsouzení amerikanismu
a děkuje sv. Otci za ně.
_
List arcibiskupa Ixatžeia spolu podepsali d\ a biskupové Jakob
b'chuebach. b'ebast. i\Iessner a apošt. vikaí Bedřich Eis. Datovan je
hodu božího Svatodušního, list druhý 21. čenna.
,.The Catholic \Vorldíi měsíčník otců Paulanu. následníků
Heckerových, přinesl v květnovém sešitě „listy Ganganellihď. potom

ního papeže leementa XD

v nichž františkauskv f_rater Ganganellí“

zastává zásady amerikanismu velice podobné. Ježto list_\ t\'to mají se
právem za podvržené. špatně jimi amerikanismu poslouženo.
V červencové „(“—ontempman Review' Theol. Dr. Barry píše
o církevním hnutí dnešním. Jest prý to demokracie. jež vlivem
anglického kmene dele se do c'ílkve katolické. Zárodky a základy

veškerého „,regiluen' v cí1k\i jsou prvt tak demokratické jak nikde
v/žádné jiné společnosti. Leč během dob\ a hlavně vli\ em španělskjm
(\li\em radu jesuitskéhO) koncem 16. století demokratický S\stem
poněkud ustoupil španělskému absolutismu. Ted po 300 letech proti
tomu španělskému S\stému počíná vlivem anOlosaské lac-\ odboj.
Štastnou budoucnost lidst\a vidí Dr. Barr_\ ve sloučení těclíto dvou
činitelů: církevně—katolického a politicky--anf)lického. Katolické vyznání
jest jedině konkretnim náboženstvím, jedině ono jest historickým
křesťanstvím. \aproti tomu anolicka svobodomyslnost jest __'nejV\
šším
vrcholkem civilisace se zretelem na moment politický a sp1„
ávní. T\to
dva dan bož\ké Plozretelnosti přejeme si viděti sloučen\ v jedno
ku blahu \eškclého lidstva. Da Bůh, že \ šichni narodové \rati se ku
katolictví a že všíckni katolíci v\'s\ obozeni budou z mrtvé ruky
caesarismu.
.
Se zřetelem na opětované v_\"tk\. že katolíci nemečtí stojí, jak
statistikou dokázáno. pozadu za protestant\, pokud se týká dorostu
včdeckého a vvsok_\'ch studií vubec, založen na Fr\'bu1ku (im Breisgau)
katolický spolek studijní, jenž si obral za úkol z nasbíraného fondu
podporovati nemajetné katolické studující, dávati přičinlivé a nadané
hoeh\ katolické na studie a tak přispívati k rozmnožení studovaného
domstu katolického.
\elmi čast\ jsou steskv a v_vtkv zahraničn_\'ch casopisu, že
Rakousko přispív„ materíeluě velmi málo k podporam velikých
katolických ústavů. Zvláště pro spolek .,rozšíření vír\'“ jsou p11\pe\k\
jeho menší než nejmenších katolických států a zemí evlopskvch. Tak
\e \_\"kazu příspěvkuz za 10k 1898 _.,spolek rozšíření víry", ustlední
to ústav ])10 podpmu katolických missií, v_vhralz celého katolického
S\ěta 2,()'SO.„')()9zlatých. (Plotestanté angličtí a američtí sebíali na
podporu svých missií přes 20 mil. zlat_\'ch). V onom obnosu 212 mil.
zlat_\ch nejsilnějším dílem zastoupena jako vžd\ Francie. Rakousko

stojís pouhvmi 27.291 zlat\mí vzadu za Belgií. Italii, Španělskem
Anglií anek„ttolickou \e své větsině), za Irskem('), Švvca1'_\'(!. ba
i \izozemím

-——
teplv

na jedenáctém

místě.
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to \lastně
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monaíchie )akou\l\() uhe)\kz'), jež těch “27.000 zlatvch do těch ŽV., mil.
prispěla () .\i(_eRakousko samo 2).1._)6 zl. a Uhr\ 2135 zlatých. Je to
ovšem divna věc. kdvž 331.13milionu katolíků neobětuje ani tolik. co
1 milion katolíka \v\"cca)—ských nebo 3 milion\ chudvch katolíků
irskvch. Pohled na řad\ na.\í šlechtv ovšem to vysvětlí ——mimo to

celé to politické 1'0ž\r\t\ ení Rakouska i Uher je takové. že nemožno
ani jineho očekávati. Cizina ostatně nechápe () ne\ i. nač na všecko musí
chudí \lovanští národové rakouští hlavně katol. cítící sbírati; panující
národove jsou právě v nejbohatších v1\tv(')ch sv\' ch prožíáni hb(1()h\m(m
od hlav) do pat\. Konečně ten 11., milion židů také má ji\t\" vliv,
zvl(')\tě pokud slouží jako houba \sající bol)at\tví z celé ří\e. Takové
cizí absmbce svého jmění nema žadná katolická země. jako právě

Rakrmsko—Uhersko!
Synod jihoamerických biskupů skončil 2). července přijetím
slavnostním )) \v. Utce. Sjezd přijal () schválil na 1000 dekretů
h'kajicích \e poměiů života katolickeho v Americe latinske. —-—
Ve

Francii začínají radikalmě () socialisté útok proti Jesuitům; podán
navlh na jejich \*\pove7en1 z Irancíc. ——Divnou histolki) proti
jesuit\l\ou \dělují li\t\' z v\"chodní Asie. Tu lesuité na \vé hvězdářské
()bser\at()ří v \Ianille v\dávali zpravv meteomlogickc. zvláště pro
v_vehodoasij\ká moře \elmi duležité. nebot b\ lv spolehlivvmi pro
zvěstování bouří moř\k\'c.h Zpr()vv tvto rozesílali zdarma telegr afick\
z Manillv do Hon3koiigu. Sanghajc () Sino'apou). K(lvž ted vrchní
velitel vojska amerického 081181dlOtis v Manille za\ edl \vou vojenskou
\p1()\ u. požádal ředitel honpkonoske meteorolo<>íckéstanice D1.Dobe1ck.
abv .le\uitum toto iozesílaní zpíav mete01ologickveh b\lo zakazano.
A amelický vojenský úřad ov\mu ve své lásce©k \ědě a \\ (» .,svobodo
mv\lnosti nemeškal () učinil p() \ůli p. ředitele Dobeick. Tento
žádost \\ ou p1_\'-'piednesl z řevnív0\ti. Meteorologické zpr(')\'\ .le\uitů
totiž \elmi (asto () správně zvěstovalv ()pak toho. než co zvěstovaly
zpiavv honOkongske stanice.
Sv. Stolice zan(')\í prv \e m\šlenkou zru\it \\é .,non expedit“.
jímžto zdižovala dosud katolíkv italské bláti činnou ťíčast \ politice
státní v Italii. V \uova
AntologgWa ze dne 16. čer\na poslanec
l)e1)(')t\k\' (z mí1n\' ch) Molmenti v\ z\' val katolík) l\ ()pustění passivitv
politické: dnes p1_\"beztoho jen \ nechutí vět\ina katolíku toho hesla
poslouchá a mnozí už \e odstěpili. Po odstranění hesla toho tito
(lne\ní od.\tepenci v1r(')tí se do íad l\()tolick\' ch, které VZIOSÍOUtak. že

na Montecitorio (\e sněmovně) budou stranou rozhodující. Dnes prý
„cattolíc0" v Italii je souznaěm'm \ „antinazionale“. což mnohé
věrné národovce odráží. ——\a tato a jiná vábna \l() *a odpověděl_\
v\ak katolicke li\t\f italské 1ozhodn\"m„ne“ Dne\ liberálové volají

katolíkv
na pomoc
jen proto,
ab\ jim jež
pomohli/
zahnat\v\'m
zle duch\
).)blikanísmu,
socialismu
() anaichie,
oni \ami
proti
habožen\l\\"m vvstupouíním v\ volali. Přes to v\ak b\ liberálove ne
p1e\t()li na katolickou stranu pohlížet jako na protivnikv \vě. Spolu—
úca\ten\tví katolíku jest možné jen jako následek n(')božen.\l\eho
Hlídka.
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smířeuí st(')tu\* (?ír'.k\í nikd\ v.\šak neda)i \e \\ (i.\tikatolíci k o))ortunismu
(\ zvlá\té ue takovému. )enž b) pomáhal )cn liberalum. (Il (:ittadino
29. června).
Katolický armeuský patriaicha měl l)_\'ti \'olen v Cařihradě.

koncem července Za zemřelého msgr. \za1iana.)enž

nežil v milu

(\ patiiaíchou vvchodní círlnc a1men\ké f7a_)i.\téz důvodu za něž
nemohl. čekali i východně armenskj— patriarcha i turecka vlada
konciliantní osobu — 7vlášté do\avadního zastupce patr. kat. A\'e(li\'a
Arpiariana. \olha v\ak nepadla na ného.n_\"b1ž na l')i\kupa Caesare)
ského. Volba patiiaichy armen\k_\"ch katolíka koná \:e na zaklade
ujednání papeže Pia IX.
cařihradskou vladou. \\ot(il)10\é arnlenští
))o p01adě s biskupv sestaví kandidatní listinu a tuto předloží ))orté.
Porta nemilé kaudidah
z ní v_vloučí a ze 7l)vl_\"ch volí ))ak \bor
biskupu armen\k_\'*ch nového patriarchu. na ně)ž přenc;\e pak ture(k(i
vlada i civilní moc vrchního politického \))rávce „naroda katol.
armen\kého. Pro toto udílení patriarchovi vrchni politické moci
(\v. Stolice usoudila za \'hodno. ptedklzidati turecko vládě listinu
kaudidatův a proto také ))řibirati k sestavování listiny této velmože
armenské jako zástupce lidu.
..
...
..

.
>..
..

“!

\'ěua :) mnění. Od té dol)\'. co se muže počítat v korunách.
\\))(\((1)1 u nás literalní konkur\\ ně)ak velikoltpcf Hemží \c to sa—
m_\'ml \:tovkami. \edavno )istý žemsky (l\tav v\p;\al na \ e)).\('1níc((lv
vedecké knihy cenu ——100 korun. Cenu 'N zl. by byl sotva kd_\'
v\'))i.\oval. Ale IU“ K. to se už da nap<at a i říci' Koho taková (en.-)
ma pobídnout k \(ižué.)))e(l1uět (\ tu )e\tč zcela specialni) \ \((1))(iva)i(_i
praci. to nevíme. Jedná-li \e () nejakou drohotinu. ))al\ za)i\tc t\ \to\
kove ho).) cen) l)u(l()u d0\tatecri_\. — Druž.\tvo l)rn('n.\kcho di\adl()_
zase \'\*))i;\u_)e
cenu na činohru z moravského
života a na lihrctto
k moravsk
(' opeře. To nech—(i))cme):)roč ta ..m()rav\tina" ma l)\"ti
příznakem ne)ak( l\r('(.\\' \l()\c\nc. () ni7 \( ))Ime v obou ))řií))a(l(ch
_)edná. Pro( ne (hama (\ libretto vubec.) Ci ma)í to b_\"til\u\v toll\lo1i.\ticl\(
nebo to))o2rati(ké“ Je uč)al\_\' t(n kío) nezl)\tn_\"? Jak to žasaha (lo
dě)u li(l.\kých () do života lid.\kého nc)al\ Z\laš
ak než
\ \ou.\((lníin Sl(>z\ku nebo v přilehlých Cechách). Ma)i to l)_\'tisocialii
a ho.\pod('u.\*l\é ))omě1_\ť T) _)sou na \'amé 3[()1a\*( n(l\olil\()r(l)o

\tupnc

a ohdolmv socialnim ))omeium \\cch zemí (\ou.\c(lní(l.) Je na\ mo1av\k_\'
71\()t tak v_\"zuaču_\"že ta niaíka )eho na tom lihlcttu (i dramato n(
l)u(l( .\cl)v(1ln('?i \la—li se to odl)_\t kostymcm. pak to mohou ol).\tar(.t
až
v gardcrohč.
\czmcuic
.\i na 7_příklul
\\'zna(“'u_\"
l\u\ morav\k_\":
Z\lr.'\tíkovu
..3l(u_\\u
\'cmvslímc.
l)\
l)_\l(-ital\
tvpicln
m()1a\\k3
že by se nedala na )uil\lad l)(—zu)in_\ svi \\)azno.\ti ))i(\'l('ci u))lm
v roucho

(hod l\('. Z\l(')\te

při ))1(cuh

\))í\o\ mli )cu a )cn () \nitíuí

d*1a111i'_'—()ti(k\'(l).l\(le
\\: _)(du(i

(la) lid.\l\v a o\ol)\ _)cho nehot vše čím

na. oko
))u\)l)1 ()H\L1Ž.v
mo(1 tunu.)
_)c\tt t.:'l\()\
mi\tni
_)en
l)((o\e\t1())eu(3ho.\a
to ' ))()l\
n) (li\(((lilc
/i\()._v )()z
\\ _)ak
casto\ždjf
itu
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\e stává, že autor ..moravštinu" nebo ..slováčtinu“ v kuse předepíše) ()
režisér to prece ))ak' \packa. \ejp11102(ne)\1 místní značka díla )e \zdv
autor jeho san). .le-li \skutku umělec. pak od něho bez toho nic jiného
nedostanete. nezli duši toho lidu, \ němž \am žije: Proto byt takový
konkurs ('ičelnějizněl: jen mOIaVští spisovatelé \e smějí ucházet. A byl b)_
též )ako konkuis brněnského divadla tak v ))ořadku. Ač taková mistni
výlučnost zase není nic chvál) hodného v národě už beztoho ne))atrnen).
Socialisté si chtějí sestavit. svou zvláštní čítanku pro děti ——
ovšem

čítanku. které sotva se bude ve školách užívati. Vypisuje na články
do čítank) té k()nkur\ ti\kové družstvo stran). Cítanka má b_\'ti ))ro
(lítl\_\ od 11) do l-L let a in:-'(vštěpm ati ditkám

1. mravní názol)* třídy

))rol'et
tář\ké proti moralce ka))itali\tické. ted) jiné názor) 0 ))1aci. chu
době. bídě almužně. (lobiočinnosti. ))oměu) k bohačum (( ))1(((((l((1cum
než jaké (lO\ud ))r0))a0__ov((n)'
n)nějšimi čitankami: 2. emancipační ideje

sociali\ticke o rovnosti (( stejných právech \\ech lidí; 3. politické a
praktické statní vědomosti (o mezimirodnosti. pravém vlastenectví,
o válce a její zločinnosti. o ))lolett('(ř\l\_vchnazorech na dě_)in_\'d\'n((\t1(l\o

militari\ticke,: 4. moderní ide\ přílodovědné (.) od\trančním n)\tholo—
gických ))ojmův () určení cloveka. (_)životě posmrtném (! atd.; .). Obrazy
ze skutečného života dítěte proletářského v přírodě. v rodině. ve \kole.
Konkurs

je trochu

l\r('(tk_\" — do ")1. \rpna.

tak že se bo_)í__.1ne
že

))o tomto sdělení \e naši čtcnáii nebudou už moci ani \('((a\tnit.
V) bor prvního sjezdu slovanských novinařu \)dal št((\tně už ted
z))r('(vu sjezdovou. P))lo b) to divné \'_\\vědcení no\in('(ř\l\e _))ově\tné
hbit0\ti. kdyby v toin asi neležela v) ))ocitavo\( na oživen) zájem ))ro
\)ezd ))1vn) v te nvně)\í blízkosti \jezdu druhého. Či snad ne)
Jednota ))io dostavení chrámu \v. \ita v Praze měla 1()).č(rvence
\vou \'ýiocní valnou hiomadu. ))ri níž sděleno, že jednota ma 18 zakla—
(latelu. 3 )))ízniv(()) )7( skute(n_\"ch. 218 při\))í\ajícich a 12()f_)meně
než Í)zlatov_\"chčlenů. Plijm) iol\u minulého ()bn('(\el\: (w()() od (leho
Velic.1()t)l)() od hr. Thuna. ))(ed\()d)' ministe1\t\'a. _)UOOzl. od ))rob.
mons. Íl01).()0.<)()() zl. zem\ke () 20.001) zl. \t('(tní \ub\ ence.))rí\))evk)
členů 126.6—17zl., dary ()()68 zl. odkaz) 18:50 zl. Celé jmění obnáší
167. (567 zlatých. Z toho \loni \)*(l('(no 129.432 zlatých. ——Volen ve

\chuzi te zaroven nastupce zem(()l(')ho \tavitelc prof. Mockera. Zvolen
_)im mladý (?)Ulet)"“.ale už \ dostatek osvědčený (( uměleck) vyškolený
(((chítekt K((mill Hilbeit rodák lounský.
křesťanská akademie. V Praze na své výroční valně hromadě
uši). června) sdělila. tuto zprávu o \tavu (( pusobnosti v roce minulčm:
('lenú če\tn_\"ch má 2. zakládajících 43 (inn) ch .)1. ))))\p1\())1(=1ch
)( &
úhrnem 475 členu. Přijmu bylo 262) mld) ch. \)dani 2081 zl. zl)_\'\a
(')—LT
zl.

Přednášek

o církevním

umení

l\on(ino l_();((\))oř('(d(1n)' zase

c_\ríll\ké (uz de\((tel exercicie ())ro z))ev (( hudbu ehríunovou). Při
akademii ))usobí odbol)': vě(leck_', ()rillský (hudební) (( umělecký

a' l(h()(oloo)cl\v

) L\tře)dní vídeňské komissi pio umolecké památky ve \ethi
NJ

3). (er\na

vyslovenna radost nad ))ře(lložen)'m od zen1\l\('ho vvboru
4-2)
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če\k('—honovým řádem \tavebnim

pro města Prnaht Plzen.

Budějovice. \0\ _vtento stavebni rad vyhovuje požadavknm inodelně
uměleckým i přáním přátel starých palnatek.Ze1n\k_\ výbor \a'nn učiní
soupis památných budov: pomníku. studní atd. a J'iných uměleckých
pamatek. Jež nesmí nikde ze žádných dů\ odn zničen) b_\'ti.
Pražská Umělecká Beseda pořádá letos výstavký obrazu \e ven
l\0\\k_\eh mě.\tech v Jindřichově Hladci. Sobě\la\i a Paidubicíeh.
\láda zakoupila z pozůstalosti Mároldovv pro obrazárnu akademie
vídeňské obraz ,.A la mairie“7 za 800 zl. -—-I\ra_jan náš malíř V Paiíži
dlíei Alfons Mucha zvolen od \':'l(d\' za ieditele dekorací rakomkého
oddělení výstavního na \_\'\tavě 1000 a 7a dekmatera oddělení bosensko
her(ef_)o\\kého. ——Jako jiné ústa“ umělecko v llak0n\ku bude míti
i unnleeko—piumv\lO\a škola pražská na paříž\ke v_vstavě \kaázanou
plochu pro svou specielní v_\"\tavl\u (v ramci oddělení rakbmkeho).

\_\'l)o1 plo zíírení druheho divadla pražského iozhodl \e. dež
_jinak to nejde nijak ku piedu. najati místnosti divadla \aliéte
k činoheiním pledstavením— pouze na část roku ovšem. — Drama—
tiek_\' skladatel \íte7 \lav \0\„ik \kLid/i p1_v opeiu na libretto jistého
morankého \p1\o\(ltťlť jakož nz \pí\e b_vlnapsal ouverturu k \l1\tikov
?.)Ičllnřšlf

*„irodni praž\k(': (\ krakov\'ké divadlo umlmilv \poln. že na jaro
pří\tiho roku n\poiadaJí na vzájem \ýměnu činohelního en\emblu:
praž\k_\" pujde na čtvii hrv do [\rakova krakovský do Piahý.
U Ceskeho Bíodu počali patlati po hrobě Prokopa Velikeho
u Lipan padlého. Šlo \e po t1adleí lidové a počato kopati ve \p_\'charu
p. Straky u _.\Iilnerova zámečku. “ Po několikadenním kopaní přišlo se
na za\_\_'panou \tud„inkn.

\nad

onu, (( níž dle tradice _PlOkOp Veliký

bvl pochován. Kopano hlouběji a pri\'lo se na k0\ti. jež zatím dán)
znalcům kn prohlédnutí.
Mu;\enm kralov\t\í českého dle zpiávv výboru obohaceno letos
těmiío dary: bibliothekon \pi\. Josefa Svátka o 2000 svazků. sbírkami
cestovatele Jos. l\(uen.\ké.ho. v nichž naleza se vzácný uloniek meteoritu
u Bandonga 10. pr()\inee 1871 spadlého; dale ze \bírk_v Sáryho po
vě.\tn_\' 7.„1)le_jl\rásně_jší
trilobit“

Ilaenus

Bouchardi.

Poslední dobu utvořil se v Praze \polek za podpory městské
radý pražské ku stavbě sanatorií pro tuberkulosní. ——Konečně také

i u nás něco!
lolský týdennik

..\Í0(;lern_\"'. samým Piz_\*l)_v.\7e\vs
kim zaštípený.

dlouho se neudržel. Oziíamují jeho zánik. Ž—da se. že také \taronová
„\[orawka Revue pujde tonže ee\ton v'—..\:eho
pomíjejícího. \ejvětsi
překážkout takovým moderním pol\nsum _j\on totiž pro nic .nenad\ení
nakladatele. a tiskari. — Spismatelé pol\tí '\družili se nedávno po
zpusobě našeho ..\I:i_je'“ ve spolek „Rasa literackaf'. spolek podpůrný
pro \pi\ovatele i jejich rodiny. 5— V J)ol\l\(11) n'nodnim pantheonu
7ah1anični1n ——na zámku Rapper\\vvl'a\ ve b\'_\'c„lííeh má se Ziídit
na pamět lonskeho jubilea nm\eum \liekiewieyovo Museum \lickiewi—
CZ(\( dnes nachází \e v Paiiži; v (3 \v(.tniei(h nashiomažděn_\ tu

R(_)zlil(>d.
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p(unátk\ k zi\ otu a prici básníkmě .\e odnášeJíci. \Iuseum toto mi b_\'t
zakoupeno 7 pleb_\tku \biikv na pomník valšavs k_\"\loni uspořádané.
Zb\ tek ten Č-iní 80.000íranki1.\
Rappersn vlu na(h(121se už mu.\(>um
Ixošciuszkmo. — O dí adlo krakovské a pownesení Jeho za\l()uzil_\'
ředitel Tadeusz Pawlikowski po ()leté činnosti odstoupil a správu po
něm přejímá Josef Kotarbiúski. sám herec a kritik divadelní. Šeena
krakovská

má pověst nejlepšího polského divadla.

——(\'a .\chdé slo—

vanskvch žurnnalistů v Krakově odpadnou letos reíeiat_\ () ti\k(1 Jedno
tli\_\'ch slovanských náiodu. ŘeČi budou \ěnovánv tudíž praktickým
otázkám o Oleanisaci tisku slovanského. l\€-Í€lat_\' zatim iozdelen_\ mezi
Čechv a Polál\\: O založeni \vazu 510\an\l\é k()11(>\p.kancelá1(>
(Plolíop(11é(f11\2„() založení slovamkého .\polku žuinali\tického v Ra—
kousku HO\'01ka):..Lkol\'
a cíle slovanského tisku" (D1. Bea1_1p1('>);
Zalocení denníku franc. nebo není. výhradně .\lo anskvm zajmum
věnovaného" (Dr. Sokolowskik „Zpusob informováni zahraničního ti\ku
Oslovanskvch

věcech" (.P Le(l(')(fh0\v.\ki\>.

\_\'.\ledek
Pu\kin\k\"c\h páči \e „Synem
čestva“Mateiielní
na B?)OOOl
r.. .S.slavnosti
PCtCll)lll“\l-\\Inl\B(lOl)108tllll':
však Ote
přes
milion rublu. Jež \\(lán_v na rů7n('> osvČtove a dobročinné cíle. —
V Paříži založena (Sociéte (les études 1u\.\es pod
čestným předsed—
nictvím Léona Bouigeoise. Jenž Jako ministr přičinil se o zavedení
1u\tin_\ na irancou7.\ká l_vcea (\\ šší ;:vmnasia. SpoleČnmt bude pod
porovati v\'(>1nožn_\"1nzpu\obem studium Janka
1u.\k('>h(). Střediskem
prací i hla\at(>le1n působnosti JeJí Jest organ „Levne des (štude51u\\e\",
JeJí7 první se\it nedávno \\'.\.el. Ir(.>\ \\é .\poJeni politíckés Ruskem
a pře\ nadšeni pio l(u\ko přece l)(mcou7i stále více vědí ( AnO'lii.
(\ěmeeku. Italii. a Jim ((az .\tále vic pozolno\ti věnuJí. i Jazvkuni
národů

těch .\e učí. Přirozeně

ovšem. Jsouť to \()(1\e(l('>() st_\'k_\ \ nimi

trvaJi už po tisícletí.
Slovinská „moderní“ mládež brána dosud pod křídla charvatské
moderny (( tu odchovávána (Novo Doba. Gla\. \Iladost Jsou (l\ oJJaz_\čne

a ..tranár0(lní'“). Slovinská universitní mláde7 ma \\ak \vůJ olgan
pouze v kat()li(k(í. Zoře“. Jež ve \ídni na pátý iok v_vchá7í. Mode)
nisté slmínští \šak ohlásili .\e (17 pochvbnjnni \\plod\ knihovšmi.
Cankaiova ,.El'“0tiCa1 zkoupena hned po v_intí v celem nákl adií od
lublařmkého biskupa Dra. .TevliČe (( \pálena. Jim" modernista Otto
ŽupanČ-íč \vdal n\ ní sbírku báosní„Casa op()Jno\ti Jež aspoň není tak.

\cabre\ni Jako Cankarova sbírka. \vznamená\á

mlhavmtí.

'

se za to moderní

\ elkou gramatiku cha1\'at\l\eho a \1b\l\eho JaZ\ka vydal professor
Záhřebské univeísitv D1. Tomá\ \Iaretic ..Graínatika i \tíli\tika
hr\at_\ko;_>a ili \'rp\koga

k))Jiže\'1)()o_Je7ik_'ií(1\ Spismatel

hlavně dvou pr(amenu Jako7to tuncu

přidržel

se

reci spi\ovne', Vuka Karadžiče

a Dva DaniČi(e kteií čerpali z národu samého.
Pii osla\ě ZmaJa Jovana .lovanovióe vvpuklo stale nepřátelství
mezi Sibv (\ Chaivatv v pouliční bitk\. \inu sváděJí Jedni na druhé.
Sibi nazvali .\i \Iadaruv (( \Iadaronu (\ Charvat_\ nepozvali. totiž pozvali
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ale urážlivým prý způ>ol)em. Leč Charvati slavice před tím pravě
jubileum >\(_)ho'lrn>k('—h()nepozvali 7a>e Sil)\. ba ani staieho piítele

jeho Jovana .l0\ anovice samého. Sibi tudiž oplaceli. Mládež universitní
v Záhmhě pak za to vvmstila >e účastníkům /maj()v_\' slavnosti spiostvm
útokem. jaké známe u nás ze >1avno>tínašich \e zněmčených městech.
V Bulharsku nejčilejší lite)alně j>()u dnes. možno 1í(i. socialisté.
Vzalit původ z intelligence za hianiccmi vlasti. na západě. \'7dělané a
1)ov\mi naukami nasaklé. Advokati, p10fe>>oři. technikové a Z\l;(.>tě
mnoho učitelstva čítá se k socialni demokl ;1(n Mezi tímto jest socialistu
tolik že vlada sama p()m_\">lelauž na rep1es>alie.a učitelé >ociali>te.
kteli chteli ()iganisovat se >amo>tatně odloučené od jiných učitelů.
7 toho ohledu od toho upu>tili.— Tak na piiklad l)(ílha1>tí socialisté
maji dii\e svůj vědeel\\'—politick\' organ. než na>i. hojněj>í překladovou

liteiatmu a knihovny lidové.\ed;';\1i() počala ve \ ainč v\ eha7eti nov.-i

lidová knihmna >ociali>ticka ..X'aiodno četivo ': u Stefana Georgieva.
sešitk\'7 7.anestejnou cenu. ale laciné. popularně psané. — Luská vláda
za to jediný \'ědecl\\' Olgan \Iaixi>tnv ,.\a(alO" (7á>ada) úplně za>ta
vila a zakázala.
Od noveho roku vychází v Pešti redakci >lavi>t\' něnL—inad'.
Adolfa St1);111>7a1.'ev11e„l)ie Donaulan(ler“. jež svým červeneov\"m
>e>item zakončila svůj pivní svazek — vsimá si podunajských zemí
a nálodů >lovan>k\"ch. madar>l\(')ho i iumunského. Cast článková je
v\'lučně náiodopisnů a jaz_vk07p\'tn;'1.hospodářsky moment zemi podunaj
>l\\'ch nacházi \'>al\ pov>imnutí v části zpláv a přehledu. Leč ticha
že tu l)\l\' sem tam eenne p1í>pěvl\_\ k poznání hospodámkého života.
piece, vctŠinou tato čá>t nečiní dojmu l)e7p1()>tiedniho a >0u>ta\ného
úsudku; jest výstřižková a útržkova \čtšinou. /ajímav() \>ak je. že.
tento soust1edčn_\'zajem na.>.el>i mi>to v Ulnácl). v madalsko-neme( kem

ovzduší

Počátkem 1'. 1890. v>toupil \ Limě v život nov_v >polek (hlavně

něme(k_v ;ímský

umělecky

>p()lek". vjenz >i ohlal za (i(el

l)\'ti >t1edein v>ech umělců píicha7(J1c1(h do lčima. tak aby ve >polku
tomto nale7li p1í\ čtivého uvítání. poučení a vzájunnou v_vmeilou
in\>lencl\ mohli v\ja>niti a doplniti >\(') umelecke ná7()1\. Tomuto

ukolu hledí spolek dostati jednak \ědeck_\'mi p;e(lná>l\ami. jednak
pial\t1(—l\\m cvičením. \ čdecke předn;'1>k\'mají mlade uměhe seznámiti
s obsahem \í1\: > p1e(lpi>v litui<)icl\\"mi () umění. > dějinami umeni.

církví a států. > uměním k1()>
taihkého staiovčku.7k1'ůtka se všemi
otívkami včd\ aveřejného ži\ ()ta. pokud se týkají umel(e.P1;);ktiek;'(
cvičeni dějí se p1avideln_\"mi >chů7emi. společnou

n;'(v>tě\ou výstav

uměleckých. \'\"let\ za piíčinou umění. konečněi

dopi>\ > venkov

>l\\"mi členy. vynikajícími

umělci a přateli umeni. Z p1edná>ek >lu>í

jnienmati z posledních let t\to:

socha) \\ei1ieh:..vnit1ní

()l)>ah

plastikv" : 111821de \\ aal. „modlitln a apok1\'fní evangelia vzhledem
k svate. iodině". ' P. Grcg'oi

Ga>>eiz

,.11>11e>e11i
koncilu.

týkající

se

umění a zoblazování apoštolů'*; prof. Seitz: „nutnost jednoho slohu
jakožto jednotícíhu prostředku v (unéní“: malíř Hie1()n\mi. „vztahy

'\Ulelt'd.

__.

___-___

64:7

...—___—

školy nazarenu k Frankfurtu n. M."z m\'_:_„>j1'.
Dr. \Vilpert: „technická
(( umělecká cen—()malel) v katakombáclr:
malíř Schumacher:
„mezi—
národní umělecká \'_"\tava v Mnichově \e sklennen) ))al(').(i v 7imč
1997 se, Z\láštnim Zletelein k ne_)'nové_).\'ímu\melu uměleckému“ _

prof. H. Sclnoeisz

fleskv

flš) Angelika \ klášteře San—
Marco ve

lllmencii. v_vsttlene pomocí psaní \\até I\ateřin_\ Siemké

Z plak

tických cvičení zvl('(.\tč \\nikla \))()lečn(') n(')\štéva n)u\e() Campo (\anto
a A))))ait111)e1(tiB()10ia \e \ atikanč \_vně_)\i ))1e(l\(()ven\t\ () ,. )(í'))ni\che
I\íi1)\tle1""zunft je složeno takto: )))s_(_>iD). Nagl. I. ))řed.\e(la ))1*0fe\\or

Šeitz. II. předseda ))iof. P)hoden jednatel mali) Šchumachei () pokladník

sochař \\Yeil'ieh.

Dne (.)července zenuel \ Kiakovč D1*.l()\ef\l())eil)\' \*_al\"))1()fe.\.\()1
při lékamké fakultě Jaoelon\l\é univelsit_\. \()1()(lil \e r. 1603.. diplomu
(lokt01a l(':k()1\tví n()l)_vl)*.1b)1a po ))(s)lkém povstání. _)(l)o/ se (\úč();\tnil
jako lékai \l)()1u (lěl()\t1(—lecl\el)o.b\l i()ku ]bi)If).))))enovan ))1oíessmen)

fain)ak()—d_\namikv na univeuité



\ I\1akovč.i()k

na to ))1()fe.\501em

Cllil'lll'f"l€. pozdeji měl stolici f_v\iol()(_)„ie() ((nthiopologie.
(O'/„machu _ocrmani\ace ))()1'.1(Ž-l($).l)\l))iof \l()_)e1_)edním z
ktelýni dovoleno )))edna\(t1 po polsku. Prfo1e\.\()1*e1n
7u\tal
R.186().\tal se ))ie(l\_e(l_(_)u
Spoleuwsti nauk. kteiou ))ř(1n(nil

Za noveho
nemnol)_\cl).
do 12187).
v Akademii

věd a umění.
a b_\l _)ejin) ]))e(l\ed()u do r. 1889._vD1.
\[ajel'
()dl)()1n_\'(h
(l(“:l.(l1n(>nujeme.l_v.\'i()l()_(_>ie(\ou\ta\
ner'ev()\

na)).\al1534.
(adu).
(oku

] v\i0lo_<>ie
\n)v\\lu" (ÍlS)? . „\ li\ ))ovětíí na 010ani\mu.\". \ pioíessmen)
Skoblen) vvdával ))o ladu let. R.(m7niki\\ \(lzialu lel\()1\kieoo slovník
anatomický a německo--))()l\k_\"slmník názu) lél\()1.\k_\'(l) 18()2. v_vdal
l)il)li()_(_„>1aíii
))111()(l1nc1\\(1) děl

))ol.\kie_)*. S))i.\k\

\edle

„Dlouhe

povoláni lékankeho

))()l.\k_\"cl)_..Litei atula

H\vogl aíii

zienii

Žiti ("š'lo\(':l) (\ .P()mě1_\ anthiopoh)gi(n('=".

věnoval '\e i vei'ejnému ži\()tu. l)_\_'lčlenem

obecního za.\tu))itel.\tva l\iako\ (\k(':h(). okresní školní ('()d_\. zemským
))osl-(mcem ))o (elou řadu obdobi sněmovních. konečne. povolán i do
p_anské (\něniovnv a jinenm an t())'n_\"m1adou. Zemiel ))))krátké. chmohě
\92.1()ce \ěku. zanechav ))))\Ohe památku )ednoho z 1)()7()\louale_)\ich
))1()fe\801ův a učencu kral\()v\l\e uni\e.1\it\. ——Dn( ..-. cenna (dle
1u\l\eho kalend.) zemiel 7namenit\' 1u\l\_\ Olientalista. 7a.\l()užilv ))iole.\.\01

))et1()h1ad\keunive1\itv A. Th. (Jols tunski). \ \(lal Z\l(')\te..l\almvcl\o
1u\l\_v \l()\ni'l\ () přehlédl () O))1a\il ))1eklad bible do i))on(>()l\tinv. po—
)ízený \ilem. ——Zt1(')tou citelnou ))10 I(u;\:l\()l)vl() \mit A. Th. B_\čkova.

))atliarcliv 1u\l\é () \veětové biblioglaňe. Jsa ))1ed\taven\"n) ne)vét\í iuské
knihovny.
b_\lvědeckých
živou encyklopedii
dluhu věd()n10.\tí a)))(_)i
())))ín1n_\'n)
iadcem
všech
)))acovníku. v\eho
tak 7e))1()veml)_vl1)a7v(')n
e\smen)
Golu hinsl\_\"n) i_iejle)i\ím bibliothekařem na zemi. Proto památka jeho
v(lč(ně \e ctí i )) (izích učenců. jak viděti z knihv nedávno v_vdané

Angličanem Cioninem o ))urpmoven) kode\u evangelia vccai\k(' \eiemé
knihovně. kdokoli ))ři\el b_vl () něho \te_)ně \'(ížen () ochotně ukazňno
mu v\echno. co _)iž () otázce. kteiou se chtěl zal)_\'*
vati. b\lo napsáno.
Často se \talo. že 1nlad_\'ueenec “\evelice 7a1azil vida. )al\\' mateiial bude
muset ))1o\tu(l()v(1ti Tím zpu\()l))em \tal \e B\_ekov původcem mnohého
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důkladného díla. Nikdy však nehledal osobní sl,',v\'. Zemřel 2. dubna
(dle starého l\alend,',ř'e).— V cizine zemřeli: Orientalista Dr. All) e rt
Socin z lipské university (27. cmvna), nejsta1ší žulnalista nemeek_\'.ŠJ,)let\'

cheíiedaktor.Fre1ndenblattu“.LeOpold v. Blu mencron (29.čenna),
francouzský romanopisec a člen flancou7ské akademie V. Cher buliez
(2. července), slavnv orientalista belgický. piofessor katolické univeisit\
lovanské, mons. Dr. de Har lez (17. července).
Na mnichovských divadlech z„vedla vlada daň z lístků. — ..Tlu'fatrc
francais“ odmítlo postaviti ve svém schodišti poprsí kritika divadelního.
nedávno zemřelého Francisquea Saree\,e jenž je divadlu tomu odkázal.
Rozhodnutí to lOZtlpčllOveřejnost lítera1ní.z\l,',ště z toho duvodu že
Salceve odmítli jen proto, že b\l pouh\'m kritikem.
Podobne lidovému divadlu v Oberammergau \*Bavoříeh „ v Hořicích
v jižních Čechách jsou hrv francouzskeho lidu v \lenil- .leanne d Ale ve
francouzských \ogesách. \„ 1-10hercův a heleček z lidu dá\,', k„žd\'
ctvrtek veliké představení v .,Grand the,t1e populaiie abrite“ \e zcela
včrném hist01ickém provedeni veliké mysterium .,Jeanne, (1Ale“
Nově objevena podobizna od Ratfaela pochozí z malé rodinne
obiazarm italske. Považována dosud za práci italského malíře, Ridolto
Ghirlandojo. Má se za to. že podobizna představuje bratr„ Angela
Doniho, jehož podobizna i podobizna paní jeho \Iaddaleny Doni davno
znám\ b\l\ a jako sl\\ ost\ umělecké chovají se v Palazzo Pitti v Hime.
O dláždanske Latiaelovč. \Iadonně Sixtinské“ od několika let snaží se

hyperklitik Dr. Lud\ík Jelinek dokázat že není p1„\„ Shiuul 1)ed,'
,vno
všecky důvodv sve v celém spise. Tvidí. že dráždansky oblaz jest
pouze bezvýznamnou kopií původního obiazu. jenž nebvl na plátně
malovan ale na dřevěné desce. Liší se už také na pr\ní pohled pr\
od ostatních \Iadon Raftaclov\' ch. Byl prý zřejmě malován ve způsobč
emailové technil\\. Opilá tento svuj nejhlavnčjší duvod ()jediný pramen.
Vasariho, jenž dosvědčuje, že Raffael pro, .černe mnichv' „ San Sista
v Piacenze malO\al tab uli pro hlavní oltžíř, n„ niz zoblazenn„ Panna
Maria se Sixtem a sv. Barl.)orou Z\l,',štní pi v to a řídký obraz. Ve světě
umělecko-vědeckém těmto poch\bnostem Dia. Jelínka een\ nep,il\l„da]1
Blussel dokončuje opravu své historicl\_\ památne a umělecké
radnice z 15. století. Práce na obnově trvají už 30 let; náklad b\l
velil\\'. Dnes vsak až na \*\'plň soškovj eh výklenku jedne' stian\' eel,',
ladniee září už \* hist01ické kráse sve ]ř). \eku.
V Anolii stáva spolecnost na ochranu historických a malebn_\'eh
krajinek. \„ poslední schůzi v\*1oční omámeno. že spolecnost ch\ stá se
zakoupiti „ zachovati nálodu jezela Ixillainevská v Irsku. lsou l\1„sou
svou proslulá jako jezeia skotska. Ted vsak měla přijíti spanstv, m
\Iuekioss do rukou bohatých Američanů. kteří tu chtěli zříditi soukrom_\'
park a tak nejklásnejši paitii Irska učiniti obecenstvu nepřístupnou.
Společnost obratila se na stat. ab\ panství \lu(l\ross zakoupil a tak
vruce statu pře\edl krásní, jezer„ Ixillarneyska. Ale vlada odmítla.
Spolecnost obrací se proto k cele \eřejnosti angliekes prosbou o podp01u
„ příspěvky, ab\ jezela mohl„ b\' ti v_\koupen „ a zřízen tu nálodní paik

linzhled.
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přístupný všemu ná10du.Spo ečnost v minulé, své ))n.\obno\tí uz uch)(')nil()
tak velmi mnoho \k\*o\tu 1"'_)ííl()(lní(3l1
))řed zhoubou () před odcizením.—

Bože. takova společno\t bv () l)(i\ \ Cechách () na \loíavě měla )))(ice
\aše k1("(\ná ))ííioda skou) výlučně ))atíí zidun) () \emcům. \en) tani
ne\))()lehliv(3mu \lecl)tici českému. Lidu () náiodu samému skoro nic!

Ze \jezdu budoucich zajímavější budou: mezinárodní na ochranu
ditek \* Pešti (v září); mezinárodní \je7d ()fthalmologů (očních lékařů)
Utrechtě
od 14.——18.\1*pna.na nějž přil)l('(\eno na 200 účastnikův
() 100 íečniku. () podzim i))(i b_\"tido \\ iesbadenu \vol(in sjezd v\eeh
německých akademií. ale \polu mají býti ))()z\(')nv iakademie \ědecké
_)invch zemí () naloduv

()l)\ tu S))o_)il\ se v j(=(len_.mezin(')10dní akade—

mický svaz“ .\ ěl)l().\1)(ianglicka akademie RO)al Societv. _)ežod několika
let má \vělen_\ ))lupiavné place,(=()((>7.budoucí1vedení mezinaiodni \edecké
bibliografie. je tohoto intcrakademickeho sjezdu spolu\vol()v()t(=lkon.
badání ))()))oleon)\t1(
ke nabylo t((k0\_\'(h i()změiu. že pěstovatelé
toho odb01() \čdeckeho hodlají \e budoucího iol\u \ejiti v Paiíži ku
zvlá.\ftnímn kongiessu v den ))()111(
(')tne b1t\ v () „\laienga (14. čeivna 1800)
Podnět v\'\(=l %Italie. lu v Ale\"\((nd)ii utvořil se už mezinaiodni výboi
pro kongres—\ () svaz napoleonistu všech zemí () nťnodu.
Počátkem července zemřela ..mere A(l(=l(=". matka Adela. _)ež

jako dívka lSleta byla Milletovi modelem jeho slavného obrazu ..-\nf=(=lu\"
(..Andel Pane-= — na poli rolník () žena ustanou od prace () modlí \e
Zajimave je při tom že proslavený () \ celí—
m uměleckem \\ été znamv
model Milletuv _)e původu

(—e\l\('l)()..lejí děd ))ři\t(=l)O\*al\e do líamie

z Čech — \lul \[oche1)eí*(\lošn().* \ložn_\".)
* .b_\*l tkalcem. Mlada vnučka
jeho \la sloužit. v iodine \lilletově () tu )()ko \l()7.ku venkovskou
zobiazil )) Millet na \\ em obiaze — model tedy ke slavnému tomuto
obrazu \\tal" zdaima. i\lillct (\ám za obraz obdržel 254W)franků. Po—
sledni cena, jež za obraz vyplacena. obnášela (1889) (355.101) franků.
V c. k. akademii

umění ve Vídni

107de1()\(')nv 21. č(=*'í\(=n((=usta—

novené )))(ímie 401uzn_\'*mumelcum vvt\()) nvm 7 Rakou\l\a

/c 40 cen

tech do.\'tal() \e \íden\l\_\'n) (nnelcum 17. českým 4. )))()rav\l\_\'1n 1'0\než
4. Št_\'1\l\u. Uhrám () Dolním Rakousnm bez \ídně po 3. .) )invin

rakou\ko-uhersk_\"rn zemím (Slcuku,
Bukovině. T\1olum. Přímoří.
Charvat\ku) a Německu po )edné.
Ya ()\lavu buleté památky (i))iitíPeti')íih() (E)1.če1vence 1949).
národního l)('1\níka inadaiskeho. hodlá \))ole(no.\t jeho jména zakoupiti
\* Pe\ti dun) na jeho jméno (( zaříditi v něm P(tbhho )nu.\eum. podle
vzoru podobnvcl) museí odjinud.
Sveho druhu jedina jest společnmt zeměpisná v Uhrach pi*o
zkoumání ))1í1odnicke jezela blatenskcho. Dukladne. obšíiné ))1('((e\po
lečnmti

této v_\(l(ív(')n_\*))eliodickv.

Badaní

dotvulilo.

7e )e7eio

_)e\t

zb\tl\em mme odtekleho 7 ní7in uhel\l\_\"(l). Voda jezem blat(n\keho
obsahuje velké množství chlmidu \olí'. tak že \oln()to\tí \vou pneu—*
šuje \*e\ke1() jezera \tiedo- eviopská. lo.\ledni publikace zabývají se
zkoumáním flory _)ezei'ní.
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iuzhzml.

Skvěle

plíkladv

l)(l(__:»i(l\e. jež

hvla

hlul)om()ř>l\_\'eh p();\—l((lní(h v_"_\'p1avněmecké

'7("(r()veň ant('(11\ti(l\()u

v\'))).—)\()u nové

()

a 1)()\('—v_vvo

l(i\(i_)í podolmé p()(l))ik\. Anglicka autwukthkí) v\'prava >ep1ip1avu)e.
ňpojmé Stat) pak už > přípravou lodi ..—\ll)((t1()>>".jež )na 7koumati
jižní ('(i>t Tichého oeeanu. jsou hotovv. fake v\ p1()\(1 )u\l\o-\\e(l>l\()
ponekud

zdižená.

vedle mělení stup))()\('eh() () 7k()um('(ní >()u.<rena Špic

lJe)l\á(h má se věn()\ ati tež zkoumání pomělů moí>k_\'el) v okolí.
\Ierení >tupnove velikého m7>ahu (_h_\sta >e z anglické >t1anv

Aim e

)lě1eni to má se podniknouti na )))íč eelou Afrikou podle

stupně ?)). v_veh. delky (od G)(=(>n\\iehu). Délka tohoto )))ěření obsáhlé)
l)_v tudíž ()() stupnu. čili na 1000 mil délky. Před TU lety v_vkonané
mě1ení stupnove v Rusku (V. Struven). >polu > měřením africkým l)_v
zaujalo IUÍ) stupňů téže >k()r() délkv poledníkove — od 341/3" jižní
šířkv až k Thi/30 severní >ířk_v.

Z národního

h()>))()dář>tv)'. Nejne))(')viděnejší čast v_vrovnšmí. totiž

Z\všeni potlavníel) daní a cla na petiolej p)ovedeno moeí nařizovací

$1-l.7.('(l\l.z.)7e dne ]? (e1ven(e.1ím ted_\ v\lovnání z prwatímnosti
v>ztupuje v deh'nitivní úprm () dle nových i'nnluv --—aspoň jedna jeho
čá>t. Lhuta. v níž naňzení nabudou platno>ti. )))čena p)(_)7,v_\'
šení daně
(fukerní () úpravu poměru > tím spojenou. od 1. srpna t. r.. pro daň
žlíhu () piva od 1. 7(i)í. zvýsene elo petrolejové od 1. ledna IEHM
Se Z\_\'>ení1n daně euke1mi z ]I') na I.! kr. na kilo (či vlastně
12) kr. dan >p()t)'el)ní a () kr. (lan prodejní) vstoupí ZálOVCll v platno>t
ustanovení. jež nutno zav('=>tí plo pripad prechodu cukiu z jedne
ří>>ke polovice do druhé. \vněj >ín) \*_\1ovn'(ním. jak už jsme (híve >e
zmínili. každá )í>>k(')polovice v\l)í1() nepiímou spotřební dan z euklu,
piva () lihu pio >el)e. Platí to do>ud l)l)\ ne p)o pivo a cukr. jenz se
od na> \'07í do Lhel a tu >pot)el)uje. Celá dan >p()ti'el)ní pe) 19 zl.
z () (uklu () 14 k). 7 litru 11l>tupnového piva >e mu>í te polovici
)í>>l\é platiti po případě nal11aditi.v níž >e kon>un)uje. I))o euk) p)ot(o
už od 1. >)pna

v_\(l(')v()_)í>e 7vlá>tní

prfnodní

li>tl\\

plo Z('(>ilk_\víc

než 2kil()ve z Ixakouska do Uhel nebo naopak. nebo 7: Bo>n_\ do
některého 7e >t()tu >)nlu\nieh () naopak.
ópolu se zv_\">enimdani techto (pivní zvýšena 7 N)? kr. z 1 l.
1(l>tup)“)(j)vel)opiva na 17 kr.. 7. lihu zůstala daň nezměněna B?)a 45 zl.

7. hl. 1000. zavedenv \ život tak 7 (mé socialni slevv . Při pivě >levv
na dani n)al_'\m piv 0\ alum do 2000. do (SHOU() 15000131. )očni \\)ol)v
ol:)))()\()) ]ŽW'O. 100/0 a ?)0/0 daněP1i
líhu >lev_v poskvtují se tak
zvaným hhoval um ho\pod())\l\\ ))) jejieh7 ráz v narizeni zvl(')>těv_vtčen.
Socialni ustanmení pri v_\'10l)ě eukerní na>tupu)e při re>tituci p)e>
p0(etne p)emie v_\'vozní. Piemie v_\'vozní totiž ohná>í úhrnem () mil. zl.
Ježto \šak eul\)ova1\ \'_\l)elou po lhO 71. a 200 71. za v_\\ezen_\" 1 ()
cuklu ví(e než 9 mil. 71.. mu>í pak p)el)\ tečnou v_vlnanou (((i>t 1e>ti
tuovatí. A) tu 1e>títuee tato postihuje hlavne \eliké eul\lova)_\. _)imž

“(ozl)l(_.)d.

6:31

\0 tak ,))(nnie 7.k)„')cuj(_).kdežto malym cuk1ovalum

\e ukládá v míře

nejmcn \
()d 2,'.___)()()()
(, v_\'\ozu počínajíc
1 k)). pe) (,. Jiná \ocialní
n\tnnovcní. jez |)íi\pě_1í k \esílení v_\"\ozu u piva) & lihu. \ta)n()ví tak

zvané vývozní boníňk )()e.. v „(cem totiž dane \,)ohební.

_jež \\) l)_\l:)

dříve zaplatila :) v\hodu \_\'vo7„ní premie \) lihu 10 7.1a)t_\'
cl) na ] hl.
n \) likérek ]fTÍ) zlatého na 2._) l.
Z\laíště ve zlé vykladu \e \'z-l'ulé 7v_\'.'\.*ení
daně cukerní o 6 kr.
na) 1 kilo Tu ])ořzídz) \e od socialista schuzc za \olmzí. Je\t to po

(hopitelno. / ceny cul\)u (l()\táva')ted už \taít vet\í polmici z te dluhé
)nen\í 1)()l()\ice č)í\t 7i\l\u minnérek

jde na ud)ž()v„')ní l\„))tellu č)i\tí)'\))

(\ \uroválen,1„)l\že v jednom kilu cuk1u platí kon\u)nent velkou
polovici ne za cukr. ale na daně a jiné poplatky \tátní i nestátní.
Při dnešní všeobecné potřebě (uklu ]e taková d„))) odio\ní. více než
])li pivu ;) lihu. _,ežto t_\to dva ])řcdmět_\ k()))\un)u \\ou přec _]„)l\\í
\cl)\„ílněi.\í „) 7l)_\t(_)C))é_i\í
než cukr. l\te) v \e ])očít') k ží\i))„')m )))odelní
í_\.\i()l()g_)íi.tak jako mouka „) tuk „) podobne.
\ l„')*)d)\e v_vn)l(_)U\„').7( ,))ícl)„')_17(jí 1)()\\') po „((l„)vkv „( že jim nutno

\\l)()véti

no\*\')n 2\_\"\ením plamenn.

\ídcn.\l\v

..—i)l)eit\))-Ácitung“

pi'cdložil \l„')(le 7b_\tl\y rozpočtové l)()sl(3(l11Í-“
l) 1) ler )) tu 7b_\tl\y t_\t()
((d ). 1\'É94. tvo1í vždy na BU ) ])1'()\ ?)H milionu 7l„)t_\'c.l) je7 b_\ úplne
ted) \tač)l_\ na úlnadu 7\_\'še))e 1)()t1el)_v.Ikdyž \\) () .)l) \) bl) ]„ik \l„')d„)

\\p()\)t„)\)

milionu zla)t_v\*l))()7_|)()\\)t 7\v\í

,))ece |))'„')\(') na to v\ \t„)cí

ten l))cbytek )()(fní. jen7 bv jinak zustal m)t\ () ležet) ve státním pokladu.
\'šlulní „\\iene)
\l)e)_)\l|)()\í" na to slabé ()d\etil jen. Ze t1cb„) )))íti
nějakou

hotovost

)e7ií))í

v ,)()l\l„)dn„')()l)\7.d_\. ž() tudí7

ne1de to na

l\1ej(:„)) pokladny
t_\ v'_'_\]))„_')zdniti.Lcc na tu )ežijní 7.„')l()l)u\t„((ilv bv
\1)„)(l už t\ miliony \\) \t„')tní())) ])()l\l„((ln„
')\)l) ()(l minul) 01) let n„)l)1())n„)(lěn().

nebylo bv |)ou(b„) )\)k( ()() )()k k nim žb_\t(\ne \\l„')l\„)n_\"mpřebytkem
:17 .)H )nilí()n()v_\'1n ,))i\,)í\ati.

Za minulý pullok podrzeld ))„)\c7ZleJDlL'DÍ t)žb„) ž„)\c \\ ()u minulou
1)l\)\0\()u t\ á1no.\t. Podržela—li ,) ,))ede 7nemi. i().to znamením. že v tomté7
\)ne1u tcpnc 7.m()l)utní po žnícl). „l\-n)ef \t„íle je \(č \e \,)olku \ Uhlamí
)))ohutn_\m zen)ed('l\l\_\'n) \tzítcn) expoltním. Pioti lon\l\en)u ]))vémn
l)l„)d\)\é)))u pololetí _)ieví le_t()\í t)žb„) zv_\\e))í bilance v ))„íš p)0\pěcl)
(» 984 milionu 7l„)t_vcl). \loni 7.„) ]))vní pullok meli Jsme. |)„)\\i\ un)
() (fun) mil. 71.. let()\ )))„íme nktivun) () :)l) '1nil. 71. 4 504 mil 71. v_\'v()7

3997) mil. zl. (lowz

O Z\\\( ))) „)l\tí\ní bilance )))i\inil_\_\e v\\„)l\ nejen

dobre lon\l\(Í) 71)ě. t„íl\ že nebylo hel) & obilí ])ede žne'mi dovážet.

„) nz)

()plk ví(e mohlo se ) \_\\á7et. „)le tež Z\_\.\\)n_\'v_\\oz polo- ) cclntovam.

Toto n„')l)le kolí.\*„(ni t)7'.ní bil„)))(e dimi na )()7\)))). 7e t„)l\ k)„ítl\_\ \„)\
jako ]()\t ])uhok „) cely 10k. )))o 1)()\u7()v„')ní & _"p())o\náv„')ní její ))cní
1))í)))e1en_\'

H()\,)()d„)).\l\_'_v7ivnt

))„í)((du

\W\)()\n)')v„') \?

„') kmči

k)\)l\y. jež dluzno )něiít na (lel\í pc))ody než ]ednoho )oku.

L))c'ítymi

\ ,))„)c()\))) radě skončena od 2h.cerv1)„) do _). ce) vence anketa)
(_. domácké pád v kontekčnin) pmmy \ln. V \cZ()ní pracovní rady
z 10. \e1vence

podána 7.,))„')\„)() „\nkete te. )ejí7 ]))uběl) byl „\i).\í vc

)ejno.\ti ))el))í\tul)))_\'.Leč ,))otokollyo orinkcté budou ve1\)j1)()\tipodány.

Ovšem ty už nedo)dou tak širokého ))o\\imnutí. )ak('h() b\ l)\'l\' došly
(\oučasne. mnohdy zajisté sensačně ))íil)(n\'ene x)))(i\\ \ listech denních
Za tuto ochotu kontekeionářům prol\('(7an()\) .\hrnula .\e na )))i))i\t)1
obchodu ve \chůzi )))aeovní )ad\ d()\ti o\t)('( řecnická ()))))().\i(_(.>
\(dl(
kiátke 7))1('(V\'o anketě dom!1eké )))(('(ce podána tež x)))('1\() () )))()vcdene
anketě v )evíru ostravsko- l\a)vín.\k('—1n() poměrech V hornictvu, jakož
i () provedené anketě o úpravě ve \)n'ostředkověmí prace.

Brněnska stínka. )iž (lluýno pokládati za jednu z ne)\'ět\ích( ((

nejuiputnějšíel) v Rakousku. skončila po dlouhém \'\')edn('(\'('(ní polo—
viěním splněním požadavku dělnického. Doba pr(aeovní 7k1(.'((:en()celkem
na (301/) hodiny týdně V létě a ()O'/._,hodin\ týdně v zimě. Taks \am)

)naeovní doba l)\la by asi ]Ohodinn('1.\ \vl)0)o\(mv ted\' 2 l)()din\' t\' dně.
Velký ne\i(lany ho) socialni r07zuíil se počátkem (ervna v Dansku
(( dosud ne\kon(en Jedna se ne () .\t('1\'ku.n\'l))ž o tak 7\*. „lock-out“.
vypovězení () V\"luku veškerého dělnicha z )))(ice na tak dlouho. pokud
se podmínkám od 7an)ě\tna\'atclů ))ol()žen\"))) ne))odiobí. Je to tudíý
opak

\t('(\*k_\'. Stavkou

po.\tižena

eelá třetina

)))(nn\.\'l()v('=h(_)dan\kěl)o

dělnictva vubec. Zaměstnavatelé (hlavně odl)o)u (\tio)nickeho a \tola)—
ského) ehtě)í zkusiti touto \_\'lukou. d('1—
li se bu)nó dělnictvo 7k)otiti.
\ejedna se ani tak o .\plněííí těch ))o7adavkn )ež oni ))().\ta\ili. )ako
() zkoušku: kdo je silnějsí7 () podrobení dělnictva \\'l)la(l(_)\ěni)i1 ((
rozbití ())gani\ací dělnických. Pro solidaritu ziskani zaměstnavatelé
němečtí
dělníků.

(( \'vedští.
Dělnictvo

alw nepřijímali žádného z \'_\*l()učen_\"cl)danskýel)
:((( to doma ))od))o)'o\'('(n() _)e.\'t nejširšími \')'\t\'(')n)i

lidu: hlavně rolnického (( )))ěstského í'cnnslnelu). Bo) proto zabírá \koro
nečetm národ (l()n.\k_\" ;“ „ mil. dušh () má už citelný

ech? beztoho
vliv

na celé hospod ((.\l-z('—))o\t()\(1)i

_)elío.

Šl\()l\t\í. \a ((t))_\(l) .\(l u/í( h () .\)(7d((h )):(t) (.\a)í .\e ot.—:
'7.l\\ 1"((7u
))mšeehně sta\'()\.\k(—lo atak ((n \ dol)(' ))r('(7d1)i1).
kd\ )ind\' \kut((n(
.\i l)0\ ělo učitelstvo \ ))()))1().\t(n)kÍidu ()no\( \híialo .—
l\ \\ (7c t't(le.\nou
i du\:e\*ni ()7ivovalo ))().\iĚnovalo. n\ní klidu \) ()()))'()e. l)(oedechne si
k nemalé své i \*\'ehou) .\kodc. To \ěčne ))())))'))('(n.ducha i těÍa. ta
nepřet17ita place moří )nl((d( ))(it(l.\t\o. čmí ))))7:k\ 7 1)('(.\))řcčctne a

))ředěasem)f'((d\ naše )))of dí )))\((/l1\c. \el)\'\(d(') únntn0\t pomělně
mladých učitehi. nel)_\*\
al(l (:hoiol n( \t \e .\t((\ () ucitelskťm a pal-: themata

))(nad a \)ezdů ucitelstva. )e7 skoio )(7 \ \'mink\ V\ude )e(ln())í hla\ ne
o hmotných (( )))(ívníel) požadaveíď) ()(it(.\l(\(1 ne)l())e illu\t( ())í. kan)
do\))ěl() učitel\t\'o za )“ let neolnne7em' \'l('(d\ .\\()l)odně'" .\()u.\ta\'\'

školsken na (firem mateíialismu neštastně 7hud()vane. Divime se opravdu.
že dosud nikdo nestovnal _.star“()u školu \ „novou“ po této stránce.
Ol))e\il\' l)\* \e za)iste )))ekvapujíeí \*\"\ledk\.
Pěkn\'m )))íspěvkcm k těmto studiím b\l () l)\ \'ídenské 7)í7ení
šl\ol\ke. )ež trpí na 3300 náležitou kvalifikací \\7l)1o)(n\ cl) ...\()l);\títut('1".
ktelí z \ět\in\' na prázdniny se piopou\tě)i (( na ))ocatku .\k()lníh()
1()ku za.\e )ako

čelcdín_\' )e na)í1na)í

za 1—l(_)—1()071. denní

niz(l\.

i()zhlecl.

653

"-1“(nt.oneš\a) l)l((\ ního města íiš\e (( ('()adu “chovatelského
nc—
dustojný ))okl('(d('(meza hlavní. b_\t'1 ne _)(3
dinou příčinu onoho koketování
,.n)l(((1_\"ch"\ )nezínáíodní demoki ((ci) socialni.
Jistý (om))m mezi ,._\ta1"_"_\'n)i
a ..mladými" se ostatně \šu(1e_)e\í.

Jest to odpo) ploti autoiitě zjevem všeobecnvm (( nezůstalo tudíž ani
ue1t(1\t\() nedotknuto ))1udk_\"m vlněním. jak čeří \cške1_\" soudobý

ž1\()t společenský. U ))(í.\ t_\to )))oud_\' dosti dlouho na venek (1('(\((l\'
\i nato) velmí 1('(k((v_\'.\az_\' v(ín bojem za volnost (( \\ohodu ))1oti
reakci (( Z))(ítecnictví. jenž (néně chápa\_\'n) hlavám znázornován ((
\št_('))ov('(n )) d heslem boj )))oti 1\le)il\((1i.\mu“. Ix nemahmu (( ne

příjemnenm ))íek\a))ení \1((\t((ícl) tvurcu tohoto hnutí konecno i u n (\
d()\))(=1()tan). k ((i)) (l()\))el() v.\((de )inde:

k bo)i proti autoritě..

_)iž jakž

takž dosud ('e)))()\entu_)i „\taií'" . ltokv (_1()\tilnubozmé na d()\((v((dníh()
vrchního velitele \\'()1)o(l('(řskeho učitel.\tv(( morav\keho ..umílneného
n)l((d()cha". 'lan)ení1\((.1\te1\' ]))'\ní (lal Dovel k boykotn (((itelstva
katolickóln). )est \\'1n1u\n_\'ni dokladem k ))(\i))) \_\"'\0(1uu). Jest však
zároveň dokladem. (ze mezi l\at()1icí\mem (( l)b(r((11\mem ani ve škole
kon))))()mi\.\

t1val_\

není

\()cialí;\tick('( ))edwoml
(()z\ ())1 nálodu noní.

Čes ka technika
se ted \1)odn('( budova.

n)()ž1)_\")n:bu(1

l\)'e.\t'an\l\_\" v_vchov ——((nebo

se všemi důsledky.

Ce.\t_vstřední v životě ((

v l)(nč má b_\ti ote\(en(( již letos. Hledá
kd_\ž jakysi

)). lellinok.

v )ehož domě (—('(\t

něme(kc technikv umístěna. najednou \*\povedel smlouvu usl_v\e\. že
dum )eho vladou ted zamluvený n)('( b_vti ))1opu)(—(n české technice.
Z ))1'((ž\k('—techniky uc (\th \0 jednání )). ('j'ekto) 1))((_<)n.D1 ň1((\ (1\

od mí\t()d)žit(l\t\í mo)*a\\kého hlavně )). )m\tod(/.)t(—l\l\v1ada\a\1(')til.
Jeho 13\(ellence ))an místodržitel S))ens-l1)o()den ovšem
\ nikoli. leč
\nad _)en ncgatnnč.
Dalekosáhlá nov()t()7/(1\edena ministrem v_vučowíní na ((\mnasiícl).
V\dal nařízení. _)ímž katechetí jmenováni clenv komi\\í (natuiitních
sp1a\e)n 1)1a\ovaoín).jedná- li \e 0 ž(')k_\katolické. Zaioven\ ostatními
členv)))u.\í1)_\"ti n_\ní tako katecheta ne))řetížitě ))iitomen ú\tní zl\()((šc(,
maturitní (( pod))i\u_)e též vvsvědčení matuiitní. Svob()don)_\\lne (( ne—
katolické listv \e pio toto na1í7eni durdi (( ln'o7í odporem ——však
jen ))(())nov\)))

Z!(roven v) dán k (editeluni středních \kol v_\'nos. _)ímž\e v\ slovuje
p)('(ní. al)_\ \(3 \ velikonoční svatou zpovědí S))o_)i1\ tn'denní duchovní
exeicicie. (( t-o 7)))avidla nedeli k\ ětnou ))oeínaje do středy v t_\"dni
velikonocním. Katocheti mohou )))ibiati na v_vpomoc ) cizí kněze
v doro7umění so zemským školním (('Iadem () ))ro\t(e(1nictvín) ředitelství.

Třetím výnosem zmenu) na v_\š.\íoh gunnasiíeh

ucebnj (ozn'l)

pro mathematiku (( f_vsikn. čímž se v_\(((ov('(ní zjednodušilo () žakům
ulehcilo. aniž ((t)])í celek p(ohloubenosti po strance vědecké. \()v_\"
(((ebn_\" ))1('(n._)ín)ž také zz((v'((lě_)i\e )i\té 7n1ěn_\ v přírodopisu nabude

platn0\ti \e školním roce 1899--—18()0. \(í\ledkem změn mají se
vee\keu: (((ebniCc )))())(acovati.t tak že v budoucím roce budou zase
nové učebnice.

Zajímavou novinku zaznamemíváme také na učitelských ('(\t((ve(h.
Otčenáš zaveden tam opět do ročníku vešker\' eh. Jen že se zatím ještě
nemodlí všichni čekatelé hlasitě.n_\"b172 jenom jeden. kdežto ostatní
konají tichou modlitbu. A svět se proto nezboíil ——(( nezboii se ani
až zase všichni nastávající učitelé se budou piíkladně modlit a V201ne
konat _\€šk(3)(—'(
náboženská

cvičení sveho v\ znání.

Lsudkv nelichotivé o platné n\ ní soustavě školské pronášejí .\e
již i z kluhu .\vobodář\ký.ch Tak na p1.g_\'1nnasialní vzdělání ().\tt1'e
bičuje () odsuzuje Dr. B(ilckhard. b_vvalí' ((ře(lník v ministe).\t\ () \\
uč0\(ini a posledně ředitel divadla. Ířípadne poukazuje na divnou ne—
.\rovnalost: učiva stále .\e ubírá (( nářku na přetěžování žáků píibvvá.
Hlm ní příčinu všeho nezdaru vidí v tom. že u nás do .\kol b\'l vnueen
nemeokv (leete pru\kv) způsob učebn_\".kte1_\" v žáku i učiteli udusí
individualitu. ničí ehuť ku práci a všechno \těsná\('( v sablonu. Pro
samou methodiku zapomíná se. oč vlastně běží. \\edbá se čemu se na
učí n\ ()1z jak .\e učí. Methodismus zabil (( nás vvučm ání. Učiteli \e
předpisuje učebný postup v nejpodlobnějšíeh instrukcích. nakazuje .\e
mu. eo napled a co potom má činiti a jak to i ono 1íei třeba. lxritik
jenz velmi pochvalně se zmínil o b\'valč sonstmč v\'uč0\aeí (\ \elebil
v\'sledkv učb_\ i v\ chovu za dob star\í(h. (i\udek nelichotivý u\ eš(jnil

„\'eue

lr

Piesse

(( brnén;\k\'. .Lčitel" jí v č. -.L.—8.v př(kl(((lu

podal ěe\ké \'eřejno.\:ti. \eplatí

('1\u(lel\také () \kol('(eh ostatních.) \ ida

jak ten kaeeřovaný ...\tar_\' \\\'tem \vehovatelskv a \\učovat(l\k\".
((( stala škola ..klerikalni

——b\lat

v době minulé gunnasia

plave

nk (ln(hem l\atoliel\\ n) řízena jako .\kol.\t\í ostatní. te(l\'.kle1ikalni'
p)e(e jenom neb\la tal\ zlá a nedostatečná. jak se neplávem z ne
znalosti věci domnívají lidé za\lepení frasemí lib(_r((lí\ti(k_vn)í.
Studijní \tip(n(lia ee\to\ni udčnlena )nini\—t)_(
m kultu pro letní
.\eme.\t1\ IQQSJ(( 1900 na (e\tv do Italie () Lecka prof. piažské )(alk\

l)) Lu(.l Singerovi.p1()t

.)ihlavskčho něm.0\mn(1\1a Juliu Hebei)

.\teín0\i. pr.ot mor.—hebmského něm. f_rvmnasia Janu (fallinovi (\ prof.

((\keho ((vinnasia v )1ně Tom. Šílenčmu. \epoelnbujeme
že roz—
hodovala zde jenom .\kutečná potleba VČdGPllea ne ()hledvjinč. ]))(Ce
však nel7e utlumiti udiv. že z Ueehn \*\\l('(n jediný proíe\\()1 z tak
\(lkého počtu \tr-.='((lní(l).\l\ol.
Take vla.\tni ])IUQNUD politiekv

('l)_\.\t('(če\kó

učitel\t\o.

zatím

ještě, jednotu) pro v.\eehn_\. Později \nad dojde na \pe(1aln1p1()0r(m\
pro různé kategorie .\t('(v()v\ké.
Lite aturu (let.\l\ou velmi nepříznivě |)()\uznjí .lfed. hozhle(l\
(( n((zna(uji požadavk\ (] b_v vzhledem k č(tbe. ml ((l(ze Mnohé \\tl\_\
(( tužbv tam p)((j(\en(3 i mv b\'ehom p()(lep\((li.

\a základe ji\te .\tízn().\tirozhodl \pr((\ní .\oudni dvur. že \knla
měšťan;\l\(í není školou povinnou (( tudíž nemuže býti nikdo nueen
k návštevč .\kolv )nešťan\l\('.
\čmeel\\' p\\'oholo3 Dr. Rehnke. nvní lektor univeir\it\ v Crrei\—
\(alde. dokazuje že ve \kole obecné rielze \ p1()\'peehem ))atíičnnn
ueiti \ jedné tiide více než :)0 žáku.

Petice kutechctu.
\? české \))('>)))()vní
komíssí školské podával
poslanec kanovník Dr. Krásl zprávu o petici katechetů za zlepšení
\'lužného. (\'uvlženo. ((l)\ \zhleden)

k lepším (( n()1n((l)()\e_]\))))i náklad

něj.\í)n \tu(líí)n katechetu pdf?-eno jim bylo \etší služne než \vet\l\\ )))
učitelům obecných \kol. \ e příčině vyučovacích hodin n()v)huje ko)))i.\.\e
školská. ((l)\ povinnost \\učovati 2) hodin l)_\la obmezena na 22 hodin,
\e \ \ech případech. kdv n)u\í katecheta v\'u(>0\()t1v )07ličn_\"chl)u(l0\ (ich
((l)_vexhorta

se včítula do počtu v_\učovuc)cl) hodin jako

3 hodin_v. (l(-'(le

()bv p0(ln)1'nk\ pen\í()n()vání zvláštních učitelů nábožen.\t\í
věji

(11)1()vcn_\ nežli

dosud.

zvláště

v.\ak

\e

nejbližším

b_\lv přízni—
1)ííl)1121_)_\"n)1)()

zeiníelen) katechetoví dostalo ze zemského to))(lu odhvtne'ho. Zádosti.
()l)\ katechetun) píiíčeno bylo 1))()\(). l)\ )))ohlí h_vtí imenmáni \1)(()\(>1

\kol. )nohlo b\ se \_vh()veti. k(l_\ž bude )))ítí k()t(>>(het() v_v.\\e(lCeni
učitelské zpf).\oi)í10\ti.
„Ce\k(') Skola Mešťx'. organ 1))()1()\*\k_\cl) učitelů ()(ll)(A))n_\'cl).1)ří—

mlouvá se za ustanovení zvláštních zemských \l\()l(lozorcu 1)1'().\l\()l_\'
)))ěšt'anske. () sice pro jednotlivé odbory ruzné inspektory. .liž n(>(>h\'l)í

než (l(:)_\t01'()t() rektor )))aa'nitícns
Mí))i\t) \'\uč0\(íní
hodlá nčkten1 učitele p)*)))))_v\l()v_vcl)
\kol \_\—
slatí ))() (\tudíiní (e\tv (lo P()iíz(>. () _\íc(> v (luhé \'_\"(\()\_\. \í(l(>)).\tí

učíte-h (l())n(')h()jí se toho. ((hv také ze .\l\()l ol)(>(_n_\"(h() ))) \'ť()))\l\_v_>(h
l)_\'lí v_\'.\__l('(ni
učitele (to I 1(())(>ie. Ú n('(\ (ucit t()k()v_\'(l) \))u (lo.\u(l m )))z'.()))e

("hteír. Schulzeitung“
zle n())í1\() ))() (lol1)()1()k()u\l\('>ínspektom'.
ze prý se úplně přizpu\ol)ují _..klerikalní" soustavě vl('((ln()ucí — také
7. přečetnvcl) ])l:)1)_\"(l)t)().\í je(l))((7.1)ejlžívěii\í(>l) — že 1))_\'nejsou elenv
()l\)(>.\1)í(h \pulku
()Cít(_>l.\
k_\'(>h (( nepodpouiji
.\p()1l\()\_\" ži\()t t)l\. i()l\
l)_\'\()l() p('((l ll) let\. l\(lv pii l\()'((l('>.\ (>hu7.i l)_\\'()l .\k()l(lozor>((> () ((C—inne
(\i')(().\-tnov()l .\(>jedníini. Zi to velmi chválí ))C>n)(>
>ck('>)n\1)(kt())_\' vt e(>l)(((>l).
*

ti že jsou (l()su(l hodni ()__l\le)ik()li\)n(>)))"1101)(_))().\e)))l)) )t() ((\i vt (Ýežeh
((l)
mezi ))(>)n(>ck_\'n)učitel.\tv( ))) hují (luen tuk eminentne)'(—1k()u.\k_\'.)
Uhdohí \j(>2(l()\e ie \ pln( ))) k\('>tu. J()l\() _ii))(l_\. \e(lení v tom
\n)('>;)u )))(i i letos

))(itelstvo

ne1necl\('-.> jež ch_\.\t('( \(ll\é

)))_\.\lnel)()ucitelstva v Lihucí . ($\etle Z)).(>ttl. Zítmé
Setí—elm \mu_i zvlášť

(lok()z()\'()tí.

že

\(3 l)()(((>1)()k)()(>o\((tí

..l))'nen.\k('>)n*.

Pekn_\ch

sjezdy

\v()'()()(l()—

Zittau) () lh()(>l(i.
v

(lucln)

_

\_\".\le(lku (lo1)1(ico\((li se školní

l))utři ve \vorai'lln )*ku.

Ze \e)))ín('()(> i)(>itel.\l\( ho v\\l()li již lb? ))(Vinlu. :) \í(>(>\_\u(u_je z nich
80 ve \ o) ()lbelku. 22 \ T_\'1()lí(>h.1( \ D(_).lB (l\()u\í(>h. ().\t((t))í v 7(>)))í(>l)
jiných 1ů7.n\ ch p)).\()l)í. L(Št()\ )))(i (i\t()v Skolních l))()ti) 14) (>A'>=h()\()n(
)
)))(z1 nimiž. je .) z \l())'()v_\ () 9 z Lech.

Zmínilí isn)e_ se již k(l_\'.\i jak \kol v (lívčí v cizine \)nel'en) více
]_)r()l\tí(k_\'n) \( vedou.

V tomto .\)ne.)u v\)1il\('( ze_i)))_(>n
nu (l)\() \l\ )l\t\1
T()n)nej.\í \kolv )))(iji \(ln)i 1))*(i_l\t)cl\vz
z())íz(>n(3(hlnv \l\()l))í.

\\e(l\l\é.
z nichz

v\((k

ve\l\e)('>. l))(ice

ozdobne.

jsou

v_\loucene

:) __>j())())()
)()ční

máme pro domácí potmhu (lenní .\(>1)(>.\tují.\ nejv\'.\..\icl) t('1(l'((h ()l)((>
n_\eh škol je \ítí (lon)(3cí(>h ((holu 1)1()\t_\ch v\( obecne zavedeno t((l\.
_)l)_\'kazd')

i()čka

zcela $())n()\t()tne

po))(liti

(l()ve(ll()

._\()l)(%
:( (\v_\"))) )))íl_\n)

95V)

i()zhled.

ploste oděv_\_domácí. Ve školní kuch\ni

v7o1n(, zařízené, učí se dívky

nejnššího 10(nil\u vařiti chutná :( zivná jídlu. cvičí se v odhadování
hodnot) a cen_\, potlznin, navádčjí je k pracovitosti u čistotě. Samy
všechno umývájí (( poklízeji. poznávájí zařízení krbů. učí se ceniti ((
šetřiti paliva. piovětrávání kuchyně a \ uhee všem výkonum praktický n).
Jak daleko jsme u nás od takový eh šl\ol dívčích.

U ženském studiu

na universitách

v Prusku přinesl

/e1tuno statisticka;
za posledních
pět
letNorddeutsche
(O(l \l\olního Allyemeine
ro1\u v 7 semestiech
189.)). /10data univeísit
plusl\\"ch
jen na jedné do dnes ženv nestudují.\ Z\Iiinsteru. Pokud se návštěvy
(_hospitace) na o\tátních un1\ ()1\1tách týká. tu nejsilněji v posledním
zimním semestru ))_\,'11(
nm štěnwáná universita berlínská: 238 žen\k_\ 1m
hospitántkámi. Je to počet větší než na všech ostatních universitách
pruskvch dohromadv. \'ávště'z
na nich sahala totiž od 11) do 33
hospitantek. A tu měl\ královecká un1\e1\1tá 33 hospitantek. vratislav
ská 32.1)onnsl\á :) ()()ttingská po 26. 01e1f\\\'Il(l\kd & kielská po 17.
hallská 1:) &máriborská 11)hospitanteL. Letoší zimní semesti vvkázuje
zvlá\'tě veliké zv_\'šení počtu ho\pitantel\. V Berlíně v letním semestru
minulém l)\'lo 169 hospitantek. v letošíin zimním už 238.. v minulém
zimním 188.Sc1nest1v před tím měly 111)(letní 1897), 95 (zimní 1896/7),
40 (letní 1896) a 66 (zimní 1895/6). \ávstěvá upadá na universitě
;)ottinf)sl\é. kolísá na vratislavske. liáll.\ke & kielskě, roste na l)onnsl\ě
il královecké. Celkem na vsech universitách vzrustál počet hospitantek
v minulveh sedmi semestrech: 117.105; 223,230; )47. 038; a 414.
Co se pi'edmčtt'n jež náv.\těvován\, dotvl\á, \čnoVálo se nejvíc hospi
tántek vždv nove filolooii :( literatuře (vstoupajíci příslušné číslice
semestrů jsou: 41), :)3; 94, 94; 123,107;á
1-46).dále iilosotii(22.1:);
.“)z').46: 93. ()9. 100), dějepisu

(22, 14: l..), 39

o(), :")8 (( 71), umění á

dějinám
jeho (21,16; 48
40,a 3'.;
()4 2166),
filologii vu])ec (( áicheologii
(3,1
.
39,—15:60.
J)). 44,
Lékáisní
studovalo2,2;8.13);
11,13

(( 161hospitántek. zubní lékařství teprv minulv rok ]. letosí rok
2)hospitantkv. Matheinátilm, zeměpis, pedagogika. právní vědy, theolooie
(( stirá filologie poslouchám nejříd(eji. Dosti silně zastoupenv jsou
\\ák hospitantl\\, v přírodopisu .) státních vědách hlavne národo
hospodářství (od 10 do 40).

Ročník IV. (XVI.)

Číslo 9.

HLÍDKA.

W

Víra a nevěra vzhledem kn zdaru Společnosti.
Z polštiny

přeložil BŘETISLAV SKALŠKÝ. (Č. d.)

Není nic divného. že zbavivše vládu povinností křesťanské mravnosti.
nedostupní jsouce bázlivcům ?.lidu, politikové dovolili si útočiti na vše,
co dle jejich mínění mohlo by býti výhodným pro moc a neodvislost
říše. Ježto však církev jako stráž jak veřejné tak i soukromé mravnosti
nemohla přistoupiti na tak samovolně dělení povinností, žádajíc všude.
aby tytéž nezměnitelne zásady spravedlnosti ode všech byly zachovávány.
tu obránci absolutni neodvislosti vlády nazvali onu kontrolu cirkve
ctižádostivým vkládáním se v práva moci světské a jménem svobody
počali válčiti se Stolicí apoštolskou/. bránice prý se před zamýšlenou
usurpací. Ponenáhlu však ony sobecké zásady, zpočátku jen do vlády
zavedené; počaly vnikati v srdce národů křesťanských, stavíce na místo
výroků bohabojneho svědomí ohledy a výhody dočasné, tak že v životě
společenském vždy všeobecnějši se stávala zásada: že jen to možno
nazvati nespravedlivým, co na úkor zákona Božího pro osobní zisk
bude vykonáno; co však činí z lásky k vlasti, k přátelům. k rodině,
to nemá býti počítáno za hřích. Důkazy, jakými se oháněli politikové,
sloužily jejich nástupcům, rámě však duchovní moci nemohlo jich
dosáhnouti. ježto je vláda jakožto svoje spojence ve válce s církví
zakrývala svým pláštěm.
Rušic tak vždy zjevněji moralnost křesťanskou a vybavujíc se
z odvislosti i od učení církve, společnost křesťanská počala se stávati
vždy více vášnivou po absolutní svobodě jak v oboru myšlenek tak
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i činův, a tu teprve vlády porozuměly zhoubným následkům bludů.
Bylo však. bohužel, již pozdě! Vlády samy již ztratily důvěru národů.
tak že jen dvě cesty měly na výběr: bud se dáti nést-i revolučnímu
proudu, vztyčíc prapor absolutní svobody pro demokracii, nebo počíti
smrtelnou válku o panování nad emancipcwaným národem, jenž nechtěl
nésti udidla. Vlády válčily s proměnným štěstím mocí spíše sily než
moralni nějaké zásady. ježto přetrhavšc samy svazky se zřídlem pravdy
a dobra, jen praktické prostředky mohly stavěti proti revoluci. Některé
vlády až dosud musí válčiti s hroznou silou převratu; jiné zanechaly
války chtějíce se podrobiti násilí, aby stavšc se povolnym nástrojem
revoluce, mohly zachovati aspoň dynastické a finanční svoje zájmy;
byly však i takové. které poraženy v boji, úplně byly vyvráceny
zůstavujíce vládu v rukou zvítězivšího lidu.
Zvitězivší vlády však nezměnily svého názoru o povinnostech
svých a právech: \“ždy považuji říši za existující samu sebou a mající
plnost moci bez jakékoli kontroly s jiné strany. Ani ve jménu Božím
ani ve jménu národu nikdo nemá právo vkládati se v konání vlády.
ani jí ukazovati meze dovolené. Každý podobný pokus vláda počítá za
vtírání sc domoci vládní a dává hned pocititi svou převahu zdvojením
síly repressc. Vlády pochlcbující revoluci uznavše více méně zřejmě
zásady lidovlády, usilují své stanovisko zachovati podskokem; nebof
kořistíce ze své chytrosti a nabyté zkušenosti, tak hledí se říditi
složenou machinerií všeobecného hlasování, aby konečný resultat od
povídal vždy jejich tajným přáním. Proto v ohledu mravním možno.
že stojí takové vlády nejníže, ježto jsou založeny na bludu, bez všeliké
jiné zásady kromě osobního zisku, a i ten zisk je tak klamný, že
chvilková vyhoda často přichází nahradit nenadálou ztrátu. Politikové.
kteří společenskou lod'ku tou cestou vedou, jsou podobní provazolemfům,
kteří, aby vyloudili od zvědavého obecenstva groš na denní chléb.
každou chvíli život nasazují; nebot jediny špatný krok rozbije jejich těla.
Avšak co nejdivnější se zdá naproti počaté válce mezi dávnou vládou
a revolucí, je ta okolnost, že representanti národa zvítězivšího nechali
na zemském praporu totéž politické heslo. které napsala naň absolutní
monarchie, a sice: sekularisování říše. Jako někdy králové po zrušení
přátelského poměru s církví o tom stále pracovali, aby vybavili vládu
ze všeliké duchovní moci. tak i dnešní revoluční vlády nemají jiné
starosti, než aby ze společnosti vyvrhly poslední náboženské vlivy.
které v ní dosud zůstaly. Cely rozdíl záleží vtom, že, kdežto politikové
válčící v zájmu všech panovníkův obraceli svůj meč proti náměstkovi

Boha na zemi, apoštolové lidovlády obracejí své střely proti samému
nebi a Pánu země: v praktickém provedení končí obojí v_vpuzením
náboženství ze všech odvětví veřejného života. A i zřídlo oné sekularisaění
horečky v obou případech je stejně: je to světovládná pýcha. hledící
panovati bez kontroly a mezi. Známé rčení Ludvíka XIV.: ..L'état
c'est moil“ neméně modlářskou myšlenkou dýchá než dnešní heslo:
„Demokraciek nebot jako zde. tak i tam je zavržena vláda Boží.
O co kdy: ptá se asi čtenář. šlo ve válce absolutismu s revolucí? Tu
odpovídáme: kdo bude dědicem vyděděného ze svých práv Tvůrce.
Panovníci. zaslepení bezbožnou ctižádosti. hleděli svrhnouti Krále králů
s. trůnu. aby mohli si bez překážky přivlastniti udělenou moc náměstnou;
avšak ne oni zasedli na uprázdněném trůně. nýbrž ti. nad nimiž chtěli
panovati7 a to jménem téhož Boha. jeho). vrchní moc nad sebou zavrhli.
Ovšem že onen nový vládce směleji a jasněji míří k svému cili
v sekularisační práci. než i sám nejzarytější odpůrce církevní moci;
bezohledněji také mají se oni k dílu. než sami pohané: neboť jakkoli
vláda pohanských panovníků dýchala často ukrutenstvim a tyranii,
přece idea Boha jako Pána a vládce světa nikdy nebyla úplně ze
života veřejného v_vmýtěna. Pokud dovolují nám historické památky
sáhnouti v minulost. nenajdeme ani jednoho národu. jehož zákonodárství
nebralo v ochranu úcty k Bohu a nepřikazovalo poslouchati' jeho vůle;
a třebas že pt_iijiiiyjak o povaze božstva tak i o jeho působnosti byly
více méně bludné. přece zásada. že táž všemohoucnost. jež nás povolala
k životu. že má právo nás říditi. nikdy ve starověku nebyla. uplně
zavržena. Avšak. ptá se jistě čtenář. co činí tehdy církev? Činí to. co
činila vždy. ježto jako neomylná nemůže změniti svůj postup a. k duchu
času nechce se přizpůsobiti. a také ani nemůže. I dnes jako v prvních
stoletích svého mučennického býti hlásá pravdivé zásady a tupí a za
vrhuje falešné; i dnes vysílá na všechny strany zástupy horlivých
apoštolů: kteří slovem a příkladem a nejednou i krví dávají bez bázně
svědectví té nauce7 jež tolikrát již dokázala. že ona jediná má kouzelnou
moc léčiti jak individuelní nemoci tak i společenské; i dnes konečně
s nevyčerpatelnou trpělivostí a obětavostí buduje znova sřícenou budovu
společenskou. třebas že s největší námahou a nasazováním. Ovšem že
dosud žádná vláda opravdu se k ní neobrátila s důvěrou, obětujíe jí
své spolupůsobení v práci křesťanského obrození lidstva, ale v lůně
samé společnosti návrat ku pravdivým tradicím katolickým jest vždy
patrnější. Nejen galikanismus, josefmismus, i tak zvaný katolický
liberalismus zanikají na obzoru beze stopy, nýbrž i uprostřed jinověrců
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vždy více duší se navrací k opuštěné matce, tím horoucnější oplácejícc
láskou, čím déle trvalo rozloučení. Velký zástup věřících na počet
i obětavost skupil se V hustých řadách kolem oné skály, které nikdy
pekelné brány nepřemohou, a stavíce proti demokracii a bezohledné
svobodě zákon Boží & poslušnost k jeho církvi. obkličují náměstka
Kristova tak horoucí láskou a bezmeznou důvěrou, že ctnost, jež má
dnes vrch ve světě katolickém. jest bez odporu věrnost k apoštolské
Stolicí. k všeliké oběti hotová.
Nejmocnější toho uzpůsobeni je příčinou se strany papeže ohlášené
dogma o neomylnosti papežově na koncilu Vatikánském, se strany
věřících pak jediný svého druhu a úcty náboženské zjev u příležitosti
jubilea Lva XIII. od milionů poutníkův a milionů darů světu ukázaný.
Oba válčící tábory stojí pod svými prapory. k boji připraveny, avšak
stává se vždy patrnějším. že materielní moc té války neukončí. Pravda
a blud mají ve své podstatě tu nevyhnutelnou nutnost, že musí přinésti
svým časem ovoce přiměřené své povaze; jakkoli tedy předsudky a
vášně zaslepují rozum. přece většina lidstva má ještě tolik úsudku
a dobré víry, že když uzří následky bludu, tak se nad nimi zarazí.
že couvá bez váhání a vrací se na cestu pravdy. Přítomná epocha jest
právě určena prohlížeti ovoce bezuzdné a bezbožné svobody. Poslední
triumf lidovlády v jednom nejcívílisovanějším a nejmocnějším národě
musí k úplné zralosti dovésti onen zakázaný plod vědomí dobrého
i zlého, a jakmile lidstvo ho ochutná, hned otevrou se mu oči a poznavši
svou nahotu počne sc studcm hanebný svůj úpadek oplakávati, s touhou
a vděčností čekajíc na slíbeného Spasitele.
Z toho, jakkoli zběžného přehledu pusobeni církve na společenský
ústroj vidíme, že dobročinný vliv ten nejeví se v dějinném rozvoji
událostí jako pochod zvítězivší na celé bojovné linii, nýbrž jest po
dobnější spíše k hcroické válce, jež brání město v záloze; ta bud' odráží
mocný útok nepřátel, bud sama vysílá proti nim vždy nově houfy,
z nichž každý pod jinou bojuje korouhví: hned po zahnání nepřítele
skrývá se za hradbami tvrze a skládá u stupni oltáře trofej svého
vítězství. Jakkoli však při každém novém útoku jen jeden oddíl na
bojiště vystoupí, přece kořist na nepříteli dobytá jest majetkem celé
zálohy. Tou kořistí pak. složenou pod stráží církve v její pokladnici.
jsou ochráněné a objasněné pravdy, které obdrževše neomylnou sankci,
činí dogmatické bohatství víry katolické, tak že i zloba protivníkův
obrací se v zisk věřících. Udělené církvi od božského zakladatele
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společností, že cokoli Duch svatý v ni býdlící za pravdu uzná. to na
věky již zůstane pravdou a nikdy nemůže býti výloučeno ze skladu
učení katolického; na čem však světská umělost zůstáva'n duch času
vývrací stále ta slabá lešení, která sám nedávno uměle vystavěl. Kolik
bý možno bylo ukázati tvrzení vědeckých. jak zničených idei ve světě
tak i praktického jejich provedení. které bývše svým časem uznáný
za základ pravdý, dnes za dětinské &konečně i za nejapnou smýšlenku
jsou považováný. Proto onen tak velebený od racionalistu cívilisační
rozvoj není nikterak trvalým rozvojem téhož pásma pravdý. nýbrž
spíše stálým trháním staré příze. ahý z nového materialu býla utkána;
při tom nezřídka se stane: že bývá přetržena nit zlatá proto. abý ji
zastoupila slabá pavučina.
Jestli tedy ona náruživost k ímvotářstvi jest pro rozvoj theoretických
nauk škodlivá. co mužeme říci o zdokonalení instituci veřejných a života
společenského. Tu jednostrannost názoruv a stálé vrhání se z jedné
nutnosti do druhé již neopozdí. nýbrž učiní nemožným všeliký postup.
Abýchom se však skutečně o tom přesvědčili. pokusíme se představiti
nejpřednější prvky společenského ústrojí jak ve světle. zjevené vírý.
tak i ve světle rozumu z jejího vlivu v_vtrženého. abý sám čtenář mohl
souditi o poměrně ceně jak jednoho tak i druhého základu.

Hodlajíee výpsati podmínky štěstí společenského. musíme nejprve
zodpověděti otázku: Co to je společnost? Zvláště však) jaký jest jeji
počátek a účel? Co se toho týče. tuť v táboře věřících a pochybovačů
jsou úplně protivná mínění. Racionalísté minulého století a první polovice
nynějšího stoleti zbavivše Boha všelikého vlivu na osudý lidské. spatřují
v společnosti pouze výsledek lidské vůle. jež vyzkoumavši nesmírné
výhody společenského života; povzbudila lidí spojití se z příčiný dříve
vytknute'. Dle jejich mínění je vláda výsledkem dobrovolné úmluvy,
ujednané moci obývateli jistého kraje, aby si zabezpečili vzájemnou
pomoc a dosáhli co možná největšího užitku ze společné práce. Dle
toho náhledu společnost jest věc dobrovolná. jež nastala v jistém období
civilisačniho vývoje lidstva, ale mohla bý nastoupiti dříve nebo později,
nebo vůbec ani nenastati.
Opírajice se tedy pouze o vlastnosti lidské přirozenosti a objevy,
jež snadno odůvodňují její činnost. nedovolávajíce se Zjevení, pokusíme
se dovoditi. že. společnost je tak bezprostředním dílem Božím jako řízení
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viditelného světa; že nezáleželo toliko na člověku. aby žil samotářsky
nebo hromadně, nýbrž že spočívají v naší povaze zvláštní živly spo
lečenského života, tak že i forma prvotní společnosti byla nutným
výsledkem nezměnitelnýeh zákonů přírodních; že jakkoli původní ta
forma vyvíjela se během času, přizpůsobujíc se časovým a místním
okolnostem, že přece hlavní činitelové, jež dodávají organismu spo
lečenskému sílu životní a trvání, musí zůstati titěž, neboť odstranění
třebas jen jediného hrozí nevyhnutelnou zkázou celé společnosti; že
elementární ti činitelové nalézají se i za našich dob v každé vzornč
rodině; tam je tedy po nich pátrati a je rozbíratí. Ukážeme konečně,
že zabezpečení života a jmění spoluobčanův a rozmnožení zisku z jejich
námahy náležitým uspořádáním práce společně stanoví materielní účel
života společenského, že však má tento život společenský i účel moralní,
samým Tvůrcem mu naznačený a k poslednímu cíli člověka přizpůsobený.
jehož poznání zbavilo by společnost nejdůležitější části vznešeného
poslání jejího. Přistupujeme k odůvodnění svrchu uvedených vět.
počnouce od nutností utvoření se lidské společnosti.
Ze člověk stvořen je k společenskému životu, je zřejmo z toho.
že jest jedinou bytostí na zemi, jež může dorozuměti se pomocí slov
s bytostmi sobě podobnými. Jest nemožno, aby bytost obdařená darem
mluvy byla ustanovena k samotářskemu životu. Avšak i fysická pří—
rozenost lidská vyžaduje společnosti. Zvíře pokryté srstí nachází pokrm
za každým skoro krokem a požívá ho v stavu přirozeném bez jakékoliv
umělé přípravy; může se ukrýti v ledajaký brloh nebo v jeskyni, má
bud' sílu nebo chytrost nutnou k tomu, aby nástrahu odkrylo nebo jí
uniklo, nepotřebuje konečně starati se dlouho o své potomstvo, neboť
toto skoro hned po narození chodi a po krátkém poměrně živení matkou
samo se živí a život svůj chrání; zvíře, všeobecně mluveno, nemusí
znáti společenský život a přece zachovati může i individuelní i plemennou
povahu, v čemž záleží celé jeho určení. Ale člověk, b_vtost poměrně
slabá a útlá, nemůže sněsti náhlých změn tempC'atury. potřebuje nejen
získati si pokrm, nýbrž přiměřeně ho též připraviti; bytost neschopná
aby se bránila před divokými zvířaty bez přiměřené zbraně a bez
spolčení se většího počtu bratrských paží; bytost konečně, která musí
se starati o své potomstvo po několik let, jež neobejde se bez oděvu.
bez ohně a rozmanitého nářadí, zdaž by sama dovedla vyhověti všem
těm podmínkám tak různorodým a těžko vyplnitelným, avšak k za—
chování života nezbytným? Postavme i nejsilnějšího a 'nejodvážnějšího
muže do divoké pustiny, zbavmc ho všeho, co nás v civiliso 'ané spo

lcěnosti obkliěuje, a ten olbřím sám sobě nedá radýť jsa nucen mýsliti
stále na to. jak bý ziskal výživu. oděv. být a. zbraň proti dravým
šelmám„ j<ž naň kolem číhají. Čítáváme o trosečnícich vržených na
nezalidněnou výspu, a srdce se nám svírá pod dojmem tragických
seen7 které z podobně situace nczbýtně vznikají; neboť boj jediného
člověka se živlý k jeho zkáze sjednocenými musí dříve nebo později
skončiti pádem člověka.
Táž nutnost ještě plýne i z toho, že všichni lidé neobdrželi jedněch
a týchže schopností7 nýbrž skoro každý jednotlivec výniká v jistých
pracích. v jiných však jest pozadu. Nemluvíme tu o schopnostech
odborných. jež jsou výsledkem zvláštního vzděláni, nýbrž o přirozeně.
schopnosti k tomu neb onomu zaměstnání. bez níž i nejúsilovnější práce
zustane jalovou prací. Zvířata. ptáci: hmýzově udržují vesměs od při—
rody schopnosti plemenné. společné celému houfu jistých organických
bytostí; že však tý schopnosti odpovídají potřebám jistého druhu. stačí
proto k nezávislému nclmvání jak individuelního tak i společného býti
bez utíkání se k vedlejší pomoci. Jinak věc se má s člověkem. který
jedině ve společnosti je s to. aby všech svých potřeb si dobyl; neboť.
nejen nedostává se mu sil; nýbrž ani přiměřených schopností. V témže
kraji, ba v téže rodině a při témže prvním výchově skoro každé
individuum jinými jest obdařeno schopnostmi, tak že sama přirozenost
činí způsobilým rod lidský k práci. Vidíme těž, že na celé zeměkouli.
a to od nejdávnějších časů každý člen velké rodiny lidské oddává sc
specielnímu zaměstnáni, k němuž má větší chuť- a. větší schopnosti; to
mu poskytuje možnost, aby ukojil potřeby nejen vlastní, nýbrž i svých
bližních, zaěež dostává se mu navzájem pomoci bratrské v jiných zase
oborech. Postup civilisace množí počet specielních zaměstnání ve spo—
leěnosti. ale touha po účasti v práci vzniká z lidské přirozenosti, jež
vedouc lidi instinktivně k vzájemné podpoře. nutí je sama. aby se spolčili.
(r. a.)

Odkud povolal Krištof z Teuffenbachu

Hrváty na Moravu?

Odpovídá Amis )].xmcv.

Záhadou; dosud nerozřešenou; jest zajímavá otázka. odkud Krištof
z Teufl'enbachu, pán na Drnoholcij povolal na MO'avu Hrvátý do osad
Frjelištorfu, Gutfjeldu a Nové Preravý. Dějepíscové a spisovatelé vůbec,
pokud známo, přestávali v té příčině na odpovědi jen všeobecné.
Poukazovali přirozeně na království hrvatsko-slavonskě. Volný ve své
církevní topografii diecese brněnské z r. 18:38. ve II. svazku na str. 67.
píše, udávaje za pramen svých slov Šehxvoyovu topogratii Moravy,
svazek II. str. 119.: „Nicht nur vor und mm 1510. sondern auch im
weiteren Verlauf des 16. Jahrh. waren die D. Frttllersdorf, Guttenfeld
und Xen—Prerau veríšdeta und erst um 158-1 wurden sie von dem
Gutsherrn Kristof v. Teutl'enbach mit aus Croatien genommenen An
siedlern besetzt . . .“ Tato zpráva Volného; vlastně Schwovovzu pramenem
byla diElvertovi v genealogickěm jeho článku v „Notizenblattu mor.—
slezske' sekce“ na rok 1876., z něhož opět Herben r. 1882. čerpal svě
zprávy v rozpravě: 7„Tři chorvátske osadý na Moravě“ v čas0pisu
„Matice Moravské“ 1882, v níž na str. 5. zmíniv se; že Krištof
z Teuffenbaehu koupil od Hartmanna z Líchtenšteina zámek a městečko
Drnoholec, píše: 73Kup stal se r. 1583. . .. Rok na to, tedy 1584 při
vedl do jmenovaných už vesnic Gutenfeldu, Přerova a I*'růllersdorfu
osadníky ?. chorvátsko-slavonskěho pomezí, kteří stále ohrožováni byli
nebezpečím od Turkův.“ Na tyto zpráv_v Herbenový odvolává se více
spisovatelů pozdějších. Volný thchWOý) učinil udání nejvšeobecnější,

Herben jde dále, vytýkz' určitě za starou vlast moravských Hrvátů
„chorvátsko—slavonskě pomezí“, ano udává i příčinu; co přimělo je,
že opustili svou Vlast a vystěhovali se na Moravu. — že „byli totiž
stále ohrožováni nebezpečím od Turků.“ Poslední tuto příčinu přejal
od Šembery, jenž V „Týdenníku“ Oheralově z r. 1.848. č. 1. str. 2.
praví, že Krištof z Teutt'enbachu je povolal 7,z nynějšího tureckého
Chorvátska, kteří učiněné k nim pozvání tím raději přijali7 čím více
tehdá ve své vlasti od Turka býli skličováni.“ Naproti těmto zprávám
spisovatelů českých a německých spisovatelé hrvátští sunou starou vlast
moravských Hrvátů v království hrvátském více na západ: Janko Barlč
bezmála až k moři pravě, že povoláni býli „negdje iz senjske biskupijefl)
1) >>P1'osvjcta.<<1898.

li. str.

196. Zagreb.

a slovutný Ivan Milěetiě k řece Slunj7 an píšezl) „Našu pazlívost bude
riječi njemaěke., česke italijanske (v řeči moravských Hrvatů—t.Po
sljednje nas upuěuje na blizinu pl'ÍIIIOl'j'l.gdje se sastaje kajkavština
sa ěakavštínom prímajuěi ríjeěi talijanske i njemaěke. Iz takova

kraja potjeěu moravski Hrvatí, a ja bíh tražio taj kraj ispod Karlovca,
istoěno od Ogulina. U one strane vode i njihova obiteljska ímena,
naročito vrlo rašireno íme. 7,Slunjskifí 'l-lrvatšti spisovatelé tedy označují
poněkud blíže kraj Hrvatska, ž něhož asi pocházejí moravští llrvati,
spisovatelé čeští a němečtí za vděk vzali s udáním povšechným.
v příčině jistého místa v mzsahlě vlasti llrvatů velmí neurčitým. Neměli
z čeho na jistý kraj usuzovati; zda se. že jedině postavení Teuti'en—
bachovo: „císařský generál chorvatsko—slavonské.hranice“ (llei'ben'3) je
zavedlo na „chtmvatsko—slavonskě pomezí.“

Listin povolaní Hrvatův

na Moravu se týkajících

asi nebylo

a není! Nejednalo se tu ani () statky. ani o peníze. ---—nebyl to kup
ani prodej. — nebyla to smlouva nějaká svatební nebo nájemní: —--

šlo tu jen o robotěze. nevolníky. — a kdo tehdy pro paria vzal pero
do ruky, ——komu stál za. to, aby o něm něco napsal. poznamenal?
Arci praví se. že ,.llrváti byli vyměněni za sto volu“ tllerben str. 6.3).

ale i kdyby to pravda bylo; nebylo přece proto nalehavě třeba něco
psati: výměna se vykonala. a psaní nějaké. s kým se vykonala. což
na výsost by bylo pro naši otazku důležito7 že by vedlo na panství
nějakého velmože a tím i na starou domovinu llrvatu, bylo zbytečno.
Podání lidu mluví tu v některém vzhledě dosti určitě. jak níže
nslyšíme, ale samo nemůže se bráti 'ža pramen historicky spolehlivý;
nabývá ceny. když také. jiné známky a zprávy jemu nejen neodporují,
ale s ním ven a ven souhlasí. — Tak na zodpovědění daně otazky.
ze kterého místa jejich starě vlasti povolal Krištof z Teuíi'enbachu
Ilrvatý na Moravu. nemame po ruce žádného pramene přímého. ——
jsme odkázání opět jen na lid ten sám a jeho pána. Krištofa z Teuíi'en
bachu! Ale to nám také úplně postačí. Z okolností, za jakých je Krištof
2 T eutfenbachu povolal: z účelu. za jakým se to stalo7 ze života lidu
)) »O hrvatskini naseohinama u Moravskoj . . .

Zagreb 159.0, str. 56.

2) >>('asopis Matice moravské“< 1882. 6.

3) »Podivuhodno je, že Chorváti sami nemají ústního podání o svém příchodu
na Moravu. Od jednoho znameho faráře, rodem Chorváta odtud slyšel jsem, že prý
osadníci b_vli vyměněni za sto volů. Tu a tam kolují ještě jiné povídaěkv, které nemají
nejmenší pravděpodobnosti.<< Mat. Mor. 1882, str. 6. — Ústní podání () svi—mpříchodu, jak
níže uslyšíme, mají, a není asi ani tato zpráva o výměně za voly bez historického podkladu.

duševního i hmotného srovnáním možno určitě usondíti na starou jejich
užší vlast, kraj, místo, z něhož na Moravu vzatí byli. Známky odtud
nabyté a závěry přirozeně se vnucujíeí jinde vlast tu ukazují, než
naznačil Schwoy. Volný, d'Elvert, Šembera a Herben.
Pátrejme po ní hledíce napřed k osobě Teulfcnbachově.
].. Krištof z Teuíl'enbachu byl věhlasným vojevůdcem. V celé.
řadě bitev porazil Turky na hlavu?; Ale Moravě nenáleží jako velitel
vojska, nýbrž jako hospodář, velkostatkáři Koupil r. 1583. panství
Drnoholecké se spustlými na něm osadami. l—lledětedy ku hrvátskč
kolonii na Moravě jím založené, jest odezíratí od něho jako generála
a držeti se ho jen jako hospodáře. Ne jako vůdce vojsk, ale jako
majitel statku, na němž neměl dělněho lidu. robotězů. přivedl do pustých
vesnic osadníky. A tato myšlenka na Teull'enbacha jako hospodáře,
jemuž nešlo 0 vojíný válkami vyškolené, ale o lid dělný pro panství,
odnímá jej v naší otázce chorvátsko—slavonskému pomezí, kde měl pod
sebou rekovné vojíny. a klade v příčině přivedení Hrvátů na Moravu
jinam, odkud vzíti mohl tiché. dělne rodiny k zalidnění zakoupeného.
líduprázdněho panství. Vlastní jeho hmotný prospěch žádal, aby vy—
hledl a vzal si lid. jejž znal ne tak z bouřlivých let válečných, jako
z let míru a z dob plodné práce. Takové rodiny hospodářské & pracovně
snaze mu bylo najíti jinde, než na chorvátsko-slavonském pomezí, kde
všechna činnost jeho byla výhradně zasvěcena vojenství: se zdarem
čeliti věrolomně. sveřepě výbojnosti turecké.
2. Toto povolání osadníků hrvátských na Moravu „z chorvatsko—
slavonske'ho pomezíií jež dle Herbena stalo se r. 15843), jest v příčině
naší otázky tím pravdě nepodobnější, že r. 1584. Krištofa ani nezříme
činna na pomezí ehorvátsko-slavonském: byltě toho roku městským
velitelem vídeňským.3) Ba ani ne v roce 1583.. kdy kup se stal, není
na jihu: vidíme jej zaměstnána stavbou zámku Drnoholeekéhoďí
b'. Krištof z Tentfenbachu pocházel ze zámožné, šlechtické rodiny
ve Styrsku. Děd jeho Bernhard nakoupil tam velikých statků, jež otec
Ondřej ještě rozmnožovalňl Krištof jako syn byl dědicem části jich,
Když pak koupil nové, pusté panství na Moravě, nepřipadá tu takměř
')
d'lz'lrert,
9)
3)
4)

Brandl, >>Urkundenhuch der Falnilie Teul'fenl_)aeli.<<
\'orwort XV. Briinn 1867. —
>>Xotízenblatt der historisch-statistisclíen Section.c< 1876. Nr. 10
>>Čas0pis Matice Moravskéa 1889, str. 5. (Ve skutečnosti stalo se jiného roku.)
dílů:-cri, =>Xotizcnblatt 1876, Nr. 10, str. 74. (Hormaýer II., 3. Bd S. 52)
Tamtéž.

5) Brandl, »I'rkumlenhuch der Iňunílíe 'l'cuffenbm'hxc Jednotlivé listiny.
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samo sebou na mýsl. že někde (() buď z panství oteekěho, nebo %
z okolí ze statků svých příbuzn_\"eh vzal osadníky jako lid dělný.

chudý, jemuž vhod bylo nabýti pozemků na pustém. liduprázdnem
panství moravském? Měl-li tam lid hrvátský, nebylo mu snáze tu jej
vzíti. než z dalekého „pomezí chorvátsko-slavonskělu)?“ K čemu hledati
v cizině, co měl doma nebo v okolí? Nač s většími obtížemi :) výlohami
stěhovati

lid z daleka.

měl—liici doma nebo na, blízku ".“

Skutečně, lid ten tam žil v bezprostředním sousedstvu se statký
'l'eutí'enbašskými. a ne neprávem domní fat-ise můžeme. že i na některých
statcích těch samých. Pišet' Brandl v „Knize pro každého Moravana'“
18651121sti.;')7:„1\ložno ovšem. že, rodina Teutí'enbachská, poeházejíví
ze Štvrskz.. i chorvatské osadý ve Štvrsku založila.“ Bud si již jak
bud'. poloha statku rodinných Hnátý inu odsud. ne z chorvátsko
slavonskěho pomezí, nabízela. Statky t_\ dotýkah se hnátských osad
v Uhrách. rozloženveh po obou březích Pink). přítoku hábu. a rozpro
střených k se\elu poděl Nezidelského jezera až k PrešpurkuJ) Do—
kazuje to Brandlovo dílo: „Urkundenbueh der Familie 'lleuíí'enbaeliň
Brno 1867. Dle ní rozkládalý se statky 'lleutí'enbašske ponejvíce východně
od vtoku Marice do Murý. v se\'erov_\"ehodním Štýrsku až k samým
hranicím uhersko-štýrským. tedy směrem k hrvátským osadám v Uhrách.

až přecházely v bezprostřední

jich sousedství. Listinaii)-Lt).

ze dne 1(í.dubna 1512 na str. 227?
). obsahuje smlouvu. dle níž Bernhard
Herzcnkraft podává svému švaki u Beinhaidu z Teuít'enbaehu vinohrad na
Lafnici u Neidavý. ,.Neidau“ na Lafnici \e Štvrsku sousedí s hrvátskými
osadami: „Sentalek (_Stegersbaeh. Szent—[lek) a Stinial\i'—) (Stinacz."
v Uhrách, západně od středního asi tol\u Pinky položenými. \ sousedství
těchto hrvátsk_\"ch osad nejbližším koupil také Bernhard z 'I“eutfenbaeln.1
od \latouše. biskupa Solnohradskěho. desátek v dědičný majetek. jak
dí jiná listina: It))8 od 1—1.
dubna 1.)%)0 str. 278. doslovně: „...auf dem

hernaehbenannten guetein \\emblieh in Safentall in \\agenpaeh,

zn

Geýsldorí' zu Maýrhofen. gannzcn Zehendt zu Obcrlimpach, zu \Valters—
dorf. an der Mítll under \\Taltcrsdorf. zu Leytersdorf, Schwarz)nannshoíi=n.
Spelprunn, Stainpach und Plawmaw alle gelegen in \Valtersdoríí'er
pfarr.. .“ Všechny tvto osady: Geiselsdorf. Ober—Limpaeh.\Valtersdorf.
Leitcrs dorf, Speilbiunn, Steinbach, blumau (Plawmaw) leží jednak při

potokuz aněm „\afen , jednak mezi ním a říčkou Lafnieí, přítoku
) Pouze t_vto Hrvátý mám na mysli, když v dalším jmenuji je krátce:
uherštícf.
3) Kurelac,

—Jaěk.—(<.
Zagreb

1871 (str. 111. v seznamu

jmen;.

»»Hrváti

Feistrice, nějakou hodinu na západ od svrchu řečených hrvátských osad
v Uhrách: Sentálku a Stinjaků. položených nedaleko středního toku
Lafníce, na levém jejím břehu. Tam měl Bernhard 2 Teutl'enbachu také
statky lenní, jež mu dal císař Maxmilian I. dle listiny 356. ze dne
13. prosince 1516 str. 277.: ,....Item sechs hí'if in Marchpaeh. Item ein
hof im Gremslag7 Item ein hof und ein hofstat zu Chundorli'. Item ein
Paumgarten am \\'inssenperg, Item das dort' Speyelprun. Item zu
Sebersdorti' zwen h("Pfdrithalb buben.... Item zu It,-impach...: Item zu
Rorbach vier hí'iti' sechs hol'stžits gestit'ts..., Item zu Geyseldorti' zwo
huben, Item in der Nurning ain hot', Item zu Ebersdortl' ain hofstat.
Item in dem Sephental dreyzehn Eimer... Wein“ Dle listiny jine': 2369
ze dne ]. března 15—12str. 286. prodal Ulrich Altenburger. farář ve
Friedbergu. bratřím Ondřeji a Baltazaru z Tiefenbachu dva vinohrady:

jeden jmenovaný „im Gesengeť druhý „am Kaltenprunnpergí

a dle

listiny 371) ze dne 1. května 15—16str. 286. prodal Joachim Tretter.
měšťan v Ašpangu, Baltazara z Tiefenbaehu roční nájemné 132f'envků

..aut' der Lagell—Mtihlezu Stosseríí Friedberg leží v severovýchodním
koutě Štýrska vybočujícím do Rakous a Uher. Ašpang v Rakousích
při samých hranicích štyrských; i tyto listiny s mnohými jinými ukazují.
jak statky Teutl'enbašské rozkládaly se v blízkém nebo bezprostřmlním
sousedství hr 'átských osad uherskýchÁ) lršylo tedy třeba Teuli'enbachu
bráti Hrváty z dalekého jihu, když je měl na blízku v Uhrách. v samém
sousedství statků rodinných nebo dokonce na nich samých? Praví se,
že lIrváti moravští vyměněni byli za sto volů; není to věc nemožná;
nebylo tehda řídkým zjevem lidi kupovati; dle listiny SŠT—1.
ze dne
21. září 15:35 str. 285). Sebastian z \Vindischgratzu. svobodný pán

v ..Thalu“, prodává svemu švagra Servaci z Tiefenbachu více statkův
a lidi; nedala se tedy tato výměna pohodlněji a snáze na statcích
blízkých? než na vzdáleném jihu?
Poloha rmlinných statků 'I'euft'enbašskýcb ve Štyrsku činí tedy
velmi pravdě podobným; že Hrváti moravští vzati byli ne z Přímoří,
ani „z chorvátsko-slavonskeho pomezíJ. nýlín'ž ze středu Hrvátův
uherských, bud' z Uher nebo ze statku Illeutl'eubašských samých. A co
1) Ve století 16. b_Vlotam více osad hrát.—kých, než nyní tam nalézáme; neboť
Kun-lac píše v předmluvě svého díla >>Jačke<<
na str. XVI.: »...za vremena, kad Jurišič

Niko Kisek hranín (1532) a branio ga Ilrvatskmn silom i svojím Hrvatskim junačtvom,
moglo je našega naroda, ne veljn da ga je bilo \'ečc, er se ipak l'azplodio, nu je bio
dalje i gušče razsadjen i nastanjen; a tomu zalibože svědoče tolika sela, někad Hrvatska,
dauas poučnn'w—naili pomaujarena.<< (»Jařkcf'.

Z:!L'l'el) lén.)
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tato poloha činí pravdě podobným. lid náš hrvátský na Moravě po
stránce své duševní. tělesně i hospodářské atd. činí nepochybným.
jistým. Srovnání duševního i tělesného a. vůbec všeho života našich
Hrvátů se životem Hrvátův uherských dokazuje to nade vši pochybnost.
Dokazuje to:
1. řeč jim společná, ven a ven jednaká: nářečí čakavské, čili
ještě přesněji řečeno: čakavsko-ikavs (é. Než vejdeme v podrobně
důkazy, vizme vzor jí vůbec:

Poštovani sused rihter!
Prosím zapovijte vašim susedom Jivi Krizmaníéu pak Mati Šekulinu.
kí su va našoj lozí drv kupili, da oni ov tajedan dojdu vsakojački ona platit
idele onako 'zčistit kot su obečali. Sram bi je moralo bit kor, poštene muže.
da on njíeve čvrsto obečane riči ne držů. Naša gmajna je njim prodala kot
vrlim i poštenim mužem, ali moram reč: nisu vrli, ar ne držů riči, kot se
dostojí. Ne znadu onoga, da su se naši ljudi bili ur zagovorili vašim ljudem
ča prodat, ar jako špotno činů: ali 'zopet se je ono ur bilo zabilo, a sad
se pak 'zopet ponavlja. Zato. prosim, povijte jim, da oni ove dneve oš drva
platů, ído osum dan da budu čísti naší deli: ur ako ne, tako morete povidat
vsim vaším ljudem, da se neku ne nadije nédam več kada va (Ířerištofski
lozi "u kupit. Ar to je mrazno: kupit, pak va pol leti ne platit. Z ovim vas
pozdravIJam vse dobro želeči
Martín Bu r a nič.
V Gel'ištofi dan

1903411febr.

1835).

rihterJ)

Každý Hrvát moravský slyše to. řekne: „To je naša rič'i, „tako
mi govorime.“ Slvšme řeč tu i v písních z osad svrchu uvedených:
„Sentalku“ a „Sti11jaku“.
Šentalek.
Sirota ,e ptičivn, ků nima perjiezl,

tako je divojka, ků nima miloga.
Ptičica b' letila, da b' kreljut imaia,
divojka b' ljubiIa, (ln 1), koga imala.

Stinjaki.
Niet mi to ne hzlsiii, ča mi se kdo klauja,
Ravno mi se vidi kako nočna Sanja.
Druga sa veselí í va laneih skače,
A meni se srdce od žalosti plačv.
Vnogi mí gowvri od lipe ]jubavi,
1) Kurelac,

Nikdor ne govori, da bi pirovali.
Kigod me kušuju, kada sam va tanci.
-\ bog najbolje zna, ča je komu v srdci.
("zigml je na svitu, vse ču zapustíti,
Kad me dragi milí kani ostaviti.

Jačke<<. Zagreb 1871. XXVII.

První tři kapitoly Písma.
JAN OLIVA. ((". (l.)

Zcela jiného náhledu je Pospíšil

790—816 a 843—850 opíraje

se o jiná vědecká díla. Obhajuje především slovo jóm ve významu
dlouhé doby a dodává, že tomu ani nevadí slova „večer a ráno“.
„Tvůrčí týden jest příčinou a vzorem našeho lidského téhodnc, jenž
jest jeho obrazem, odleskem, ektýpem. A proto chronologický základni
pojem, z něhož nám tu v_vcházetijest, není den, nýbrž týden. Zdali
však tento týden čítá sedm dní o 24 hodinách, aneb sedm století, aneb
tisíciletí, anebo sedmerý počet ještě delších period, na tom v otázce
týkající se ustanovení téhodne pranic nezáleží.“ „Šestero tvůrčích konů
jsou (]og m ati (:ký m podkladem našeho téhodne se šesti dny pro práci
a sedmým dnem pro odpočinek a službu Boží určenýnr“ Tím dokazuje
autor. že není rozporu mezi biblí a vědou co do počtu period. „Než
theorie konkordistiekz' hledí také veškeren postup tvůrčích děl na.
jednotlivé dni. pokud se týče, na jednotlivé periodý připadajících v úplný
souhlas uvésti s resultatý geologie a palaeontologie.“ A kdýž obšírně
to probral, praví: „Seda se upřítí, že tato theorie ze mnohých důvodů
se zamlouvá. .. Nicméně činí stoupenci ostatních theorii proti parallelisnm
mezi mosaickým šestidenním a resultatý geologickými mnohé námitky...
Ačkoli mezi dílý jednotlivých tvůrčích dnův a mezi naukou přírodo
vědeckou o vývoji země naší a jejího organického života ve mnohé
příčině vládne obdoba. ano do jistého stupně i shoda, přece tato
shoda není úplná“ Proto se autor rozhoduje sice pro tuto theorii, ale
modifikovanou Guttlerem. O té praví, že „snad jest pravdě nej
"podobnější a to z těchto důvodů. Theorie tato doporučuje se jednak

se stanoviska biblické exegese, jednak také se stanoviskaresultatů
moderní přírodovědy. Hlavní přednostjejí v tom záleží, že hájí
historického
postupu jednotlivých tvůrčích děl a dokazuje, že
tento postup v hlavní věei úplně souhlasí s onou posloupností,
ve které podle moderní přírodovědý celý vesmír vůbec a země naše
zvlášť s veškerým svým organickým životem ze svého původního
mlhového stavu se vyvíjela, až dosáhla stupně dokonalosti, na kterém
nýní stojí. Jest sice pravda, že zcela jinak znějí slova, kterými líčí
Mojžíš tvůrčí šestidenní, a jinak také slova, kterými moderní přírodo—
zpýtci své kosmogonické a geogonické soustavy osnují. Ale ačkoli Mojžíš
valně se liší od moderních přírodozpýtců co do form ý líčení &
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mluvnického výrazu. přece co do věcí není mezi jeho dějepravou a
mezi výsledký nynější kosmogoniea geogenie žádného podstatného
rozdílu. Všechen rozdíl mezi Genesi a přírodní vědou je předně pod
míněn 1'ůZ]1\11] stanoviskem.
se kterehož Mojžíš jakožto zákono—
dárce starozákonný vznik všech věcí líčí. a se ktorého přírodozpýtci
vývoj všehomíru a naší země pojímají. Druhý rozdíl záleží v tom, že
přírodovědecké kosmogonie hud vývoj celého všehomíru aneh aspoň
naší sluneční soustavy vysvětlují. kdežto Mojžíš o všeinmíru toliko
v prvém verši Genese poznamenává: „Na počátku stvořil Bůh nebe a
zemi“, a ihned na to přechází k líčení vývoje naší země a jejího života.
Ačkoli Mojžíš a přírodověda stojí zcela na. ruzném stanovisku. není
přece mezi Genesi a result-atv jednotlivých věd ve hlavních věcech
sporů pražádných. K vůli jasnějšímu přehledu uehude od místa hlavni
hodý harmonie Písma sv. a přírodovědy v této příčině vedle. sebe postaviti.
Pí'írmlovčda učí:

Písmo >v. praví:

]. Na počátku h_vla heztvárná ve
veškeren) světovém pro.—torurozptýlená
hmota, z níž se celý vesmír (všecka
tělesa

nehtu—'ká i >“naší zemi)

]. Na počátku
i zemi.

.—t\'ořil Bůh

neht—

v_vtVořil.

2. Země naše hýla žhavou koulí.
jež h_vla prosta všeho organického
života a byla
3. se všech stran obklíčena hustým
mrakem vodních a různých mineral
nieh par,
&. které ochlazením zhustlý, v kapalnou tekutinu se proměnilý a na
povrchu zemském se soustředilv.
5. Tím, že on_v mraky zhustlý a
na povrch země sprchlý. zi-ídla hustota

parokruhu naší zemi ohkliěujícího a
světlo sluneční počalo osvětlovati samo
statné těleso naší země.
G.Nežrůznýmilátkami,které kapalná
tekutina povrch naší země tvořící ze
sebe v_vpaí'ovala, zhustl zase parokruh
naší země tou měrou, že nemohlo jím
světlo pronikati. a tak se poznovu
naše země zahalila v temnou noc, až
konečně světlo nade tmou zvítězilo &
7. od té doby pravidelně jednu
nebo druhou polovici naší zeměkoule
osvětlovalo.

2. Země pak h_vlapustá a prázdná,

3%.a tma h_vla nad propastí.

-L. a Duch

Šoží vznášel

se nad

vodami.
."). I řekl Bůh:
něuo je.—tsvětlo.

Bucl' .—větlo. -\ učí

lí. A oddělil Buh světlo od temno—“ti

?. A nazval světlo dnem a tmu nocí.
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8. Z jedné Části plynových a parních
látek, z nichž se parokruh skládal.
utvořil se náš vzduch, kdežto “ást
druhá v kapalnou lunotu se proměnila
a na povrch země naší spadla.
O. L'tvoření azoickych prahor způso
bilo rozdíl mezi pevnou zemí a mořem,
kterýžto rozdíl byl příčinou dalšího
vývoje a vytvaru jednotlivých geo
logických period.
10. Na pevné zemi vznikla nejnižší
vegetace.

11. Mezitím očistil se vzduch dosud
ještě mnohými parami prosycený tou
měrou, že slunce, měsíc a hvězdy
ve vší své stkvoucí zzíři naší zemi
se objevily.
12. Vegetace a pravidelné střídání
dne a noci jakož ijednotlívých ročních
počasí poskytly možnost vzniku života
animalního, jenž současně s vyššími
druhy rostlinnými v jistém postupu
a pořadu se vyvíjel.

8. I učinil Bůh oblohu a oddělil
vody, kteréž byly pod ohlohou. od
těch, kteréž hyly nad oblohou.

9. Řekl pak Bůh: Shromážděte se
vody, kteréž pod nebem jsou, v místo
jedno, a ukaž se sucho. I nazval Bůh
sucho zemí a shromáždění vod nazval
mořem.
10. I řekl: Zplod země bylinu ze—
lenou a vydzí 'ající símě, a stromoví

plodné nesoucí ovoce podle pokolení
svého, v němž by bylo símě jeho
na zemi. I stalo se tak.
11. A učinil Bůh dvě světla veliká;
světlo větší, ahy panovalo nade dnem,
a světlo menší, ahy panovalo nad
nocí; i hvězdy.

12. I stvořil Bůh
a všelikou duši živou
kterouž vydaly vody
jejich, a všeliké létavé
jeho. _- A učinil Bůh
podle tvárností jejich,
liky zeměplaz podle

velryby veliké,
a hýbající se
ve tvarnostech
podle pokolení
zvířata zemská
i hovada i vše
pokolení jeho.

Vývoj říše rostlinné i živočišné podle Genese a věd přírodních
v tomto asi pořádku postupoval:
Podle přírodovědy:

1. Rostlinstvo bezděložné — zvířata
vodní,
'2. rostlinstvo jednoděložné ——
plazy

a ptactvo.
3. rostlinstvo dvouděložné — zvířata
zemská.

Podle Genese:

1. Byliny zelené

zvířata vodni.

2. byliny vydávající sémě — plaz
duše živé a létavé,
5-3.stromoví plodné, nesoucí ovoce

hovada, zeměplazi i zvířata zemská.

Z toho přehledu vidíme, že Mojžíšova dějeprava, ačkoli neužívá
vědecké terminologie nynější přírodovědy: přece s jejími resultaty ve

hlavní

věci

úplně souhlasí. Přitom ovšem nechceme zapírati, že

jsou dosud přemnohé otazky mezi 1. hl. Genese a moderní přírodo
vědou ještě sporny. Než tyto spory nedají se jen tenkráte nikterak
urovnati, když přírodověda stůj co stůj chce s „Genesi se přitiř"

Periodism

us objevil se v posledních letech v zlepšeném

v v dá ní jako kosmická theorie. P. Bourdais vysvětluje dni Genese
jako kosmické dni. Babyloňané znali kosmický rok. v němž 36.313
obýčejnýeh dní činí jednu vteřinu. 60 astronomických let tvoří jednu
kosmickou minutu. soss. 60 sossů : 3600 obýč. roků tvoří kosmickou
hodinu nebo saros. 1:2těchto sarosů : 43.200 obýč. let tvoří kosmický
den. Bourdais počítá hexaemeron GX—lBŽOÚzŽóQBOO let. K tomu
přijde neurčitá doba od prastvoření až k prvnímu dni.
Exegetický nedá se proti tomu nic namítati. Ale hlavní závadou
je, že uvedený system počítáni je pouhou hýpothesou.
Ž). 0) „Allegorismus“
upírá dním v Genesi skutečnost a
přičítá je pouze na vrub slohu Mojžíšova. Co Mojžíš v 1, 1. podává
s_vnthetický. to v následujících verších rozvádí analytický. „A proto
jes sice. doslovné znění dějepravý mosaickě podržeti. avšak tomuto
doslovnému znění jest jin ý. allegrorick
ý význam podložitiň P. SZŠ—1.
Třeba však podotknouti. že allegorie musí hned býti znatelná.
Avšak o alleg'orii v hexaemeronu nemuže býti řeči. A mimo to b_v
i'odpočinutí Boží 7. dne musila býti allegorie a tak podobně mnohé
jiné věci v prvých 3 kapitolách. „Ačkoli Písmo sv. má na prvém místě

za účel, lilásati člověčenstvu pravdý nábožensko-mravni k jeho nad
přirozenému životu se odnášející. přece nemůže úplně od pravd přiro
zených odezírati. Řád nadpřirozený je zbudován na řádu přirozeném.
A proto jsou přemnohě přirozené děje a pravdý. ve kterých se obojí tento
řád stýká. Stvořil—li Bůh nebi a zemi. jak Genese výslovně pravi
a i rozum dokazuje, mohl je jen jistým a určitým způsobem stvořiti.
Způsob. jakým svět vůbec a země naše se. všemi svými býtostmi zvlášť
vznikla, jest tež předmětem zkumu přírodovědeckého. A proto musí se
Genese s přírodovědou zcela přirozeně v této otázce stýkati. Poněvadž
však je nemožno. abý mezi Pismem sv. a výzkumý přirodovědeckými
vzniknul Opravdový a skutečný spor. jest nezbýtno hledati theorie,
která by se jednak srovnávala s biblickou exegesí hexaemera, jednak
však také býla práva výzkumům přírodovědeckým. A proto theorie
allegorická, která od řešení této shodý mezi hexaemerem a příroco
vědou úplně odezírá. nestojí na stanovisku. na kterém biblická exegese.
naproti přírodním vědám státi musí." P. 837.
5. Z))„Poetismus“
vykládá hexaemeron za báseň, h_vmnus bez
historického základu. Tím nejvíce se přibližuje výkladu idealnímu.
Poetickou řeč iformu skutečně možno tu pozorovati. Avšak také
historické události. Alespoň vždýcký se zpráva biblická považovala
Hlídka.
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jako historická; nechtěl-li Duch svatý úin\slně lidi mastí. byl by musil
nějak označiti. že se to nemá historicky vykladati. Zcela přirozeně
mohla by se podobně poeticky vykládati zpráva o pádu: a tím bychom
zabředli až k úplnému odmítnutí zpráv biblických.

(') „Idealisnius“

má nyní dosti přívrženců. Idealismus ne

pokládá oněch 6 dní za (3 dob nutnč po sobě jdoucích. nýbrž jako
šest logicky rozeznatelných oddílů (momentů) tvůrčí činnosti Boží. jako
(i Božích idei stvořením uskutečněných. Místo: prvního dne stvořil Bůh
říka: za prvé stvořil Bůh, za druhé... Dle toho chce Zprava biblická
předevšim nám oznámiti, že Bůh všechno stvořil. a tato náboženská:
dogmaticka pravda je při výkladu hlavní věcí; v jakém čase a v jakém
pořádku to stvořil, to j( nábožensky lhostejné. Že pak se činí zmínka
o (5dnech: je proto, aby vznikl sedmý den. nebot o ten slo: vše ostatní
je opět nábožensky lhostejné. Theorie tato vedena je tedy účelem. jaký

Buh (po případě pisatel ypia\\) měl při sesta\ování zpiávv. „Vzdává
se slovne'ho znění dějepravy mosaicke o tvnlčím šestidenní a vysvětluje
toto šestidenní jen v mystickém smyslu. Buh nestvořil svčtta a jeho
jednotlhých b\tosti v sesti po soběnásledujících dnech. nýbíž najednou
(Jo Bůh najednou st\ořil. to \Iojžíš v jednotlhé časti ioznhl a iozvedl
aby jasnější piehled a živější obraz Božského tvuičího díla před oči
představil nevzdělančmu lidu israelskémur P. 816, 819,
Proti tomu třeba uvésti. že smysl doslovný tak dlouho tí eba při—
jimati. dokud by 7.toho nevznikl nesmysl. A to při hexaemeru doslovně
pojatém není možno tvrdit. Mimo to. „není—li možno s nynějšími vý—

zkumy geologickými a palacontologickýini srovnati literalní

theorie.

podle které Bůh vytvořil v šestkrate 2-l hodinách naší zemí ?.chaotické
nassy tak. jak se nam nyní jeví. tím méně lze vzhledem ku přírodo—

vědám připustiti. že Bůh v jediném

okamžiku

stvořil naši zemi

tak7 jak nyni jest." P. 819. Proto byla tato theorie zmoditikovana
V novější době hlavně b'chfiferem takto:
„Bůh chtěje Adama. jakožto prvního otce a učitele lidského po—
kolení o původu všech věcí poučiti. předvedl před jeho dnchový zrak

veškeren postup sveho tvůrčího díla v o' obrazech

či viděnich.

V těchto obrazech ne'/„jevil mu však jednotlivých stvořených bytosti
ve všech jejich individualnich podrobnostech. nýbrž představil mu jen
hlavní úkon\ či moment\ tvůrčí činnosti (\ v\tvořcni nebe a zeme. a
to jen v nejzazších jejich obiysech. Postup a pořad techto 6 oblazu

jest idealni

a značí vnitini souvislost. v níž jednotlivá tvůrčí díla

v božské svetove idei k sobě se pojí a vespol se podmiňují. Tento
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idealní postup či plán, podle kterého Mojžíš tvůrčí dílo líčí. nakreslil již
sv. Tomáš Akv. ve své Sumín. theol. I. (In. 70. art. 1. Učitel Andělský
rozeznává ve tvůrčí činnosti trojí kon (1)Opus creationis, Z))Opus distinctionis,
tý opus ornatus. Ve tvůrčím šestidenní máme dva od sebe sice odlišné,
ale přece těsně souvislé ternáry čili dvoje trojdenní. Tyto dva ternáry
nenásledují po sob ě. nýbrž běží současně. tak že čtvrtý den s prvním.
pátý s druhým a šestý s třetím se zcela přirozeně pojí“ P. 822—3.
Přírodověda shoduje se s touto theorií úplně, jelikož theorie tato
odczírá od časového postupu zemských útvarův a vzniku jednotlivých
organických říší. Ale námitky jsou z exegese. „Theorie tato opouští
bez dostatečných důvodu dosavádní církevní exegetickou tradici. která.
až na některé výminký dějepravu mosaickou o tvůrčím šestidenní vždy
více méně ve vlastním smyslu vykládala. Dějeprava mosaická činí na
každého nepředpojatěho čtenáře dojem, že Bůh jednotlivá tato díla
po sobě stvořil. a to v (i po sobě neprostřednč následujících dnech.
pokud se týče. periodách. Jest sice pravda. že Písmo sv. má na prvém
místě za účel. aby nás poučovalo o pravdách nábožensko—mravních
Bohem zjevených. Že by však nikdy člověčenstva nechtělo poučovati
o pravdách profáních. jmenovitě přírodovědeckých. toho nelze připustití.
Již tím: že Adam na rozkaz Boží dal každému zvířeti zvláštní. jeho
přirozenosti přiměřeně jméno. podán důkaz. že náš p'aotec ze Zjevení
Božího také vědomosti profání čerpal. H Mimo to jest také, na paměti
míti. že náš lidský týden mnohem přirozeneji se vysvětluje Božskýin

týdnem historicky
hledišti

projatým. než pouhými (i obrazy či idealními

v jedné a téže tvůrčí činnosti Božské. Proto mluví i parallelní

místo Ex. 20. 11. Ano, poněvadž den 3. 5. a (i. zahrnuje v sobě po
dvojím díle. není logických momentů čili hledisk ve tvůrčí činnosti
jen šest, nýbrž vlastně devět. totiž: ].. světlo. 2. obloha, ES.pevnina,
-.l.rostlinstvo, ř).slunce. měsíc. hvězdy. G. ryby. 7. ptactvo. S. čtvernohá
zvířata a 9. člověk.“ P. 828—830.

Aby se odstranily vady tyto. připadli někteří na myšlenku,
tlieorii idealni spojiti s periodismem v theorii zvanou: „idealisovaná

konkordaccň
Hlavně tak činí K. Gtittler. Dle něho „může se sice
podržeti chronologický postup stvoření rostlinstva... jak Genese jej líčí,
ale tak, že dokončení díla dne předchozího s počátkem díla dne násle—

dujícího v jednu dobu spadá, jak ukazuje tento vzorec:
1
lv
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A poněvadž díla dní předchozích částečně spadají v dobu děl

dní následných. musilý se na povrchu zemském současně

vyšší

a dokonalejší

dokonalými

druhý říše rostlinné s nižšími

objeviti

a mén (»

druhý říše živočišné. Tato theorie má tu výhodu. že od

chronologického postupu neustupuje a při tom přece větší zřetel k resultatům
přírodovědeckým běře, než theorie přesně konkordickáfí P. 831.
Xež ani tato theorie mnohým theolog'mn a přírodozpýtcům nedo
stačuje. Největší obtíže činí stvořeni slunce dne čtvrtého. Viz o tom

V ychodil, Apologie 1. str. 19011.
Proto učinil P. Lagrange O. Pr. nový pokus, jejž H. nazývá

„opraveným

mýthismem'i

Mythíckýmu znamená:popularni ::

metaforický ——
allegorický :: idealni. tozeznává v hexaemeru události
od formy. Událostmi je mu stvoření na rozkaz B., výbornost stvoře
něho, uspořádání a požehnání stvoření: postavení člověka a ustavení
těhodne. To všechno třeba výklz'ídati doslovně. Naproti tomu 6 dní
práce B. je allegorii. je to vzor pro lidskou práci. (5 dní je jakýmsi
rámcem; odejmeme-li jej. máme pořad ne realní. ale logický stvořených
věcí. Události jsou“ od Boha zjevený. forma je původu lidskěho. Pů
vodní podání mohlo býti zatemněno, ale potom Mojžíšem nebo před
ním očištěno. Přes to mohly některé strusky polýtheistických. materia
listických & přírodních názorů prvého lidstva na zprávě uváznouti &
také uvázly. Tak země je pevná. nepohnutá. obloha jako pevná massa
a podobně jiné. Podle toho pořad ve zprávě neodpovídá skutečnému
stvoření.

Proti tomu se musí namítnouti, že Bůh a církev podávají nám
jako inspirované nejen ony události bez rámce (3 dní. nýbrž celé
hcxaemeron. obsah i rámec zároveň. Nejen zjevení. i kniha: v níž je
obsaženo. musí býti bez bludu. Zatemnění původního poučení Bohem
během času není nikterak dokázáno. Šestidenní musí již proto býti
správně, poněvadž Buh na něm založil výsadu dne sedmého. Rozdělo
vání obsahu a formy není nikterak Opodstatněno textem. Jako další
námitka přijde sem: co uvedeno již v úvodě k této práci.
(P. (I.)
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Ze života pro život.
Zemřel arcibiskup Pražský.

kardinál cirkve katolické. český

šlechtic, ušlechtilého srdce muž. svědomitý v úřadě svem, zemřel vy—
konávaje posvátné povolání své a za okolnosti, jež mohou vzbuditi jen
soucit a soustrast, aspoň u člověka normálního. af jest jinak smýšlení

jakéhokoliv. Nebožtik nedovolává se ani tak útrpného: de mortuis nil
nisi bene. jako pouhě spravedlivosti a slušnosti.
Vzpomínku věnoval mu ovšem kde který list. každý sebe
důstojnt'iu. A tu vynikly zvláště listy ..h u 11121
nitn ě'í—realistické. Celá
vzpominka jejich záležela asi v tom. že osáply se na _.,cirkev“ za to.
že nebožtíkovi vystrojen slavný pohřeb. že se při tom splašil kůň. že
se zlomil řebřík a že kdosi přišel k úrazu. Z čehož jasně jim vysvitlo.

jak spravována. je církev vůbec a jaká. jest památka nebožtikova.
Nemá prý se na světě nic nazýnati l_iczpříkladným, ale tahle
surovost snad nemá mnoho přikladův u lidi vzdělaných. To by snad
i K. Havlíček přes veškero svě proticirkevní braníarbasovst-ví za svě
žáky tentokrát- se zastyděl. Xeboť tak daleko to v humanitě. pokud
vinn přece nedotáhl, aby psal „ mrtvém knězi nebo biskupovi jen proto.
že to kněz. po případě biskup. takovýmto zpusobem.
Tytěž listy náramně se horšily nad tím. že některé. obrázkové
časopisy uveřejnily těž podobizny nebo výjevy ze života a pohřbu
arcibiskupova. Kdy obrázkově časopisy zvěčňují ted kde koho; tak že
by mohla někdy nastati otázka, komu se tím vlastně více cti prokazuje_
zdali časopisu či oslavenci. jest tato vzteklost nad onou oslavou zvěčnělěho
arcibiskupa až příliš směšná, ale za přibiti stojí: mohlat by se časem
státi neuvěřitelnou. zvláště u těch, již bedlivě a záslužně
ale. poněkud
jednostranně a samochlubně — pěstuji naši národní pathologii. Chápu
že se člověk při tom stálém pitvání stává otrlým a bezcitným k bolestem
těch ubohých obětí. ale právě proto měli by oni anatomové sami o se
surovění národu. intelligence a žurnalistiky psáti s náležitým sebe—
poznáním a sebeceněnim. Či snad vůči ..klerikalům“ není žádná surovost
dosti veliká a každá jest. ještě humanitou? Xezapominejnm ani na
pravidlo: dnes mně; zitra tobě; ani
a to ještě méně — na to, že
ušlechtilost mravů jest vlastnost osobní a absolutní. která se uplatňuje
vždy a všude. vůči každému, a neřídí se dle knoHíků. Učiníte—limládež
surovou proti klerikalům, v našem případě nad to ještě i mrtvým (!),.
bude surovou vůbec. A toho snad přece nechcete?
..
v..
u.

.
.“
..
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Nápadno bylo a jest zajisté mnohému z nás. proč se protivníci
o naše věci, na jichžto zdaru jim přece nezáleží. tolik starají a jak by
měly neb neměly býti. rozumuji. Vlastenecký řečník. jenž už zapomněl.
že o Božím Těle neslouží se při průvodě u čtyř oltářů mše svaté, horuje
docela vážně o to, abychom věrně s husitskými předky drželi se kalicha.
ošemetnosti římskou nám odňatěho. Novinář, jenž na náboženství ne—
vzpomene, leč aby je potupil. horlivě zasazuje se o to, abychom všichni,
a on ovšem též. místo cizáekého katolictví přijali slovanské pravoslaví.
Feuilletonista, kterému modlitba a pobožnosti vůbec jsou modlářstvím.
pohoršuje se nad nedůstojnou formou katolických pobožnosti, jak se
tu a tam konají. Má snad pravdu, vždyt ani našinec nemůže tu se vším
býti spokojen, ale. divno jest. že stará se o důstojnou formu někdo,
komu věc sama vůbec není ničím. Vždyť s věcí odpadá i forma, a má-li
věc padnouti, lépe zajisté. neodívati jí formou důstojnou, která jí může
jen prospěti a život prodloužiti.
Vůbec tedy. co znamená to ustavičně pytlačcní cizích lidí v našich
oborách? Oni zajisté chtějí žíti po svém. Nuže proč nám se nemá
stejneho údělu dostati? Chtějí nás snad míti lepšími? Ale v čem?
Kdybychom zanedbávali vlastenecké. povinnosti, na př. v podpoře ná—
rodních zájmů. pak dobrá. zasloužímc výtky, ačkoliv by se z nás
i tehda mnohý bránil proti takovým karateli'nn, kteří by napřed měli
začíti u sebe. Ale tuto jde o věc nám vlastní a zvláštní, o věc ná
boženskou. o jejíž prospěch oni zajisté nestojí. Chtějí nás snad míti
zbožnějšínii a světějšími? To sotva, leč by snad měli na mysli svatost
podle jejich evangelia. abychom totiž svoje přesvědčení nechali pěkně
doma a život svůj zařizovali dle jejich příjemnosti a pohodlí. práv;
jim, povinnosti sobě l_iřenechávajíce. Vždyť proto nám tak důtklivě
doporučovali evangelický výrok o nastavení druhé skráně k políčku.
jakoby to bylo celé a doslovné evangelium, a ovšem také hned ochotně
nabízeli nám své služby, napřahujíce ruku k dobrodějnému políčku

tomu

(Pro ně evangelium vůbec neplatí, oni znají jen sotistickou

applikaci pro nás.)
Prospěch a rozšíření čistého náboženství, jaký předstírají, není
tedy a nemůže býti upřímným záměrem jejich, neboť by pak sami
také nějaké náboženství pěstovati se snažili sami u sebe. Xemůže však
to býti záměrem jejich už také z té jednoduché příčiny, že kdybychom
mý skutečně všichni své náboženství čistě chovali a jim se řídili. byli
bychom skutečně činitelem nedostupným a nepřemožitelným. proti němuž
by útoky jejich působily jako šípy chlapecké, jak dí Písmo. A právě
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toho oni ehtíti nemohou. neboť by se tím sami přiváděli ad absurdum
a oprávněnost svou bytím popírali. Opravdová. všestranná a pronikavá
obnova naše v duchu a pravdě náboženství našeho by záměry jejieli
právě ničila. Proto potírají a v posměch uvádějí i všechna zřízeni.
která k nápravě mravů našieh směřují a k ní také, když jen poněkud
zdárně se provádějí. skutečně vedou. Kdyby se nic dobrého nedálo.
bude zle: děje—lise něco. je take zle. Proto jsou v táboře jejich tak
příjemné různé osobnosti z nás. jež mají oprav a náprav plne huby—
jako oni. ale srdcem a skutkem daleko jsou od toho. Náboženství jest
vinno tim. že intelligenee podle něho nežije, ovšem; člověk sobě nerád
vinu dává. Ale horlitelé takoví, kteří v životě církve vidí jenom stíny
a na ni všechnu vinu náboženského úpadku svádějí; by přeee měli
předcházeti dobrým příkladem a ukázati druhým. jak se. to dělá. kdyžtě
církev a její organy podle nich jen odpuzují a náboženství nenáviděným
neb aspoň nevšímaným činí.
Slovem. proč napravovatelé sami nezůstanou na půdě. kterou
vzdělávati hodlají. proč utíkají ze zahrady, kterou meliorovati chtějí.
a jen zdaleka házejí do ní kamením ? Rozumí se samo sebou. že tím
není řečeno. jakoby na naší straně bylo všechno v nejlepším pořádku.
to ne. naopak nápravy stále je všude potřebí, nahoře i dole. a nikdo
si jí více nepřeje než každý věrný syn eírkve katolické: avšak většina
výtek. jež se ji činí. pochází rozhodně z pramenů nečistých. z po—

hnutek nekalých.
Často bývá to špatně svědomí. Náboženství budto vniternou silou
aneb aspoň 2 jakéhosi zvyku přeee poněkud se hlásí ke svým právům
u člověka a upomíná jej na jeho povinnosti. Tyto však jsou nepohodlné.
často již přestoupené a přestupovane
život podle náboženství již
dlouho nespravován. Jak snadno se svalí vina na druhé, na odiosní Věc
a na odiosní zástupce její. zvláště když oni tu a tam ještě skutečně
vadami svými k tomu příležitosti poskytují! Pánové, ruku na srdce.
jak se říkává, bud'te k sobě upřímní! Pravda. že ta naše společnost.
naše strana totiž. přece jenom není tak nejhorší. jak by se dle Vašich
nájezdů zdálo, a že by pro Vás ještě vždycky nebylo tak velikou
neetí. mezi nás náležeti. A dejme tomu krásně, že zůstanete již. kde
jste. mimo nás a proti nám. nemáte—ližprádla dosti sami mezi sebou?
Každý konečně odpovídá napřed sám za sebe — nezdá se Vám však,
že to stálé ostouzení naší věci a našich osob pochází odjinud nežli
z lásky k dobré věci. že pochází ze vzteku a záští proti věci proradně
opuštěné, která by poctivým spolupůsobením mohla býti podporována.
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takto však jest jen disl—zreditovánaa poškozována? Obýčejná mluva
říká tomu špatné svědomí, a není snad daleko od pravdý.
Výtýká se nám. že vystupujeme stroze jnušnem absolutní pravdý,
kterou si osobujeme, ačkoli lze prý tu mluviti jen o relativní Oprávně—
nosti toho neb onoho názoru. Na jiném místě poznamenáno tu již
jedenkráte, že ve skutečnosti ani tato relativní oprávněnost našim ná
zorům se nepřipouští, ba že kdejaký pisálek novinářský názoru svému
výhradnou platnost proti našemu osobuje. .Je tedy naše rozhodnost a
domnělá neústupnost dráždí. nám však jejich roztříštěné, bezzásadné
zásadý mají imponovati. Všimněme si jen jejich kladné práce. zač asi
stojí! Budiž tomu tak, že naše strana neučinila všeho. co učiniti mohla
a měla. ale zajisté učinila tolik, že protivníci její z toho, a bez mála
jen ztoho. žijí a t_vjí. Zde je také jedna příčina, proč je naše vniterne
záležitosti tolik zajímají; existence i činnost jejich jest více negativní,
a proto jest možná jen v odporu a ..kritíce'i něčeho positivního. Říká
se sice, že napřed potřebí odkliditi rum zakořenělých předsudkuv a
nešvaruv. ale je přece jenom divné, že tolik a tak zdatných pracovníku
jejich jen tím se obírá, aby druhým překáželi. nepamatujíee na to, že
z toho lidstvo živo býti nemůže. Ale potřebují toho štvaní. abý aspoň

nějak vynikli.
Škoda skutečně. že i nadaní a lepších věcí schopnější lidé naši
sílý své na toto bezúčelné, ba škodlivě štvaní výplýtfají. Sami sebou
se málo obírají. o sebe a své povinnosti si starostí nepřipouštějí. ale
cizí hlava je pořád bolí. Zvláště my máme takových přátel až přiliš
mnoho, kteří nemajíce doma co dělati. lámou si nad námi často pra
zbytečně hlavu a. když nechceme jednati po jejich vůli. nedůstojnými
prostředky nás bud zastrašiti nebo zničiti usilují. Škoda opravdu. že
tím jednak mnoho dobre činnosti s naší straný skutečně se zmaří.
jednak tolik práce jinde potřebně se zbytečně vynaloží. Od zlovolných
nepřátel možno se sice tu a tam něčemu přiučiti, ale nechati se jimi
vésti, není možno, nechceme—li se sami úplně zapříti. A tak může
neustálé štvaní, vedené í'unýslem. jen aby se štvalo, někoho sice unaviti.
někoho však také posilniti, aby útoky ignoroval a šel svou cestou dále,
na pouliční pokřik se neohlížeje. V druhém případě je sice nebezpečí.
že přeslechne i mnohou oprávněnou poznámku — a to se na naší straně
bohužel někdy stává, že u vědomí své dobré věci stáváme se k vlastním
chýbám slepými ——
ale má-li se voliti mezi dvojím zmíněným způsobem,
tedy zajisté lze schváliti jen tento druhý: neúnavně zlomyslné útočení
pobádejž k neúnavné činnosti. Korrektivu bude ovšem vždy třeba, ale
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takto bude nám ho hledati ne. v kritice zlovolných nepřátel. nýbrž
v nás samých. v daném základě a ve vůdčí oprávněné autoritě. v této
tou měrou; jakou je k čemu autorisována.
v.
*o.

m
..
o

Velice pozoruhodná jsou slova arcibiskupa Varšavského. Zikmunda
l'ieliúského. v č. ?. ..Hlídký" podaná p. B. Skalským. Týkají se onoho
„velkeho zřídla třenic a nedorozumění. jehož ani úsilí jednotlivců, ba
ani společně nemohlo bý zameziti. ježto trýská ze same přirozenosti
lidske povahý. Zřídlem tím je vrozená našemu rozumu ] e d nostran nost.
kterou zlá vůle nesmírně podporuje. ale netvoří ji nikterak. ježto i před
pádem býl člověk schopen jednostrann_\'*ch úsudků, jak to dosvědčuje
chování se Ev_v. která. opanována žádostí vše věděti. pouští se zřetele
následky své neposlušnosti a vrhá se nerozumné v propast." Slova
právě uvedená a co ještě za nimi v odstavci tom na str. 4923.následuje.
měl bý dobře vštípiti si do in_vsli každý. kdo uvažuje at' si ústně nebo
písemně o kterékoli době v dějinách. kdo posuzuje jednání a mýšlenký
dob minulých. Avšak i posuzovatele dob přítomných v_vsvčtlí si právě
udanou povahou lidske přirozenrsti mnoho a mnohé současné události
a projevy at si ve světě myšlenek nebo ve světě skutku. jednání.
Důkazem v prvém oboru jest mimo jiné právě Výdaný spis Dra. Josefa
Mullera: Der Reformkatholicismus XII.Theil: Die praktischeu Reformen ,
o kterém jistě s povolané straný ve ..l'Ilídce" bude promluveno. Já zde
omezuji se proto jen na upozornění. že tento v mnohem ohledu dobrý
a záslužný spis na konci svém. ve stati () jesuitech, jest jistě jedno
stranný. () tom pozorný čtenář snadno se přesvědčí. — Důkazem v oboru

druhém. v jednostrannosti v konání. jsou mnohe naše nýnější katolické
spolky. Jako dříve. asi před čtvrt stoletím. všechno se hnalo za heslem
přírodověda. tak nyní se všechno žene za heslem sociologie. zakládají
se o překot spolký a hlásá se beze všeho. v tom jedině že je záchrana
a spása katolického života u nás. Kdo však blíže přihlédne k životu.
k výsledkům cenným. jaké skutečně ztoho plynou, nemůže přisvědčiti
těm hlučným fanfarám. jaké se o každe takove' schůzi do světa hlásají.
Výsledek mnohých je roveň nule. Pociťuje se to nejen u nás. ale
i v Německu: v tom Německu. v němž spolkový život katolický jest
mnohem dále než u nás. Xa potvrzení svých slov uvedu tu doslovně
řeč nejd. biskupa Rottenhurgského. Dra. Pavla v. Kepplera. již měl
dne 10. dubna 1899 ve Stuttgartě, a již přinesl tamní list „Deutsches
Volksblatt“ 11. dubna v č. 81. Řeč tu měl nejd. biskup večer: v míst—

nostech katolického spolku. Mluvil následovně:
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obce. zvláště ve velkém městě. kdež obec ta je v menšině. je vžd_v
dítkcm těžkých starostí a úzkostí; vždýf velká města jsou dnes beztoho
předmětem všeobecné starosti. Časy jsou ty tam. kdý lidé měli téměř
dětinskou radost. mohlo-li se po sčítání říci. která města opět 0 20.001)
vzrostla. Nyni hledí se na vzmstání obyvatelstva městského s obavou
a hledí se nezdravý příliv do nich omezití. Víme to a statistika sucho—
parnýmí7 ale sti-ašlivýíní číslicemi to dokázala: velká města jsou nejen
střediska obchodu. dopravy. průmýslu a snad i umění. vzdělání a vědý:
ona jsou i střediský všeho zleho. úhrnné výstaviště cele miseric pří
tomnosti: paupcrismu. pl'otiv a nenávistí třídních. hnízda socialní
demokracie
a do toho vínýsleme si postavcnu malou katolickou
osadu ——
jaké to nebezpečí pro její víru. pro katolickou kázeň a život!
Nepoddáváme se žádným illusím. nechceme toho zapírati, že přese
vše to, co dobreho o rozvoji katolické obce ve zdejší osadě možno říci.
ukazuje se mnoho kormutlivcho. Roční výkaz naší zti'átý je veliký.
Co utlých dětských srdcí smíšenými sňatký naší církvi je ztraceno. to
jsou úžasně. číslice a jsou snad ještě větší. než víme.. 'l'isíce jdou do
kostela. ale není mnohem více tisíc, jcž už do kostela nechodí? Sta
mužů je zde dnes shromážděno kolem sveho biskupa: ale nejsou tisíce
tam venku plni nenávisti proti kněžím a biskupovi!
To je to. co duši naši tísni. iduši biskupova. Rád bý to změnil:
ale sám nemůže; ba ani s pomocí kněží toho nedokáže: tu je ncvýlmutelne
třeba, aby i laikove účinně pomáhali. 'llo jste v_v tež poznali a proto
spolky si zarazili. Naše doba je po výtce doba spolěovz'tní, spolku:
všechno je socialně naladěno. Ani nám nezbývá než výužítkovati tento
proud časový a socialně býti činnými. To jste poznali. to chcete a
z části jste již svými spolký dosáhli. a to těší vašeho biskupa. Těší he.
že katolické spolky utvořílý si v tomto spolkovém domě pěkné stře—
disko. Zvláště pak velkolepé je, co děje se v oboru charity. Těší to
vašeho biskupa, že tolik mužu z nejrůznějších povolání. i z výsok_ých
státních míst. věnovalo se službě lásky k bližnímu. těší ho. že katolická
věc je veřejně zastávána v parlamentě. ve spolcích7 v novinách. a přeje
si. abý osvědčování katolického smýšlení ve všech směrech co nejvíce
do budoucnosti pokračovalo.
Ncpotřebuji těž varovatí před jedním nebezpečím. jež spojeno
bývá 5 vystupováním ve veřejnosti. před zpoví'clměním katolického
ducha. nemusím snad varovati před pai'adním katolicismem. před
katolicismem v hostincích. před katolicismem zábav a vyražení. před

katolicismem tanečním (catholicismus saltatorius), jak to kdosi již nazval.

Takovémuto zpovrchňovánívnitřního života nemůžeme
se oddatí. Mám pevnou důvěru k vám, že nikdy nezapo—

menete, že prvním a nejpřednějším místem spolkovým,
kde katolický muž má zastupo *ati katolické zájmy, je
kostel. dum Boží. že první a nejpřednější shromáždění;
ve kterém má býti. jsou nedělní a sváteční služby Boží,
že první a nejpřednější řečí, kterou má konati. je řeč
k Bohu.denní to ranní a večerní modlitba.Toho nikdy ne
zapomínejte a pokud toho nezapomenete. není nebezpečí.
že vnitřek utrpí škodu projevováním se na venek.
Mluvil jsem otevřeně a musím se skoro oníluviti jako se svatý
Pavel ve svem listě k Římanům omlouvá. že k nim trochu směleji
mluvil. ačkoli s nimi ještě dlouho nepobyl. I já jsem dnes poprvé
k vám se přiblížil; ale chtěl jsem otevřeně mluviti, jelikož nevím.
budu—lí moci v tomto století ještě k vám mluvití.
Je to zvláštní doba. v níž žijeme. Tepna její bije rychle; vše je
jaksi v rozechvění. Nevíme, co přijde: jsou to poslední steny století a
porodní bolesti nového století. Nejsem pessimistou: nejsou to jen zá
pachy z hniloby, jsou to tež vonné jarní vánky. jež letí naší dobou.
Nemáme vůbec příčiny zoufatí a i'nalomyslněti. Je nám jako chlapci
na lodi v nebezpečí? o němž pěje básník. Když vše ztrácelo mysl.
patřil on vesele v nepohodu a když se ho po přestálem nebezpečí tá—
zali, co mu dodalo takove důvěry a odhodlanosti, pěkně odpověděl:
nemusil jsem se bátí. neboť můj otec byl u vesla. Ani my se nemusíme
bátí: náš Pán a Spasitel je u vesla a jeho viditelný zástupce na zemi
řídí loď a na stožáru je nápis: Non praevalebunt. Avšak tato křesťanská
důvěra není proto, abychom ruce složili v klín a myslilí. že nemusíme
pracovati, ale proto. aby nás pohádala. abychom napjali všechny síly
a věnovali se úplně dobré věci. Naše doba potřebuje celých mužů,
kteří vnitř jsou zdravého jádra, a na. venek projevují toto své zdravě
duševní jádro přirozeným účinným zpusobem. V počtech je zásada. že
40 půlek je 20 celých; v duševním hnutí naší doby platí zásada opačná,
že 10 celých je více než 100 půlek a 1000 s Bohem je většinou.
i kdyby proti ní stálo 10.000 bez Boha.
Proto s nejlepšími nadějemi hledíme v budoucnost. Doufáme. že
je ještě tolik celých katolických mužů ve velkém městě, a i v tomto
městě že věc katolická nebude couvati. nýbrž pokračovati.
Vyslovujeme-li takove naděje, potkáváme se ovšem na mnohých
místech s velkým podezřením: myslí se. že toužíme po panování a že

Ze živto ()___npro 7'i)()t.

GS.)

__

máme cílen). \nažiti se za dobrem církve na úkor \tzítu a říše. (.) jak
málo znají ti. kdož tak podezírají. co nás oduševňujef Tu nemuže býti
kollise: hledame-lí dohra církve. pracujeme tím zároveň () dobro lidu
a vlasti. namahame- li se () \pasu du\í přispíváme tím )_vdatně k blahu
lidu. Ujak mzílo znají ti. kdož toho neuznávají. jak čisté a mocně pla
pola v srdcích našich l(')\ka k )lasti. _\cd(')me se nikým predstihnoutí
v lásce () příchvlnosti k své vlasti."
().
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Z maďarské literatury.
Podávúl)

J\Lels

]\'(_))f1)1-:I.1\A.

„Tempera mutantur.. !“ \ takovou zahajuje LeOpold Katscher
svůj referat o )))ad'arském písemnictví za po.\lední rok (počítaný od
července do téhož měsíce? v letoším anglickém ..Athenaeuň chteje
upozomiti cely svět na to. že v thach
počali .\i mke všímati v_)"tva1—
u_vch umění. pro něž až do te doby nejevili hluhč \m_)\lu. \ čele \tojí
dilo 1.71) Bf)-zmec.:_z//u)..Italíe'.

Devatenáct

kapitol

ji)()jedn('))(í o oněch

)ní\tech. na l\te1_)'ch \la)ila italska renai\\ance \) e ))ejv'e
čt.\í triumf).
Reie1ent ch) (ílí b_)\trost a migínalnoú nazí) (')uí()p0\tr choť(mí ))\pi\ovatele
jakož i poetické líčení krajin () míst Spí\ovatel býval kdysi mí\t()—
předsedou uherske \němo)))_) a státním tajemníkem v minister \(tv—
v_vučování. Íu')(0_\Hoch seznamuje zase )'_)"\ta)l\amí v četnčj\ích městech

pořadanvnú \i).\:í v1\tv_v ()hecei)\t)a\ .\ uměním. Své ideje () plaktickem
))chování ))(iloda pro umění uložil v zajímavém \v()zl\u nadepsauem
„Reforma umeni .Píedseda ))(ílodniho musea uměleckého E. Je Ladí-(((x)
pojednává ve dvou\vazl\ové1n díle „Poklady )nadar.\kého umění
0 \bírkzích \k) e\tů (mada).\l\('—ho
umění) ve \ ídni a Bud()pe\:ti clmvunvch.
Tomus 55mm v_vdaljako třetí \vazek sve řadv bíomaíií mnelcu: ..Ži) ot
(( díla Jánoše J()))kc"1.)nejpopul()1nej\1l)o to )))adai\l\('l)o kalíkaturistv.
Z hi\t()rick_)cl) del na pivním )ní.\te dlužno uve\ti \'I. svazek
posmitn) el) děl )e) olucíonáre L. Koš-(Ifa.jenž obsahuje jeho 7.dčjepisne
studie" a v dodatku část jeho politické koriespondenee \ králem
\ iktoren) Emanuelem. Jeromem Xapoleonem a jinými. C_i/(JaSrl/rare.:
1“ Dle ("—.
3740.10ndvnského
Áthenaea' () jiných pramenů. Co \e Athenaea
týče, \ehzízí v nem letos referat o ("e\l\ém písemnictví; celkem ) o ostatních literatura)-h
dopadlv zpravy hubené. nepochybně děkovati dlužno za to blahodárnému působení
dekadentinnu () s_vmbolísmu na t_v ktere literatur_)'. Soudím tak z n:)šich pomeru.

vydal čtvrtý díl sve „Historie demol\raeie'*. V díle tomto obírá se
římskou republikou až po r. 275. př(d Kristem. b'chvarcz ve svých
náz01eeh velice se rozchází od Mommsena (\ jim'eh jeho stoupelicu
Stálo b\ tedy zato, l)\ si ho nasi histolikove trochu všimli. Ohiomne
dílo \- b'a'm/nm Szz'l(z'_q_//(/m
„Dějiny

)))ad'arsluího národu“

ukončeno

ko

nečne desátým svazkem, jejž napsali Srí/((lt)) Jím/(3:7() (řasami Belew?

(( jenž obsahuje (lějin\ posledních padesáti let. Dějin\ svčtou) roz
počtené na 12 svazku jal se v\'(d'1 ati za přispění p1\nieb odboiníků
ÍÍ. Jiu/vazal! První dva svazl\_\, s četnými () nádhernými illustiacemi
() 700 st). už v\ šl_\_.

Co se t_vká krásne pros_\_'_,
jako jiná leta, tak i v roce práve
uplynulém v čele stojí se svými piacemi Ile/czze_q]f'ercne.: a Bm'cly
')(ímlm. Onen v\nik('1 zvlášte s\_\'m l)_\st1_\'m pozomvaeín) talentem ()

jemným sarkasmem. Sloh ) )ec jeho jsou plynné čtpluhledne. je zname
nit\' m dialektikem () umí šťastné. t1ebas ne \žd\' piohloubeně. l\(nakte
)isovati své osob\. Řada povídek () novell jeho jest už velmi značná;
poslední povídka jelio nese náze\.Histo1ie mlade dí\ kv“ Bródyho lze
označiti kmtce jako 1)('nuživeho,náladám podmbeného básnika. Až do
poslední p_ráee holdoval (lo jiste aspon mu v natulalismu. posledni \sak
\\ ou piaeí. jež se. všeobecně pokládá za jeho chef d oeune. „Stiíbrnou
kozou osvědčil se b_\'ti v\ t((1)\m realistou. Čt\*i'i studenti praví to
bohémove. t\ oři stř.ed kolem něhož se celé jednání točí. lsou to živě)

posta\\ jak co do dohlých tak ) zlých \lastností. (_lejichpiíhod\ posk\tují
básnikmi příležitost posvítiti si na rozličné společenske kruh_v () jejich
postavení k palcivvm otázkám přítomné dobv. Směsice humoru s vážností,
jakou l). v_vnaložil na V\malování s\_\'eli bohemu, stavi ho po bok

\[uigelovi jehož dokonce velikostí sve koncepce piedčí. Xeehybí tu
ani život s_\mbolicl\_\'. „Stiílnná koza"h1aje
tu )*oli S\mbolickou;
„stiílnná koza“ není nic jiného než- hla\iee hůlk\. jež musí putovati
do zastavárny, () níž se vsak potom padl_v vzehopí k 1)0\emu životu.
Dodatkem připomínám. že kniha V\plavena s nejvetsi nádhe10u, jsouc

illustrovana od prvních )nadaiskýeh umělcu.
[ma'/( S.:mna/mí:a;, jenž dosud psával duchaplné () elegantní poví—
dečky. V\nikající bohatostí invence () námětu. pokusil se o delší p)aci
\ ton) !(1111
() „Lichvmi stredami“. Debut jeho v tom smeru potkal se

dle úsudku madaisk_\'ch kritiku se skvělým úspěchem. /vláš tě sfastným
p1_\'jest

v podání protiv mezi stčstím iodinného

života () jalove kon-—

\ enčnosti společenské.
/vl(')štč \sak na poli k átké povídl\_\\\ nikl Arpád Bema/.: sbíikou
svou „Podzimní leče“. Arpád Berczik p(tu už k vetelánům () nejlepším
(l)())))(itick\'m spisovatelům )))adarsl\_\'m. lŠ.jest hum01ista a satiiik p1vm
t)íd\. Heslem. kte1_\'m se 1ídí pri spismání. jest Homcovo: „ Šidendo

dieere \e1um 'Z\lástě stastným jest v politicke satiřc
Teri ('lmb)Hs /olt(m V\nikl sbírkou povídek ,Slečinka Pavučinl\a“.
Je to vlastně spřádání snů se životem skutečným () naopak zasahování
tohoto v řísi oněch, co tvoi'í obsah oněch povídek. Dojem povídek různý

dle nálad\, ktelou plovanut\.

/

c. (I

)))()d'())'\k('> lin-'()-"))u)_\.

.(1

Na poli dlaniatické |)()e\ic \toJí oth v popledí (1.1)5w3il.: se svou
veselohiou.

.Hí)))f\ho

l)\')n))\'.*' Hldinou

JeJín) Je\-t )S'.1\(\_>f((l(((/(/l)(J—

\Qtší to )))ada)\>k\"basník vedle. Petohho. ][ !(í/(n) naps\al va (h(u))ata
„Celná krev () „Levente“ . Jež však ples \šecku popularitu stareho
autora na prknech nedocílila valného úspěchu. Take [Jemu-g lf'crenr.:

vaan nepochodil se. \v\ ))) dlanmten). První bouře“. kdežto veselohra
Jeho. (n ()1I\()\'1c.\ov\*
holkv . 7,p)()covan('\na základě \teJnoJlnenné Jeho
)07ko.\né povídk\.p1iJ()ta velmi přízn1\Q./()\- 11(((/(>(>d()\t()l
od ()kade1))ie
věd pivní cenu za \ve )))onumentalni dílo .I.)č_Jin\' l))()(la1\l\e,lite)()tu)\
(h(u))aticke"

l\ 1'. 1867. Cennou knihou

Jest l)(>((e\ b'.:ií/'__(//(()
.I))()1))()ticl\('>

do_J)))\";. v nichž se )()zepique o P l(()1)o) Duseové. () (Saidouovi.
Dumasu )))l. () _J.. hlavně však () Shakespeareovi.
(Í. Len/(ei napsal
dramat. báseň „Kainova smrt.““ Báseň ta na. Jedné strane přiJata ——
od )))ladých totiž *— (\ velikým Jásoten). na druhe však strane —
)) st())\"cl)
JeJí obsah

\ ))()p)o\t_\')n odsouzením.
Z té J)1í(>i1)_vbudiž tu podm)
ponekud obšíinčji
()b\ (\i ('tenaí mohl .\(')))) J()k\'.\ t()k_\'.\

)).\udel\ ))tv())iti. \ _'včitk())))i svědonií p1on()\led0\()n uhaní K(ilin p1()le\e))).
opovídaJe \ždomvit_\'n)i slovy \(')lku lŠohu. A\le hrožení to Je pouhou

komedií. (\nahou pouze oklamati sama \ebe () druhe. Proti své ženě.
\dQ. Jež J))"(>\bratrovraždu verne k němu l))e. staví se ))ervosnim.
necthJe přip))\titi že l)\ b_\l obeti h)\7otu \\ čdomí. Proti Bohu (\taví
\(>1)a(lcl()vek(>))). ;\l)\

pak

Ade. dokázal.

že vš(>)))ohoucno(\t Boží ))e—

()cb1())))ila Jeho l))()tiov)()a dne paže. chce zavraždit. ) svého mladšího
l))()tla Setha Danno snaží se ho \da od toho odvratit danno za ním
J))ed ni plebaJicín) p(')d)'.až \\sílena k zemi l\le\ne. 'lu v_v\
\toupi Sul).
(lluše
() dolní.)
1)()l(ž(')
.Xdu: se
u\)))1\
() \e JeJín) v_\'
(\t)al)('))))
I\()1 p10'\t1)(')
)() láskou
v_\leeí.
I \tioJí
k dekoslovne
oběti.
I))i u_JištuJe.
ton) JeJ

zastihne Kain. hozp1ede \e hovo) )))cži oběhu) l))()t1\. v l\te1('>)))Seth
Jako )) visi le(i Ixaina Jako J))aotee dol)_\v()telu světa () )()zbíJeci)
otrockýcl) ()kovu. Jako ())ciotce vseho vzdoiu a odbo_.J(>Jako neplítele
všeho

k)'(')(\n('>11(1).
dolblelu)

atd.:

kdežto

ze semene

sveho

— opovídú

———

vzniknutí Summitu l\te(i budou )(')))v léčit. ž())1))oucen(') těšit atd..
slovem: sebe piohlašuJe ža J))(lotce l(')\1\_\k bližnímu. ža ()l'eiotee všech

lidu))íílu. Ploroctvi to Ješte více pod))(')ždi I\aina. Jenž odst)ei\ \du.
Jež \0 mezi neho () (\etha p().\_ta_ví.() v\t1hnu\
l))()trova.

1021))()l)))Je se

l\ul ž obetního

aby __JeJ_J()l\o l\d_vs Abela

\l\olil.

'lu

oltaíe

však

za—

sahne ho do \)dce šíp vlastního s_vna Lainecha. Jenž se J))(ivě ))alezá
na stopování 2\ (ne () ()tce za dlahovan\' l))p pokládá. Seth uzan)\l\(')
Jeho hasnoucí oci. když _JeJl\ lítosti bvl pohnul. l))()t1\k_\"n)polibkem.—
Jak z toho vidno ()a v)J) se v Lenkeiově praci ()hl().\\ z Byrona ()
\Iadáche. ()( /p1()c()v()n1Jinak zcela nové a samostatne.
Z Jin\' ch l)(')\))icl\_\"chpiodukci budtež uveden\
[fglggy' Háv/((

J).\eudon.) ..IŠ01íe“ \hwkv
tenký to \vazcček l)(')\n)' věnovaných
matce. b'bíll\u lze označiti Jako l\'1icl\_v denník íde()list\. báan ))e—
J)od(')vaJí sice nic noveho ani v oci hiJícího fonnou () latl\ou () přece
lze z nich vytušití )odící (\e individualitu basnickou. v _JeJížto žilách
koluje kanontka krve těch, kteří věřili )) vítězství dobra () Již v boJi

ZL doblo padlí. — A. Benet/(ln .\I()je 7„'„\čt je zvláštní básen. Otec
sděluje v dopisech (lítkám svým sve ži\ otní zkušenosti a názory. Je to
kus životní pedaoogiky. Ale jak to \še podífmo \ čru knížečka. jež stojí
7a pleložení. \čmei si aspon pospíšili s překladem jejím. Prekladatel:
D1. Sehiunvald.
Demi) hub/0.2ozwsonjc/z „Básní tenor jest jemně zádumčivý a
\veltselnmn'zlieh. Hmi svemu nad zkažeností světa ulevuje ve verších.
Užívá dvou tolil\o barev hnede a černé. než přece se nestává jedno
tvárnvm. Antal ]?aďu'. jenž plo svou neob\čejnou znalost četných rečí
a překladu z nich všeobecně ma(l„ušl\\ m \Iezzofantim se zove \\ dal
sbilku básní „Zpčv\ a děje“ , jež náramně vlídně přijata právě plo svou
ulnírnčnost jak co do pathosu, tak i ironie a sarkasmu. Emil „Um-(n'
vydal sbírku básní pod titulem Nové básnč“. Tu a tam je hodně
modelní“ . v celku všal\ nesou se jeho verše te1101
em něžné elegičnosti.
Z ostatních odvětví 7asluhuie ješte zmínl\\' prof. (r'na'la ,S.\'stem
politické ekonomie“ a Gyula MandaZa I. S\azek jeho .Ene_vl\lopedie
ekonomistů

K opravám diplomatáře moravského.
Píše FR. SXOPEK, k. a. archivář v Kroměříži.

XXXIX.
385.
St).

Týž Lis/fw). FuÍš/zjn ]. listopadu 1266. -— Ífoj'n'a'ř ]. fol. L. 1-1.
38

Str. 3888.
í'.

. Í'. l.

kopifř

ThCOWlCIICU:

15. kepíáí' Otto (le Lynouía, ne jak Dr. Lechner opravuje: L_vnauíu.

XL.
401. Přál/„y.s—ÍOta/ear. Brno.
Str. 401. r. 2. morauíe

15. listopadu
\\Ioravíe.

1267. — A. ]. a. 3.

Pečet dvojitá na hedbáví opleteném stříhrnvm drátem velmi
poškozená.

XLI.
402. Bruno bic/„my. Osoblaha

2.0. lísthwZu

1267. -— O. 1. a. 9.

Pečetí tří l)\ lv na nitíeh hedbaví červeného; plvní biskupem
jest poškozena. 7.plostřední Prem\ slov\ nezb\l\ leč niti (poslední kousek
\osku se odloupil od hedbávíx tletí kapitolní jest jakž takž zachována.

Z\alubč nejstarší obsah:Testamentum et ordinaeio B1unonís
episeopi (le bonis in Hoezenploez (novější lukou přidáno):

et in Starzicz.

("oclex dipl.
r. 21. Olomne

.—tr. 4M)

(')rieinal.

()lt'nnnvz:

í'. 4. Witz/niz

čísti třeba \\'it0niz z uvedené výše pi'í

činv.Stíedník(; )pminno \_\pntiti
nebo \ itoniee

blíže jsou určeny

dodatkem „eirea Kreliz“, n Kralie;
ř. 105. zn'ehid[aeonatns

:n'ehideaeonatns;

str. yttí. i'. 26. in ()lmnz
407. ř. 11. efiam

in Olomnz:
eciam:

r. 32. art-bitlíaeonnm

all't'hit[('21001111111
(zkratek

d a e).

XLII.
JHU.

l.)/Ž

bis/UNI).

Í\')'()//ui'říž_.

IČ)). ln't).—'('H('(' ŽL)/ff.

—- 1'1 I.

Na rnbě rumělkon číslo: 1 C. při čemž podotknonti třeba. že 1
přepsána jest inkoustem černým. a před to v novější době napsáno N.
Též jest. listina inkoustem černým nčeo níže poznačena písmenem A.

Codex diplomaticus IV.
XLIII.
!). Elšku/) Bf)/m). (l/m/mm'. ('i' .x'z'n/e'ťčwrrw/Í/ruimřm', Í. (Íuinm [;)/jó). ——
b'. [. (r. 4

Pečet Brnnnva dobře zachovalá. kapitulní rozdrobem't zašita jest
v černé sukna obě na bedbz'tvnveh nitíeh červenýeh a Žlutých. Nápis

na rnbě: Item

511p er Ubotnn

in

šuemia

později připsáno:

brnnonis ePthUpl teod nm a lumělkon\\ HI. k.
(udtx dipl.
—:tr.]U. í'. H. abstrietns

(,niginal.
a—trietns, zde mělo by

býti

astrieti,

nebo verbum vět_v jest sitis;

řeč

je.—to1;)í-ijínmtelíeb manství Havin z

Lf'nvenberka a jeho bl'ati'ieh. Rovněž
v další větě mělo by b_\"tivos...
prompfos sensimns (ne l:)rmnptzun)
a studiosos (ne studiosrmz).

XLIV.
]1.

731/5;bis/cup.

()./Onanie, 17. (MI)/m 1263.

——1). ]. (1. 2. Č. 49.1)

Na rnbězaznam:Super qnosdaln laneos in Czezans et in
\Iodriez (pozdejiprípsáno):feod nm br nnonis episeopi. xlvm.
Bylo přidati k Opravě extimaeione (místo tištěného existimaeione)

třeba čísti: estimaeione.

XLV.
90. Přeliv/sl []. Pra/m

1/7. dubna. 1269. — 1). I. u. 2.

K str. 24).r. 3b.ylo dodati že za pedicanit čísti třeba: predicanit.
Pečet na hedbávnýeh nitíeh žlntveh a červen)',eh avšak není
!) Správně ndúno (E.—18.,
jenom že značka, kterou udává Dr. Lechner za rovnou 4,
znamená 5 a ne 4, za to zvláštní značka, jakou nalezl v kolbiáři, ovšem znamená 4.
Hlídka.
45
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Písemnictví a umění:

pouhý. .Reitersiegwl nýbrž pečet dvojitá, Prenrvsl jako česk\' král
sedí na trůně. na druhé stmně jakožto vojvoda rakousk\'* na koni
uhánějiciln se štítem v levici, pt es nějž na príč břevno...
Jenom prostřední část pečeti jest zachována.

Nejstaršízáznamna rubč: Datum super libertate quorun—
dam bonorum circa lutomis ] přetrženaž na Datum, protože
jest nesprávný;novějšízní správně:Recoenicio regis Otackari

super questione cuiusdam silue et ratificacio componens
(original ratifica

0. tecly ne: ratificacionem.

jak čte Dr. Lechnei).

XLV I.
28. Bis/mj; Bruno. Keř/V1.
li. prosince 1269. — E. I. a. ].

Pečet na pergamenovém proužku. zbyla z ní pouze zadní část.
(“mlcx (lipl.

(')riginal.

i*.?. immortalitate L. in mortalitate
str. 33. r. 4. Olomucensis ecclesie
ř. ."). taktéž
r. 6. .c-wilicet
í'. 9. in remuncracionem

imnortalitate: 1)
Olomuueensis ecclesie:
taktéž:
šp. silicet:
in rmnuneracion(*:

i*. 14. in perpetuum
str. 34. i*. 2. macellas
r. 8. rilla
r. 10. scilicet
r. 19. ciuitati mw

inperpctuum:
inaccellas:
Hilla;
šp. silicet (dvakrát. a r. 11. jednom:
šp. ciuitati me:

i'. 28. assisterunt

správně: astiterunt.

XLVH.
35. Bruno blk-7.711).
Brušperk

24. lína/'n 1270. — [(ty)/tíž Í. ft)/.

Pravopis našeho kopiáře jest číst nčjinv.
('OthX dipl.

str. 43. i*. 1. Hej/„rice iutlici Je

L.

jutlici 'n'.

\*žtl_\'v listině Henricus;

i'. 2. inperpetuum
str. 44.
(i. a 11.11.
i*.*)
__ 29. Platee vero ville memorate
(le frvczendorf

kopiar zřejmě: H(wrictdutlici dc: atak

protentlente._\*

i 32. Datum in Braun.—*perg
i* 33. 9. llltlpttl'gis

kOpiář: imperpetuum;
číslice jsou vypsány až na datum;
kopiár: platee vero memorate ville
(le friczemlorf

protendentz'._\—:

Datum in Brunsperg:
S. lralpurgis.

XLÝHI.
3/3. Bf)/nobísíwli

(_)Ímmmc()z-eÍÍÁvf/zocz'.
]3.d?(7122(llink—ICOFIfOÍ.

l\opiař čte správně que noÍ/Ís in ecclesie.

JI. VIF.

.(misto tištěného str. 47).

ř. 6.: „que in ecclesic'*1. (.Alhertus 1?) cilca CH./(ff/f/llť
Kelcz (Bocek: circca
("relcz str. 46.12 11.1iost1rum consensum 13. (lie sanctn Pasche. Ostatní od

chvlkv
jsouInstotluch.
pouze pravOpisné.
nichž
]silze misto
Paczcotluch
nespravne
a místo zVo_\*s
lausvšiinnouti
tstr.4(i.11*.().)
_ Boizlaus.
1) Zt- futuris u Leclincra str. 150. jest nm)-l tiskový místo futuris, jest očividno.

K opravám diplomatáře mormwkého.
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XLIX.
37. Bruno

bis/.W). Olomouc, 0 veliké nocí, 13. dubna 1270. ——-L. I. a. 1.

Připomenonti sluší. že číslo XVIII. k psáno jest rumělkou.
Codex dipl.

Original.

!. 46. ř. i. fementius

fel'uencins:

ř. 9. indicie

iuditio;

ř. 11. racione
ř. 18. 'asqllorum
ř. 21. em'undem

ratione:
\'nssnllorum;
omylem: earundem.

L.
63. Bruno

ZUŠ/132111.
Olomouc.

25. Krči/za 1272.

Nápis na rubě: super Zepy perinutacio

Brunonis littera 1x11.
('odcx dipl.

npmÍ Ghelz.

nemá b_\"ti

středníku (;).
64.

(pozdeji připsáno/):
Original.

str. 94. ř. 11. aput Ghelcz
str. 9:3. ř. 2. po „Zepy“

— L. I. a. :P.

Týž 513152111.Olomouc.

LI.
96.

kvě/zm 1972.

——13. .Y. 5. 1.

Zápis na iubě nejstarší: Zu per \'illu Bela (později: feoduin
jinou inkou): Brnnonis epis copi. Pečetí na, hedbivnřeh nitích
červených. biskupma poškozena velmi. Lupitolni dosti znehovilá.
Codex dipl.

str. 90. ř. (i. et quod fidvlitns

i'. 99. 30. honis comparatis, rt
ř. 32. emticin

str. QT. i'. 12. infee'dationem
i'. 26. datum

Original.

et fídelitus:

honis (1ne ('ompnrnliitis
i kOp. I.:

ut. má

ClllllfiCiil:

infemlationem:
vypsáno litemmi: mille—silnodueente
mimo septuagesilno secundo.

LH.
71. ]ZlÍŽ čís/m1). Olomouc. 15. krčí/m 1273. — S. [. a. 5.

Xápis na rubč: Zuper krachowiez (později připsáno' feoduni
(jinou rukou): et allodiuni in \Iossan. \ad tím zase jinou rukou:
littera B1un011is epis oopi. Číslo xlv.. l. jest sice otřele ale ještě
patrné.
Pečetí na hedba'ivných nitieh zelených, biskupova poškozena,
kapitolni dosti zachovalá.
Str. 103. ř. 13. slovo usnni \ eiiginule jest opravováno inkoustem
černějším ale se nezdá. že b\ pů\ odne jináč b\io psáno.
Stl. 10%.1 . .). Idns Maii

Idibug—Mnii (v Oliginnle zkratek):

pís

mena Id šikmou čarou přetržena
od pravé „strany k levé.
4:')*
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řůsnnnkďvízllnnění:

LlII.
76. jíž/iš Liv/(vw. Ifa/V') (i. prosí/ace

Qtr.l'!8. in;).Vr<1>lemvezcnsiL. \'rolen—
\vezen
str.

109.

1273. ——Kol/fu? Í. ft)/. L.

kOp. I. 1/6 Vrnlemvezen;

i'. ]. 2. .l. Fullenstein

„

„ l*'\11u&€u$t0i11.

LIV.
78. Přemysl

Ufa/car.

Pra/za,

ó). lcd/(((. 127—1.——T. ].

Dr. Lechner originalu nepoznal. Pečet na hedhávnvch nitích
žlutvch a červenych dvojitá: na jedné st aně P1e111\slkial na trůně.
na diuhé na koni jako častěji pripomenuto; necelá zachován jenom

prostředek.\ejstarši záznamna iuhčz Consensus

reg is Ottokari

infeudaeiouis bonorum in llullvu per episcopum Bruno
nem et capitulum

eius. Číslo lxxvu. shoduje se .kopiárem I

Otisk zcela správný; v originale jsou patrny korrektury: r v pre
mium (tisku str. 111. ř. ?).) dále ! v tam (str. táž ř. h).) a ř. 11.
persona/wm !Jez-z'culis.

LV.
67) Bruno

ÍuÍwÍuup.]fmmřřzž,

11. února. 1274.

——b'. ]. a. O'.

Nejstarší záznam: Zupcr Muricz (pozclčji):feoduin jinou
rukou): brunonis episcOpi. Pečetí na hcclhávuvchnitích zelenvch
& červených biskupova i kapitoluí poškozenv velmi.
Codex dhd.

()nuhnd.

ř. 19. Datum Cremser L. Cremesír
í'. 21). za „cantatm'“ ., L. Šteht im

('relueser
V originale komma

7 mm dlouhé.

Original nach ('antatur keine

!nterpunction
LVI.
81. Brum)

bic/(žup. (No:/zone,

7. hře?/m

ťodcx dnů.
:il'. 114. i'. 2. noticionem
i. š. Cozeloue
i 7. ministerii
i'. 8. a 9.111 temlentihus h(10 mell
ante peccuma pro dl.—'ponemhsetc.

127—1..-——lfryn'u'ř Í. fol.

If. ]. ;:

líophh'l.

norionem;
Cozlowe;
jistě nesprávně: monastcrii;
správné: intentlentibus hac mediante
pecunia bona vomparare et nobis
win/n necessí/atem bubezztíbus (le
[mw/(ia. pro disponemlis etc.

lÁ'll.
63.

Tri/ž biskup. (Kroměříž. 25. února

1974. -— C). ]. c. ].

Nejstaršízáznam na rubč: Super Bielowicz

et Bissvcupicz

(později připsáno): f feod um (jinou rukoui: Brunonis.
Cislo ru—
mělkou X\. k. Pečet biskupova porouchané na hedbávných nitích žlutých
(\ zelených: kapitolni též poškozen-á na hedhavnveh nitích zelen\ch..

) *;1:n;ň;.l(

:;1s;p(md));
tun.—onu;
.|
161.10

.\

:011;=.\u.\1:.1do
:.——uq;no;,)uas;<l
.
>—

)

:

.

)—
>“

.

:;ng)
:wxuump

Uln.l(_')HUS'$'l2.)l
:))/n.m.),).s'mz
.
>>..
)f—n

"Univ./jsou

mim

;);umzm

ouznw

*._n;o;1u;u;1so

ULYÍ

)! 'řlČ-T

esšg

—— '$ '1 '))

puu) m;; ;;“szod

; o;s;9 “x; ;;9903

OQ\;;qz q.) ;; q0.\';;q
1*.)) *); [umí-“Tyto*qung
3.n.;qu)oHeu *BanuoH
'?l''ř—IC __

(*)

.\v

!

'XI'I

.2)

zo;.\\oqa-\a

30

1o>;n.1 11.18s;;Iou

as;d0

() IIIIX

uapz q.) (m;z (;D 1: :qo.\';;q
d;3>; cm;;;m 13mqoncuod

zmd

;;)Qad 11131131;
-du>;s;q

;rul zmqo nm;;ansudg
.\ '.řšuo :12.u11>;a.1.1031

m;.mls
:[[II'IIUJHUS'S'ILH

OJ

Z[UGUOEQEUBOJQJ

tIll1.1<_>;;1:.<*5*u.))
:

:o;m_)1
...

):...
>.'—4
>...4
):...
>.“—
).—1

'lumupďo

'XrI
7267

—— “(*) '.Y *))

;_[ gupmgd

,N

šou;3.\0.\u.1do

itunmadmdu;

<*stz.\\ 03112; a;;u

*un1.<*.<-;ul.md

;[o.\p :s
ZIUII!.(_)E.IOŽIUHJOHUS'SIL“

mu.;o; _;uq sup ;uu;.3;.10

oaum.ta.\

on;-m; 'o.\o;>*

[uu;.$;.to ;:ulau oqgwuppg:
tuf mm;-gp *(oq;u;m;du>;

694

Písemnictví & umění:

Bočkův plamen neb\']o nesnadno udati. bvlof jenom nahlédnouti
do kopiáře I. tam čteme fol. L. V. r. Datuni in Chremsir (V originale"
Datum Ciemsen, ale hned v piedu jak u Bočka 1. 16. nos Olomucense
capitulum super premissis omnlhus consensum nostrum adhihentes
ride/1214 etc.

LXI.
87. 'Irýž biskup. Jlodřírn.

21. března 1274.. — (:). VIII.

\ejstarší záznam:Zuper Zeletiez
jinou rukou: d ata

in

Z). ].

et Costelecz. nad tím

fe o dvam, pred „Zuper Zeletiez připsáno
Cislo: xhur. souhlasí s kOpÍz'nřem.
\' originale: Jeffem;
..
původné již Opravovánn:

později:littera Brunonis

Str. 122. r. 10.: X.
Dahitis

JI

str. 12.3. i'. 11. duhitis &ř. 1.2. \'estre

estroru

..

rovněž;

111

í'. 3. a ?. pecunia
r. 21. apud )Iodricz

original: peccunia;
„
aput Modriez.

LXII.
SI). Týž bis/m]). Kroměříž. 31. března 1274.

P. ]. ((. 3.

Pečet biskupma pmouehaná na nitíeh hil\"ch se drží. čelné
st\ 1e1\. jsou jenom nepatrné 2h\'tk\' z nich. Ixapitohií upadla zcela.

Zz'izna111:\uptr Coohow (pozdeji plipsánojz feod um jinou inkou
Brunonis QPÍSPOPÍ.
LXIII.
93. Přemysl Ufa/mr [Ta'/. Pra/za, 5. šerm/zce 12 7—1.— ]x'u'pz'cíř[fu/. B. VI.
Str. 129.
8. má kopiář: \'el quomodolihet de ipsa disponendi,

LXIV.
106.
Stl'.

YZIÍŽbis/sul). Olo/none, 530.2'12261201975. ——JCal/ia? [fu/.

149.

Í'. ŠL).(__,řotfrídisdorf

14. dimidia

css—jetnostra

. 19. 20. in Opido nostro Hoezem
111002

22. 23. in Fullenstein quam in
Hoczenplrwz
str. 150. í 3. et profeetum et utilitateln
'—'(

..

i'. ?. ("astri nostri in fnllenstein
ř.

171.

non

po.—“sitis

ř. 32 in opido noth

I.

správně:

G(\<1f1'ic_lP.—c_101'f;

„

„ dimidia

„

.. in Oppido nostro H oezenv

plu;

nostra

cs.—et:

koliízíi'I.: in ]"uÍuq/n quam in Hoezm

plu;

kopiúí' I.: et profectum m: utiliratem;
.,

_., casni nostri in full/neustein;

guerrarnm ;

;NYCI'I'ZU'UID

í'. IQ. Ita cum pn+<.lictum...
i'. 29.

kopíáí'

[

Hoczenploc2

.1 51.
. 13.Confirmacioneni huius
domieionis . . . faete L. richtiger:
tiu-tmu

správně:

Ita

tru/un

pre

rlivtum, \'ěta je:—tthlavní;
kolnáí' T. omylem: nos possitis:
in oppido no.—:troHoczmpla;

jistě nesmárně: confirma
(+ione1nhuius donncionis factam,
neboť může „“Ovztahovati

pouze na

(1o nacío. pročež správná konjek
mm nebo čtení: facte:
kopiáí' I.: Medlicz:

í'. 12. Modelicz
i'. 13. alii quam

plaveb—'

í'. 1.3. anno domini

„

., omylem:

.,

„ mmo snímek.

zlliis quam plum—:

LXV.
ZMČ). law/Ilya!

Ut./(lum- IIC/767.PIT/lili.

L). f'f-rrna

Šír. 15:2. ř. 4. n .3. Fullmstein

1.9 75. ——IC:/[N.H'ř].fOZ. L. I'. ('.

koPíář: Fullmemtein;

str. 1.33. í'. 1. de con—ilio
í'. 2. ]iteris
ř. či. ratificncionis

správné: cle cause/mu;
]ífferisz
ratilmhicionis:

-

í'. ."). .—i_c_rílli
. .. communiri

správně:

—iu'illix. . . ('ammmnirí.

LXÝI.
II./Í.

BÍSÁ'MÍ) firn/u.).

[Crnnzfř'z'ž. 2.2). .rt/ří

1; 1-5. ——1). ]. ((. 3.

Záznamy staré na ruhč \'yškrabány. na místě,jejich napsal r. 1307.
svůj dlouhý baron Buol. Počátečnó li ke jménu Bruno v listině schází.
Šír. 162. í'. lT. \msnllorum

(n'íginzllz \msxallomnh

—n'. 103.

\' li.—tiné „zí—l.: prmnixxmn:
original:
zr'lmt—n.—toin:

ř. ?>. \'Vlmenswin

ř. (i. ('remsirií

L. (from—ír

Srovn. řádek

Frem—n'.

LXVH.
126.
Str.
ř.
í'.

Přem'zis'l Off/ÁVH. Znojmo. 27. Ari-fun Ifa-(f. ——ICU/IMG"[fu/.
])). I'll.
17.3. ř. 1. prefulgt-mis
kopíúí' omylem: ]n'efulgvmr—';
(i. lotis
.,
nemá: Intirz
11. pacifice ac qniote
..
pzwifico rf quívte.

LXVIII.
1JJ.]\'(/1/Ífu_/u
Str. IŠ'S. ř. (i.

(Numi/(Juri), (.)/mluvila 121-6. ——[\v„1,].„,ř].f(//.1).
]I/r
\' Opravě Levhmrově čísti dlužno:

]ancum libo 1'n m (ne: librum);
i'. 10. pul'tínehunt
í'. 20. 21.

Item

in Pa.—chu L. (*I

in pascha
130. Brn/m
Str.

1.87.

LXIX.
„Maki./1).Kro/mříž.

5). /HÍ/m 121-7. ——Kapi/f,“ [jl/Í.

ř. 4. <)1'c.li11z1ri<i>1'1e.<,
quo

knpiz'n'- mylně:

í'. Š. lewloricum
í'. 1.3. \'olontes ergo
ř. 1Q. 19. uuctoritnte

oMinm-iu in

nunnlutis
i'. 1fLust1*.l\Š.

kop. mylně: lwrtím—Jln'f(poďmětz Cetvm
vero omnízn;
kopiáí': vt in pawa.

onlilmvíomš,

L. ].
(lu/:

..

Them'lf'ricum:

.,
.,

\'c,»lentv.—-igítu P:
:uu'toritzue(\“n'clilmrizljiri/HVC? Íll

mumlntís:
í'. 1. prq-máto

vt sui— moce—orihus

suo

ante fv—tnm

ka.)l'úáí': prepoeito wo zu“ suis succeš—
mrihus

SPI/IIHF mno fo—tum.

DP.Wenzel Frind:

Das spraehliehe und spraehlieh-nationale Recht.
(O.) P. Dr. Frind opírá tedy právo jednotné úřední řeči ve státě a
uzavřených území, jakož i právo německých úředníků, že nepotřebují se
druhé řeči učiti, o tyto předpoklady: práva řečí třeba zaříditi dle jejich ceny
dorozumívací a obcovací; kdyby se i po německých čekatelích žádala znalost
druhé řeči, tedj' by oni byli „in eine ungíinstigere Position als die Aspiranten
anderer Zungen versetzt, welche letztere kraft der soeialen Verhíiltnisse und auch
in Ríicksicht auf die Einheitspr
also kraft eines anderen Titels\—- mehr
splachiu sind und ausser ilnei \[uttei —p1achezumeiist die deutsche beherrsthenf

V těchto větách jest pokud možno stlučně zahinuto jádio knihy;
v nich také vrcholí nepěkná a uiážlivá sofistika její, čelící k tomu,
aby německá Einheitspiache stůj co stuj bjla obhájena a německému
živlu pohodlí s nadvládou bylo pojištěno.
Jak již poznamenáno, počítá p. spis. velice nedůsledně a nebezpečně
až příliš s danými fakty, jež sama v sobě a proto i v důsledcích mohou
býti zcela nemravná. Pan spis. přeceňuje němčinu jakožto řeč obcovací,

zapomínaje jednak, že tak dlouho násilím

unás germanisováno, tedj'

utvořeno faktum nemravné, jednak že i přes to odpírá se tisícům našinců
právo udati za řeč obcovací řeč mateřskou a vskutku obcovací, tedy
že i skutečné faktum se překrucuje a na základě toho se práva stanoví.
Dejme tomu,že bj*chom nechtěli — jak po právu nesmíme — násilím
neb vůbec uměle čechisovati klajanův již úplně poněmčených: zajisté
smíme a máme zastavovati oeimanisační pochod, b_vt'] z polovice již
\*j*konaný, jako na př v městech 11101
a\*sl\\*ch kde tolik Cechu, ne jestě

poněmčenvch, ale právě poněmčovanvch odbývá za \ěmce. Co tomuto
„faktu řekne p. spisovatel? Jest- od1*.odilstvítedy faktum toto, nnavné'?
A vizme. jakými prostiedkj se faktum toto uskutečňuje. bičím jiným
než násilím a. křivdou, že totiž německému živlu se všude shora na
držuje a český odstrkuj,e tak že třeba nemalého hrdinství, aby se člověk
na vše st1anj* nahoře závislv pri nálodnosti své udržel. A při těchto
bř,en1enech jež uvalují se na celé národy v Rakousku, opovažuje se
p. spis. mluviti o biemeni, jež by piv stihlo několik těch úředníků
německvch, kdybv jim bylo učiti se ditihému zemskému jazy ku! Kdyby

se jen dalo 30—31)let násilnichi
německého z minulosti škltnouti.
uviděl by p. spis., jak bj jeho nadcenná němčina v Rakousku v\ padala
v percentech obj'vatelstva. A dnes ještě! Kdyby německj' tlak shůrj'
piestal, užasl bj za kiátko, v jakých koncích bj se „mravovědné“
zásadj jeho octljn
V\"\*odj*p. spis. slouží jen — snad nevědomkj — známé německé
chj*t1istice: mj' dobjli jsme a udlžujeme nadvládu v Rakousku ——
jakvm způsobem,nna tom nesejde — nj*ní \šak se nám to začíná hatit.
tedj's sem se zákonem. kte1\'* by stanovil, že ta nadvláda je miavná

a že se musí udižeti.P10 nemlavný status quo hledají se ted miavné

D((\ \p(( ((-=hli( l)(=. ((()(l .'\p( =((=
l(li(=l( nati(()(( =(le II (=(nl)(.

697

důvody. Co již pr(e\tavá býti. jakmile trocha spravedlivosti zavedena.
má honem novou nesplavedlivostí býti podepieno. \epřirozeným po—
)nělům má touhle .„)))1((\0\ědou“ a zákonem dle ni (\delaným b\ti
pomoženo. Vnucená Cinheitspraehe pravě protože jí není, má býti
znova dekretována.
Ale zajem \t (tu) \e =ní \ této věci p1((ž('(dn_\':ba p_(oti Německu
bv b\lo Rakousku zajiste mnohem lépe. kd\b_\' l)\*l() i úlednč \íce
slovanským. £ent1alisace videnska není p<)t1(=l)n((nýbrž naopak škodliv'((

ve všem všudý. Pan spis. neopatine
dotkl se kdesi také vídenskeho
pallamentu. jak prý se tam d010zum(ti'.) Dolní). Ale jak pak tedý se
m('(— dle percent ol)v\atel\t\'(

iti na če.\k('=mnel) moravském

sněme. v jaké Einl)eit\p1ael)e.)' A co vůbec prokáží le der(tivnímu
zřízení hakouska? Zákon mla\ni přece ne.
Znamenitý prímo je\t předpoklad. že nenemečti čekatelé kral't
der socialen Verh(='(ltnisse und auch in P((ick.\ieht aut die Einhei(tsprache
)))eh1(\prachi_(.=
sind und a((.\.\eril)1er Mutte1(\prache zumeist die deut\che

behemschen.(243) Tv. .sociale

Veilizilt1)i\se“[(ozun)čj:politisehe

\Iassregeln] se povedl\_'! Logické schema je tu ostatně totéž. jako dříve:
._Bojem o život“ bvla na\im lidem nemčina vnucena. (( i v českých
Školách z (uznýel) kalýcl) i nekalých příčin l)01livč p(\tov(ina. kdéžto
čeština v německ\ ch pol)l((\kována, (( ploto ať to zustane tak i dále.
Avšak ono ani to faktun) není spr('(\_n('=nehot od hezke (((d_\ let není

_již plavda že našinci umějí .zumei.\t tal(('=1)(=1neck\ totiž tak dokonale.
aby německým p(ed1)o.\tun) v\l)O\ovali. \ie platno. tenhle dvojí loket.
že se po neněmci žadá dvoji place. po \emci ne. je neomluvitelný.
H\tatně podot\l(('(m dfuaznč. že nežádžune. ((l)_\ \emci l)_\li nuceni
učiti \e českv. nikterak. Jen pioti tomu p1()te.\tujem(=. aby Cech jen
pioto že neumí dul(ladn(=nemecký. b_\l od\t1ko\('(n. a \emce jen pIOtQ.
že neumí

(( nechce

uměti (=e\k_v.l)\l

nah01u post1k_o_v('(n.

Dotknu se je\tě. al)\el)()m tu ne p1('(\_'ěp(íjemnou (_ozpiavku
ukončili, percentualniho
poč_ít('(ní (( ceneni řeeí. Pan \pi.\. p1('(vem po
uk(
(((zuje na to jakou mlavní moc n_)((jí\e1nci za \(=l)()u.kolik milionu

lidí po_svete německý mluvi.' (e\tina

pioti tomu skoio mizí. (\\ šak

vec má znatelný hacek P(edné nejde o \emce a Čech\ vubec nýbrž
o \čmce (( Čech\ v Rakousku: on(cl) je tu 360/0. těchto 22))___0'O.
(( dle
splavedlivé st((ti(\tik\ je techto zajiste mnohem víc(=. hou p1('(\(( a po—
\'inno\ti. jak je p. spis. jednotlivým lečcm přisuzuje. dl(=tohoto pe1cen_t_((.
)
Jin\mi \lovv: zasluhují \ěmci percentualne těch p1((e)o<___=ativ._
jake jlm
pan (\pi\ovatel V\mahál) Tento nepoměr vz1u\t('(. vezmeme- li v úvahu

intellcktuclní
p(es \'e\ke(u

činnost

těchto \emcuv (( naši. Rakouští\čmci

protekci (\tátní. p(es tolik \kol a peněz \t('(tnich. až do

nedávna byli \e vědecké a umělecké placit takmka sterilní. a v nel(ter\ ch
ol)01ech umění nemohou se dosud \ n('(mi mě1iti. \ej\ou to v\rok\
chauvinismu. to jsou pouhá fakta. Pan \pis. ovšem na takove věci \'e
neohliži. 01) jen počítá (( V\ )))(1uje Dle jeho naloku l)_\ za ch\íli naše
\'všsi škol\tvi l)\ lo zl)_\tečné. nebot m('(—
—liv v.\\í statní \lužlm l)\ ti jenom

německá pak (e\ke škol_\ karrieie

jen \adí. Rakousko-německý

svstem ovšem snese i takové absurdity, jako j,est jedina říšská německá
Hochschule tur Bodencultu),kte1á snad ma býti plo zvelebení solno—
hradskvch (\ tirolských hoi'P' A takovvel) důsledku ze zásad páně
spisov()telov\'cl) utahledaly by se celé l\op\ /)))i))uje se také o Sevemích
*t(tech jak p)v tam vladne jediná a))gličina u ve1ejnosti. Dohra, ať si
vládne, ale není tím přece řečeno. že jeto n))avní požadavek nebo
statní nutnost, l\teia h_vnemohla. zítra se změniti. Panu spisovateli je
přirozeno (str. 291), že v Karlovareel) jsou u pošty úředníci znalí
a))gličiny, tlančim atd., ale al)\ ,pr\' ('))ednici nějaké spojovací d)(')h\r
museli uměti anglicky, kdvž právé Anqličane projíždějí, toho nelze
žádat). Ovsem že ne, ale srovnávati to s Č(chen) jedoucím v uzavlenem
území je zase solistika, jelikož Aneličan není Rakušan, nema zde žádných
povinností, je vzd(')len\' cizinec () dobrovolně tu cestuje , kdežto Cech
v Cechach () na \loravč je doma a velmi asto asi bude nucen v uza
\)eném území ('))edně jednati, nelku—li jezditi.
Kniha p. Dra. Frinda na oko chtějic smiřovati, jest naopak
,
aby rozeštvala, ponč'adž podněcuje německou zpupnost () snižuje
ostatní n(i1()d\. misto co by \ěmcum p01adila (\ za prilozenou nutne.—t

v_vtkla,
dc) ozumeti se (sostatnimi (akouskv' mi p) íslušníkv,
vstoupiti s nimi v těsneiší l\ultu)ní st\*k\' (v litelatule
umeni. l)osp(i()d')řstiv
)atd. , z nichž l)\ )))čl,\ ohe str 1))\ pi'ospěel). aproto
učiti se pilně dluhvm

)akous

ze)))sl\_\'*n)jaz\l\ů))).

To i)\ b\lo )))()) aluí

(\ ——

1\'e v díle p. [(indově není pmvedeno ani jedno ()))i d)ul)('=,

je. to celkem kniha ulážliva (\ \,\7,_\'\av('1. ne\ ecna () nespravedliva.
'lo osměluji se tvlditi po nejlepším) vědomí a svedomi. — ——
Dodatek )))lu\í o p,())))ě1uCilkve k ))arodnosten) Pěkná slova.

ale z ust p.D1a.l)inda

jim už nevěřim. \enit' ani možno, aby mládež

podle exelusivniel) zásad jeho vzdělaná l)\la splavedliva. ()() aspon ()
)))\slim že l\aždv ponekud jen )ozu)))1)_\'česl\\' kněz by si pokladal
za 1adost,ppdoužiti ) něj()l\('mu Hottentotu, l\(l_\l)\ se na Molavč O(tl.
kdezto četní ))emečti k))(iži toho ()))i Čer—hun) ()(iuiti ))(cl)ti. ()( snadno
mohouce. \ zdela- li se hak )))l('1(l(žpodle st1()l)_\'
el) () odpudi\ v(l) zásad
pane sp)s()v(1t(
l()v\ el) na školáCl) st1edniel) a snad)
l)()l)()slo\í:. tu
hv l)\lo 7.10vna 7(')ž)al\e))). aby kněží stali se najednou jinvmi. .-leli

p. spis(.)\atel muž tak ()(em' (\ zkušený. ))apln(n t()lik,\'mi p1edsudl\\
(')ž pak lze Oč(l\a\()ti ]inde?

P. \\< HODIL.

Nová. dila..
\Vetzer und “'elte's

Kirchenlexikon

(_)(ler
E))(fyklopíidie
der kathol.

Theologic und ihrer Hilf=wi==en=chaften. Z\vcite Auflagc in neuer Be
aibeituiig, unter \Iit\\i1knn_(_)vicler Latholw hen Gelelnten besronnen \on
Jasej Ca'/(111ml IIĚ)'_(/€IZ/Í;ÍÍIC).fo1tgeq=etztvon D). „lla/l- Kau/(n
Hau.=
príilaten Sr. Hciligkeit (l().=Papstcs, Prof. der T hcologie zu Bonn. I.————XI.
Band.

1880—1899. Freiburg im Breisgau. Herder'sche \'erlagsha()(llnngr.

Realencyklopiidie

fůr prote=tanti=che Theolosrieund Kirche.

Begliindet von ]. J. Herzog. In (hitter ve1he==erter n))(l \"'.'()1|()()l)1t()1
\)1fle)g(')
unte) \\Iit\\i1kung \icler Theologcn nnd andele) („rclclntcn he .)(1=_(_)'()g()l)()1)

von l). All/crt flazzc/v. Írofe==or in Leipzig. I.—\'I.
Leipzig, J. C. Ilinrich=Í=chc Buchhandlung'.

Band. 1596—1895).

Srovnání ohon práve namačcrrvch děl v mnohem ohledn ie velice
poučné.. \elze npííti. že n_vnív \ěmecku jak katolická tak protc=tant=ka
theologie rozsahem ) obsahem ple\ v=uie theoloeickz') .=tndia )( jiných
kultulních min.)dn Jak\' .=isnnnnalni přehled. co na ohon stranach posud
v_vkon'mo. lnaii podatí dila v_\".=()_ime1)ovan(i.
P(i napjatosti a pozornosti.
iakou i_cdna =t1ana (11nhc věnuje. možno _iiž napřed ()()()l\.'(vati.že )()dak( ()
ohon děl přijímá mezi své =polnp1acovníkv toliko osvědčené .=íl_v.ktelé

bv mohl) dobře ob=t1t1v konkurenčním /..(\()(l(n1A tak tomu skutečně
je. Pielilížimc- li ra(l\ =p()lup1acovniki( obou ()1)C\klop()díí. =etl\.'(me se

se _imcnv. iež ve světe vědeckém maji \elicc dolný zvuk. /\l(iště tu
t1eba chvaliti Dia. Kanlena. _ienž (nileiád =p((ialní cl.(nk\ () něktciých
osobách nebo zemích (l:ivzi zpíacovatí (((encnm tam nscdlýní. lak
na p). stať B(')hn1()nnap=al l)). Š'()1)\\' .=tať() Sušílovi D). P. chhodil.
bohatostí a dnkladno=tí .=v()n ()])č. ()nc\kl()p()di(). nalnadí .=nadno celou
knihovnu =p()(ialních knih tl)e()l()_(_)ick\ch:( údaji literalnimi zaloven
dávaií doblv navod tomu. kdo l)\ v te nel) ()n(') věci chtěl =() blíže

pouciti v odhomých knihách. / příčin tuto =t1n(nč na(rtnut\ ch lze
snadno poznati. že obě díla theologum té které. =t1anv a. nčcnnnn vu])cc
jsou velice potřebná. ano nutná.
'
.
Po této všeobecné charal\tcri=ti()() podzim podruhnčiší .=rovna'1ní
Enmklopedie katolická i() ()1i(_)inalnív tom smvslu. že p1\ni_] i()jí v\'—
dani bvlo podncten). Že i na .=tran( plotc=tant=kó ponn' .=l()li na něco
podobného.

l() (011) v.=
=ak evan(__)()lícipo=tnpo\ali

1_\'()hl()_ii.l\d()žt() kato

lick') encvklopedie (na vydání drnh(').1n'( plotes=tant=kzi ji'/'. tictí. Také
tempo \y'dz'nziní ie (( katolické ()ncvkl()p(_)die \()lnč_i=i. Protestant=ka
je

rozpočtena

na 18, svazku

po SHO =t1.'(nkz'(ch. na .=t).'(nce ()() radku.

a bude hotova. sondě. dle dosavadního plubehn. v 7 nebo nanejvýš
v 8 letech.

Katolická

bude

míti

a=i 1.513svazků

() 2110

sloupcích

z nichž 2 tvoři stránku" sloupec () (')1 řádcích. bude však celkem
vvchzizeti asi 21 let. Tin) nékteu') ()].inkv pivních svazku nkaznii nc—
=()nm()in()=t = (lzinkv po=ledních .=va/.l\u. \e(í ((to neuli =() ovšem pli
díle ()nc_\l\l_()p(_)dick(')mn
napiosto \\vaiovati.
ale rv((hleiší tempo pil
vydanim _iístč mnohe př()de_i(l().'_\*e2chybat tato je celkem p((co

jenom nepatrná (( vyváží se jinou předností katolické enc\klopedie
uplně.P1edno<t tato záleží ve <tanovi<l\u. jaké je zaujato v otázkách
\(“)1ou(“)n\"c.hEncyklopedie
katolická katolickeho p1e<vědčení \čro
(((nč nikde neuk(\'vá, nezabaluje v obojetná slova, přímo a otevřeně
podá\á učení \'í1\ a mravu. Zcela jinak vede <i enc\l\lopedie plote—
<t(1(t<ka)Iezi 1('(dk\' čtenář pozoruje, jake namáhání to činí pisateli,
ab\ na oko psal dogmaticky, kdežto smýšlení jeho velí mu psáti ne—
veieck\f. Proto \elice často věci \ěroučne. doomaticke jednoduše jsou
v\nechán\ (viz na př. článek o Adamovi. jenž má všeho všud\
Jo.) (('(dkii tak <e<ta\en\' ch, že čtená1 o významu jeho v čiivotě nad
p(i10zeném dozví <e p(amálo,<k01() nic) nebo ()mezen\ toliko na dějiny,
jak to kteie učení pok1a(ov (10. Tak na p(. () milosti ani slova otom,
kolikeiá je milost. jak se jeví v životě (( p. Zřejměji, bez ostýchání
vystupuje nevěreck\' <měr \e (l(nc1ch t_\'kajících se knih zvláště
staiozákonníeh a jejich exegese. O in<piraci jejich jsou tu prapodivné
náhledv. \ této obojí \ěei katolická encyklopedie (ozhodně předčí.
ano p(ávě v .<\'<tematíck('m podávání katolické dogmatiky musí se
uznati hlavni její přednost. lím již napovčděno. kde neba hledati
váhu a cenu enC\'klopedie protestantske. Je to obor historický. kritický.
A není jinak možno, neboť hlavní theolooická škola n\ nějsího plote
stantismu. z níž j<ou v\l)ráni prispivatelé. je ve znamení hist01ie,
evoluce. klitik\'. Tu pak tiel))a priznati, že i katolick\' theolog (( ucenec
vůbec mnohemu se může p(iučiti. V tomto <n\\'<lu se obě enC\klopedie
vzájemně doplňují. Tím není řečeno, že by snád katolická encyklopedie
článku histmicko--l\1iticl\\"ch neměla. Má. ale ne v<echn_v v tom (oz
sahu (( hloubce, jako má protestantská. Tak na př. článek o svátostech
je velice pěkně 7p1acován S\stematick\, ale nedostává se mu podkladu
histmicko—dogmatického. Za to má katolická enC\ klopedie články
histmické. ktere marně hledáme v p1*otestánt<ké.

l na stanovisko, jakéz zaujímá jedna strana oplotí dluhé.t1el)a

ukázati. Samo <ebou se rozumí, že ((žda strana považuje náhledy <\é
za jedině <p1ávne. Ploti tomu se nedá nic namítat. \ěco jiného \šák
je. kd\'ž \e vědeckém díle najednou v\buchne v p((l\1\ ch slovech
kiitika diuhe stlan\ o věci. o níž aut01 je <patně poučen. V tomto
ohledu tietí v\dání enC\klopedie prote<tant<ké je mnohem opatinějši
než diívěj<í, ((le někde piece jsou větv, jež diktovala do péra toliko z('(<f.
Poukazuji na článek Aberglaube. Ethik (<t1.,).)1.). Dro<te-Vi<che1in0,

Ireímauiei a

Co do literárních údajů je protestantská enC\'l\10pedie celkem
bohatší. Příznávaje to rád. nemohu však zamlčeti, že () katolick\'ch
spisech leckd\ nezaslouženč se mlČí, tak že protestant, neznaje 1\((to—
lické lite1atu1\ bohoslovecke odjinud. musí dostati () produkci theologu

katolickych \eliee nepiízniw ponětí. _ak na p(íklad \e Článku
,.Christenverfolgungen“ od A. Harnácka není uvedeno epochalni dílo
francouzského učence Paula Allarda: Histoire des persecutions. O kri
tickém velice nákladném v\dání děl sv. Bonaventuiy jež \\ dávají
františkáni v Quaracchi v Italii, autor stati „Bonaventuia“ nemá dle

\ov' () dila.
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všeho známosti patřičné. T_\to poznámky dají se snadno rozmnožiti

poukázáním na literarni údaje \e (=lech inleitune;in da.\ alte I(»\tament
Ethik atd.
Ab\ \c v\al\ nezdálo. ze jednostranně v\ týkáu) jen euc_\klopedii
plotes\tant\l\é. poukažu též na nedopatření encvklopedie l\atl1()lick('».
\ěkteré
biografie () popsání někte1_\'*ch biskup\t\í je ob\i1*n(')jší než
třeba. \ěl\de bv b\lo lépe k \ uli1))i*ůzračno.\ti))řidlžeti se ce.\tv histoiicko—
dogmatické (na příklad v článku Rechtfe1*ti(__)un()*).
Ve článku o \\'110dě
Pi\tojsk('» je l\ritika príliš jednostianna a proto ne.;\*p1a\e
edli\a. Jinde
Opět b_\ bvlo dobie užití piísněj\í (( příměj\í kiitiky (na př. ve článku

bulla \(íbbatina v lt). svazku: članek \(ín) je op1a\ením článku ze
(\vazl\uI.st1*. 110.. ale ())))*(1\()mela býti je.\tč l)lub\í). \a v\eol)ecněj.\í
stanmisko měl se )) )staviti aut01 článku Szikulaiisation. Bi\kupove tím
ov\eu) píi\li o mnohé ))1*_í)m_).
ale picu-) to neb\ lo tak hrozne ne\:tě.\ti
jak \'lovník ud(')v('1.neboť tehdej\í nuntiu\ ně1))ecl\_\'*
Pacca plavil při
tom v\7namn('1 a poučná n)) .\lín) hlavně na budoucí osud) l)i\kup\t_\*í

thráeh)

slova: .\ěmecko

zl)()žněj\í episkopat."

bude míti sice chudší. ale za to tím

V clanku rituale romanun) pohřešuje se ))(i)_)e(ln('(ní

() tom. kde a jak dalece zavazuje ritual ten: Scházejí nektera osobní
jména ze starého zákona a pod.
Obema dílum třeba \\*tl\nouti jistou ne\tc_)nomě1*nost\ někte1_\")cl
článcích. Tak na pí. enc_\l\lope(lie ))1*otc\tant\l\('1známemu církevuiniu
otci \\ Ehemu \)'1*.\l\('»n)u\ěnuje 3' __,\t1*(')uk_\a pen\io\ ane mu 1armel)—
skému mi\sí_)nímu in\pel\t01*u labliinu. 7e1n1elému 1'. 1891.. jednou

tolik. O katol. enc) k10pedii povědčno o této vcci v od\t1\c1přede.\lem.
——()be díla neuvadejí

\ouča\n_\"ch theologu \e zvl('i.\t1)ícl) bioeratiíd).

nechtčjice )ich7 za živa l\liti.\0\ati. \I(') to něco pro \ebe. ale u)v\lím.
že b_v |)\lo lépe uvadčti jejich \ědeckou činnost. neboť je to )edua
zhlzívuích somastí 7ivota c11l\()\nlho Kd\ž ted_\*\'
' lovnik jich neuvidí:
nepředvádí uáln plně zivot církve až do n\něj\*í dobv a tím \e stává
ne\te_)nomě1n_\'1n. Alespon

divně

některá data () nynějším L\u
() jeho

papežské

činnosti.

na

(tenaíe

XIII.

pů\obi.

chce-li

zvčdeti

a ()tcv1a slovník najde tam

že. ;)O.i'11)o1_*a1878 byl zvolen

a k tomu ))07ná1nkuzAd lnultos ann()'\.

za papeže

l\onečuě třeba se zmíniti () ('1p1a\ěti(\k0\é.lp1ava plote\tant\l\e
enc)klopedie od 4. svazku je lep\í než dlíve. ale i tu zů\táv(í za
l\atoli( kou. ktela na oko pu\obí mnohem plízuivěji. nenamahá ho tak
jako prote\tant\k('t.

Mimo to enc_vl\10pedic Kaulenova

má \t1*ank_vroz—

půlené. čehož () Hauckovy není. Ono zařízení je jistě p*aktičtější než
toto. Za to má enc__\l\lopedieHauckova tenší a tím pohodlněj\í svazky.
mimo to na konci každého \vazku seznam hesel V něm p1*ob1*an_\ch
a po \tranacli čí\licemi (vždy po Z)) označený postup řádek. což je.

pro citovaní velice pohodlně a čehož u encvklopedie katolické není.
Dalo bv se jistě mnoho je\_tě napsat) o dílech tak ob\ahl_\'ch.
ale co podáno. postačí abychom 51 učinili úsudek o významu obou.
Význam ten možno označiti l\1('(tce v ten rozum. ze tlieolog aneb
učenec jednající () věcech theologických ať si z te' neb oné stlany l)(z
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této své €ll('_\'klU.pL(ll€se n_vní neobejde.

-..

Kdo pak má obě a pozorně

stopuje přednosti i vady obou prakticky. zjedná si navod potřebnv za
naší dob_vk úspěšné práci v oboru \ěd\ theolooické. která přese \ši
nepiízen dob\ piece jen je a zůstane hlavním studiem společnosti lidské.
()

Džanašm'lz'J/G..' Istorija

gruzinskoj

cerkvi. Sv. 1.

Dějiny Gruzie jsou nepret1z1t\ m martv1>olo;_>>“iem.
historií muče
nického utrpení za viru Kristovu. a tak dějiny Gruzie úzce spojen_\
s dějinami církve klesfanské. Takove dějin_\ píše právě znamenit)
Gruzinolog Džanašvili jehož práce uičena lila\ ně pío školu. V prvním
svazku Z\láště poutavě vylíčeno působení sv. .\in\ v Gruzii.
Věda a učenci katoličtí. Napsal J. 1 ZaÍzm Ú. 5. U. professor f_\'=ik_v
na
uni\er=itě Notro-l)'nn=l\é \ Ameiicv. Dle dinhého angilického \\(lání .=do
volením =pi.=o\ate10\_\"mpřeložil ThC. Václav Hazuka. \ Plaze 1899.

\7dělá\ací knihmna katolick' Str. llb'. Cena 75 kl.

\_\ně_j.=í piíiodověda dostoupila stupně iozmje a pokroku, jenž
nasi době \tiskuje zvlastni ráz. Duch lidský vniká hlouběji a hlouběji
do tajnv a záhad příiodniho života a nutí _jej. aby potřebám lidským
sloužil zpusobem velerozmanitvm a podivuhodn__\m. Duch lid=l\_\ jako
obrovský titan krotí síly piíiodiii a. slaví nad nimi vítězství za vítězstvím.
Tímto znamenitým pokrokem plní ělověčenstvo rozkaz Boží: .Rosftež

a množte se a naplnte zemi a pod mantc ji sobě.“ (.I \loj7.1.28.)

Tímto znamenit_\m pokrokem nezvratně dokázáno. že člověk je skutečně
tim, čímje j prohlasuje Písmo sv..b_\ tostí k obrazu a podobenství Božímu
stvořenou, od Boha samého k tomu určenou. aby jeho jméno, jeho
panství a vládu. jeho čest a slávu iepiesentovala vůči vnějsí pr>íiodě.
Proto vit—ákresťanská filosofie s1adostí a vděčností každý nový
vvnález. ka7d_\' nov_\' pokiok

pr>í1odO\ědecl\_\'. Jestit v.=elik_\"ten pokrok

niakav_\mdůkazempovýšenosti

lidské

dnse nad hmotu. po

v_\'šenosti nad ostatní tvorstvo viditelne. v něm7 se setkáváme vsude
a všude jenom s j_ednostejností a totožnosti úkonu. se stálosti a stinulostí.

tak že např. kdo pozoioval úkony jednoho

ehrousta. jedne

včel_\:

je to tolikéž. jakoby pozoroval úkony tisíce. milionu, ba miliardy
chroustů. včel — _jsout' u vsech stejn\.
Obor vědy vibee a přírodovědy 7vláště jest veliký velmi velik_\'.
ohromný:

i podaři—
li se komu. aby stručně a prece obsažně plovedl

nás tím olnomným oborem. provedl a ukázal. kterak nejzdárnější svno\ é
cirk\e .=\atC>a vubec poetiví křesťané, lidé živě vír\ a ušlechtilveh
mravu ve vsech dobách b_vli nejhorlivějsími a ncJ=ta=tnchnni pěstiteli
\ěd\. předními p1uk0pmkv pokroku. mocnými sloup\ vzdělanosti —
podarí—li se komu takováto obehuzka \ _vkonal zajisté práci znamenitou
podal dílo velezáslužné. Šťastným takov_\'mto poutníkem a zároveň
vudcem je slovutný piofessor J. A. Zahm. V díle svichu uvedeném
před\ adí nám majestátní řadu přeslavnýeh učenců křesťanských z dob
minulšch i z doby přítomné; doličuje misti nvm způsobem. kteiak není
nižádněho rozporu mezi pia\ou
vědou a učením eí1k\e. Pravíme

Nová (lila.

!„CI

:Jv

.\ důrazem: pravou
vědou; neboť eo namnoze vědou \e prohlašovalo
(( plohlašuje. jsou p()uh('=.h_\'1)othe\v.domněnkv._jež dnes platí. zítlí
jsou J)0\'((len_v_l)1otozeneb_\'l_\log ick\ učiněn; nýbrž v j))enahlenosti.
_jen ab\ mohli jejich hlasatelé jako )()zpustili chlapci eííkev (( její
nauku potupíti.
Zdaž pomní. kdož \e za nasich ča\u vvehloubají )))ethod()u

zkušebnou

(( induktivní

ve studiu věd ]))írodních a i\sicl\_\"cl).

že jsme za ni díkv povinni Z\laštč d\ ěma )eholníkun) ze I?). století.
dominikánu Albe) t.ovi \ elikém u. vzne\enému (_)euimi\ěku toho.
.a jeho \elíkému \ouvěkm ei. íianti\k('(nu Rogel () bacon ()v)) Píše)
\ll)e1t\ elik_\'v jednom díle: ..\ \e. co zdezzaznamenáno.je\t \ysledek
mé zkuš e1i()\tí. nebo vzato je\t ()d aut01ův. () kteívch víme. 7.(=
napsali. co jejich osobní zku\en().\t
potvízovala; neboť v takových
\ěeeel) zkušenost
jediné může j)o\1\\tovat) _jistotvx'\ Rowe Bacon
\vznává ve(\pi\e. .O 1)u\ majus
..\ eda zku.\ebu„'(.ejdiná učitelka věd
spekulativních. má ((i \elike plodnosti před mtatními částmi vědení:
předně zkouší pokusem n(Jvzne\enej\1 v_\'vod_v v.\_ech jin_\'cl) \ed: za
diuhé odhaluje velkolepé 1)1()\d_\_'.ku ktclýn) b_v jiné vě(l_\ \(uuv \ebou

nen)ol(l\ žádným zpu\ol)em dospčtí.p1ihlíže_jíc k pojnmn). \l\t01_v)ni
jiné \ěd\ pracují: její tíctí du\to_jn0\t záleží v její vlastní moc). že
bez ohledu na _jinč,=\('d_\ zkoumá

tajem\t\í

1)íí)()d_v" \(1' .)8. 52).

\\te(n(í je\t )))etlíoda induktivní:
jejich piineipu. dodělali \e učenci katoličtí

studujícc přííodu podle
O(l Galilea (( P()\eala až

po na\e časv tolíkeho
zd(uu ve „\vvcl)bádáních (( bvli \chopni podat)
tolik puvodních del v kazdem ()b01u\ (=d_\.\cž „)(-uznávali v induktivní
filosofii mocnou
pomocníci
při \tudíu j))í)0(l_v () při \e1ř(((l()v('u)í
n(=\četn_\ch událostí a zjevu. jež se jím ))a\k_\t0\()l_\' j))i jejich

v\'

zkumech. bvli sobě piece tito ().\vícení \vn()\é eííkve svaté dobie
\čdomi
kam az sahá její ()žitce11()\t.jakožto p()n)u(k_v v_vzkunme:
\žd_\ b\li

\obě vědomi. že obo) jejího použití _jest ()h)()))i((=))() omezen

pouze i((ktv (( zje\ v bezj)e( ))č pozoíova
(lu\ledk\

nvm)

() )ozt)í(lčn_\'n)i.()

z t((k()\ _\"cht()ud(')lo.\t) (( zjevu .\p)('(\ně odvozenými:

vali v\ichni

_j\
\oucn()\'t dvou \\\.\ích

oni

uz )) ('(—

a duvč—
:)v l)()dn_\'el)

vudeu — l\)csfan.\ke mettat\\ ik_\ (( božského Zjevení:
těmto

b_\la jejich induktivní

filosofie podmbena:

\edle. j)()znatku

o faktech () indukce 7 ních podlželi \ždv vědu o principech.
posílena jsouc (( doplnena j))avdami zjeven v m) ch1('(nílajich od bludu.

Zcela jinak \edou \í ti. kdož neznají zásad ))((tat\ \ick\' cha

zz)\1hu_ji n()uk\_ Zjevení božího: mí.\t() ((bv pokládali method)) induktivní
za to. (in) skutečně je\t. totiž za jedno 2 od\ ětví hlo.\()tíck_\cl). kte)('=
se má \pokojiti oboiem e1upi1íck_\'1n.uží\ají indukce \ _vlučnč. za—

v(hujíce \\eck_\ e\tat))í pomucky a )))ctl)od_v:zk)('(tka: popííají Zje\ (ní

Boží.neznají )))etaívsíkv.lot' mode) ní u(( =nci a ])()k)očilí )))vslitcle

(\t1.(8:

nechtějí viděti. co jest. „)v\)n_\"\lejí._co není —j)1aví už \la\1)_\"

Teítulliun; j))(ice jejich nekončí. leč \p01en) a nejistotou. jak už (eeeno
() sofistice 1(el\u:..\ení
((ni vinici. ((ni zahladou olivovou. n\bíž nejno—
niknutclnvm lesen) hloží a bodláčíz něhož, kdož se tam od ('(ží, J))ínášejí

704

Píscmnietví a umění:

sobě \ice mnoho modřín. ale žádné potravy“ : platí o nich, co řekl
Ruskin () Dar\vino\-'i:. ,Poutá tolika pozorno.\*to\'ob inarnivě Z\ědavýeh,
pošetilveh (\ skeptických, (\ \trhuje 7a \el)ou \šccku nestoudnou pf)
šetilost evropskou, podobaje \e bledě kometě, jež p10\lěká \vuj ne—
užitečný ohon pevnými hvězdami“ (\tr. 49).

\eměli bvchom tc'to moderní
\ědv, nebjlo by mat(riali.\.mu,
pantheismu,aonosticismu,lationalismu,atheismu,kd yb) nehvl předešel
protestantismus.
\ěmečtí reformatoři zavrhli cíikev a podrželi bibli,
angličtí deiste zav1hli bibli a \pokojili se \ Bohem, francouz.\tí eno) klo
pedistě zavrhli %ohaa uznali jenom hmotu; Luther brojil proti katolictví,
Volt-aile bojoval pioti křesťan\tví. moderní materialismus opřel \e ná
l)ožen\tví jakémukoliv. Pantheistě minulého století tvrdili. že všichni
lidé jsou bohové; materialisté na\eho věku hlásají, že jsme všichni
zvířata; jednou zamítnou .učenci“
\ Lalandem víru \*e jsoucnost
Boží, poněvadž p1_\" ho nevideli \V\'1ni tele\kop\*. podruhé pějí ve
\vorněm choru nad\eně chvalozpěV\ na poče\t „l)alinalí, našeho prý
otce a všemocného tvurce (str. 102).
Znslouženým způsobem poká*án Luther za to, jak soudil 0 ne
\mrteln(Em Aristotelovi, o universitách (\ školách vůbec: prohlásilf, že

\:tudium Aristotela

je zcela zh_vteěnvin,je prý Alistoteles vtělenv

(láhel. hrozný iouhač, l)ezl)()žn_\'pochlebník,

kníže teinnosti, \kutečný

Apollvon, zhovadilec, nejhloznej\1podvodnikhd\tva veř'ejnvaa'umv\ln_\'
lhář, kozel. úplný rozkošník, člověk dvojnásob prokletý; učenci jsou
\ůl)ec u Luthra .kobvll\_\*, housenky. žáby
„hilohv lupičů, chráinv Molochovv. \vnagoov
b\"ti povalenv; nad ně nic pekelnějsího nebo
zemi, aniž l\d_\ přijde; je pr\' to dílo (láhlmo.

a v\i*' universitv jsou
zkáz,v,1něl\* by v\ecky
(lábelštějšího nepři\lo na
jenž za \*lád\*papežovv

iozestřel sítě, ab\ ch\ tal du\e lidské zřízenímškol a k1a\te1u (str. 110).
\ šak se take brzv ukázalo ovoce tohoto zběsilého počínání
Luthrova a \toupenců jeho, roku l)?l. bylo na universitě eiluitske
511 posluchačů. roku 1522. už jen 120, roku 1.523. 72. roku 152-1.
pouze Iti-l; podobně se dále na jiných universitách.
Dolíčeno dále, kterak zuřiví protestanté stříleli a vyhnanstvíni
trestali své \ouvěrce, l\teří přece b\li vynikli v nel\te1(m oboru věd_\,
jak\'1ni b_\li na př. 'l\cho Brahe, lxepleiz kterak umlčován v Anolii
markvz z \\ orcestelu, jenž dávno před \\(lthem bvl v_vn
nalezl parní

\tioj — umlěován. protože b\l poctivým katolíkem,

kterak po\etile

vzdorovali a nepřijali po dlouhou dobu opra\\ kalendáře, protože v_\*
(házela z Ríina od papeže Sehoře XIII.
Dolíěeno důl\(\zv nezviratnými, kterak církev l\atolicl\á po \*\*eck\
ča\\ inateřsk\ \e stalala (\ \tala se o vědu. pokiok a vzdělanost;
piávem zasloužila \i chválv nejpředněj\ích celebrit. Veliký státník
an<>liek\'*a učenec Gladstone
vyznal a nezapřel: „Od pivních tří
\toletí pronásledování l\1(\(ela římská katolická eíil\ev po patnácte století
v čele lidské vzdělanosti a řídila hlavní du\evní i hmotne \íl\ světa.
_jež jako oři l)_\l\ zapřaženv do jejího vítězného \ozu. lejí umění
\talo \e uměním celeho \věta, jeji genius geniein \věta; jeji velikost,

FAUX 'UUP

d;o;;

;;-a;;

EOL

no;;;;)e);

._\' ;;2)._\'U>\13;=
-;)>\=

n

“HJ —.;>;=.\o.=1'f

—OK“;OQIIDJV '13.\1=a.)=qo

II

“CFOR SbŠI

a;;2).;13 ;;souoapds
._'\1;1)zo;132
\ ;;;_a>;:;;3.;>; GSBO
;
n>;213-\= ;3;;;;;11132
'131;);;13.;g

qusc;0

oa;;1;.\ -._\1;u13;;;z;).;

>;=1d.\'ňao.;131=';1501113;e_);)2.\

(“;-“(IVI \ÚSÍ

;;;;1

;3\;3;)od

;;;

._\.\131;;;;132

;;do;) \OJOL \q0_

3;; _\ ;;.;01=;t; ;;;>;131;.\1=;;1)zo;;;3;;

;;;13; 13;;;u>; 13u;3=d

oa;;a.\

'9.\13;;;;;132

13X'.fq ';ur
71125944;
(3551 1113113'Qg;
13;;1')_) 9;

1=o1;;/.:);;1;)

'.;>;

13531; ;;

;;13>; 13>\;3.;d 13

;;;3_Q ';:

;;

==;aA;

;=u;7
)=; o;;) o;;o;;1,1;oo;9

11.;;)=)
o.\;.;;) .\ 11=;do=13:)

u'\;; ;guo;= a;()>;=

o;;a;;;;3;)2 ;;;e.\a;zo;
2 ;1o;(; ;;;;1; ;;;11>;;;;;;or;

011113010q01 ;1>;=;d=
;;;9110>;;32 -9u

d

o;;;;.;da;;

nos;

;d ;;a;o>\o;) 9>\011;o;;()>;oo;;1;13.;aq;r;

2 .\>;Q;;1d1_32 o>;13;

>;13L ';;;_;;\

aá=;;l= 0;(;"
1;1);;)1119"
;;;
;;;;.;:)g; ;
;;o-\\13c;- „\
— ';; '\=
131; 9;;.\ad

zodu

uuao

uu131u_9puq
;;;);;:)=;;;;o;;()>;ao-;13;;o;113;;
.;ap

-\=

;131;d13>;"
“6881
*ngd

9011131;

;;1);1);;

OS ;.;c;._\t; ; '11o>;.);1aý30;od13

0 ;1._\';; ;;;aa;);1>\ 13 ';;;a;a;;.311
9?

706

Písemnietví

Podav

(>t_vmologi(.>k_\"
výklad

slov

(( nmř—m:

úrok,

lichva,

ůžera (I.) pojednává

spisovatel

o úroku historicky:
?. písma sv., sv. Otců, kanonického a svět.—kéhopráva. l'kaznje,
jak se změnou poměru v_vvinulo dovolení úroku. :II.)

Po té uvažuje úrok se stanoviska zákona

přirozeného.

Rozlišuje smlouvu

zápujčky od ostatních podobn_\"(-.h(( označuje Ji jako »směnu práva ve věci s právem na
věc./:. Zákon přirozený zapovídá z věcí spotřební žádati zvláštní odměnu za užití věci.
Peníze Jsou věc spotřební, proto nelze ?. nic-h žádali zvláštního užitku (úrokul. (_)bč ná
věsti objasněny, (\ námitky proti prvé v_vvrá(í>(>n_v.
Ale mohou ovšem při—toupiti okolnosti
vnější, které činí úrok (lovol(.>n_\"m(tituly), a pak: v době naší návěst dolní ve své
VŠ“'“()l_)(*CllO.—Ii
neplatí. Penize nejsou n(>plo(ln_v, nýbrž nepřímo
plod u_v, mohou
se
plodnými státi, (in_vťzastupují statky veškeré. (III.)
Tato věta v Části IV. v_vsvčlle'ia, :( (lovozena moudrost, s jakou postupuje církev

v zákonodárství.
Na konec mluví spisovatel () významu
lidu (( l.)ojcdnává () výši úroku. (Y.)

slova „lichva

u l)()l]()>l()\'('(',právníka

((

Zpracování věcné Je důkladné a všestranné, v částech sporných
hladké. postup plísně lO" iek' _v, Í01 ma elegantni, řeč splávná. (Jen
bychom si přáli. abv četné výrazy a vět\ latinské v textu b\ly \vne
chány (\ dán\ pod čáiu. a ab\ dílko, Jež piece Jest opravdu vědecká
třeba spolu popularni, b\lo opatřeno litelaturou. o této otázcettak hanou,
a 1(.>Jstříkem věcným.

Dr.. J. siamjxx.

Blít/cl: (l.: Bud uščaja

političeskom

vojna

\' t(_>(>hui('>(>—fko1n.
ekonomiceskom

otnošcnijach.

Petrohrad.(3sv.

Účelem dila Bliochora Je posoudit příští válku se stanoviska
te(hn1cl\eho natodohmpodalskeho a politického. První t1i svazky věno
\ánv technice války. Autor tu mlu\í o zdokonalení a v\1iálezech
v oboru střelných zbrani. () rychlých úspěsíeh dělostřelectvi a pliehází
f
\ úsudku, že dolu a tučniei náleži n\ni hlavní v\ znam ve válce.
S uspeehy technil\\ množí se Jen zhoubne učinkv války. Dále obiiá
se spisovatel otázkou o eerpských almadáeh. Jejich složení, číselnosti,
Jakosti (\ velení. i dokazuje, že následkem veliké čiselnosti současnj cli
voJSk Již piíprav\ k válce budou požadmat neob\čeJn\"ch výdajů.
neob\ čeJneho napJeti sil náiodu i eneioie voJe\ůdeu. Vojska tionpolku
(\čniecka, Rakouska a Italie) \'\'1ovnaJi se přibližněvonkům dvoJspolku
(Rusk (( i )*“ltancie). V nejlepším stavu Je vonko německé. pak iuské,
rakouské, francouzské a konečně italské. Příští válka rozvine takové
kr\\ave a hrozné obraZ\ před očima boJuJíeich, že bude třeba ne
obyčejné ehladnokrevnosti voJevůdcnv i vojínů ve válce. bpolečensko
hospodářsko Vliv\ válk\ budou tak híozné. že většina státu nesnese
napJetí ani lOk.ZilOHl)i1(JšÍ Ještě budou války na moři: výdaje na
stavbu lodi Jsou ohromne. technika vynalézá rvclile zhoubná zdokonalení.
\e čtvrtém svazku autor posuzuje ekonomickou záhubu v piípadč
\álk\. Ř ětšina oněch lidi. Jimiž pohybuje se ekonomický mechanismus
státu. zanechá pláce, půJde bojovat a mnozí neviáti se;zt1át_v budou
tím větší, čim vyvinutčjší Je plumysl a obchod. Obchodni svazky budou
h—J
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silně otřesenv. \'e iinančnim světě nastane velika krise. silný úpadek
kursu. Pro Německo,
kdež silne lozvit obchod () plum\;\l. obtíže
'álkv budou velmi citelny: ani vláda. ()ni obecen\t\o nebude. (\ to by
zmenšilo neštěstí \(ilk_\. \ Italii. kde beztoho ob\ vatel\tvo je nesmíme
zehudlč), válka bude mít velezhoubne )íči1)k\; špatn_\' sta\ finanční
nesnese ani slabeh0 otřeseni. Národnostní boje přivedou Rakousko
v příští válce do postaveni hrozného: ztráty budou ohromne a Rakousko

bude blízko rozkladu. l Anglii. kde průmvsl je tak bohatý. otřese
silně plíští válka. Ani l )aneie
nemá ))\))0) pro příští válku. ()b\"( —
telstvo téměř všecko bude povoláno do zb ane. línanční l\)ise v ](us k))
bude nevyhnutelna
při 1n()l_\'()l) )))()\tř()(leí(l) l)()tov_\'el) () ne(l()\tatku
národniel) )')\)).()1 Dále jedn.) auto) () bud()))eí(l) válečných ))()tř(eb')ch
a v\ (l())1(l) () zaopatření vojsk p)o.\tř)((lk_\ nev\'l)nutelnýini. o zt)(')t(')eh
v nalodním l)()\'p()d(')ř\tvi )))zn_\'el) zemi. ) pliehazi k ()\))(lku. že v plí—
))adě \)ill\\' v ))()jl)()).\ím ))().\t()vení ()etne \e Andie. v lepším ponekud

\émeeko.

Italie. pak llancie

() Rakomko. v ))()_)lepší)))
liusko. \ \'(laje

na píí\tí \álku budou tak ()])r(_.)1))n('.)
že nebudou l))aženy nikterak

nov_\'1ni

daněmi jež lid přivedou k žebrote. \ patem svazku autO) ukazuje,
že \l()d_v plo případ '()lk_\ mu\ejí poeitati nejen \ ekonomickým (\tavem
lidu. n_\'l)1ž ) \ náladou lidu. jež není ve )))o\))e()l) militarisinu. všude
romíjí se idea miiu. Blioel) ))odava l)i\t()ri('k_\ ))(').\tin)()zvoje ide\ mír,((
Z\l(')\tč obšílnč líčí čin))().\t jednotliv\ eh jejich hla\ateluv ) l\()1)()1e\\)
v 1Š).\t()letí.1()z\(_)) \()ei()li.\)n)) ) analel)i.\mu (ueení ()nt11))1lítar)\t1(k\ eh).
\7 šestém (\\()zl\)) l\1(')t()()opakuje ()b\()l) svazku předešl_\'el) () přidává
nčktue poznámky. Ob)()z_v.l\te)(') Rlioel) )))())dv(')di.\esílí :)))timilita)i\tiekou

(niladu v lidu () )))inntí hledat ))()\() e()\t\'. nové zpu.\()l)\ k )()žiešeni
mezinarodníel) .\p01u.
Art/ukor A. \\7.: Danija.
Selskoje ehozjajslvo v l)(miji v \vjazi \ obščim
razvitijem strany. Petrohrad 1899.
V Dansku v tomto stoleti nastal převrat v selskem l)osp()d(')ř\)tví:
dříve Danove pě\t() ali obilí () k(l\ž een_\ ()bili kl()\l_\. )))izp))\()l)ili se

novým okolnostem: hlavním úkolem \edlz')k)) je dobyt ('()nejvíeeemleka
i masa. Proto polní hospodíuství se. změnilo: zrnité obilí pozbývá sveho
významu () na místo obilí \\tupuje píce. Ixniha Ixr)ukova zasluhuje
pozornosti

našiel) l1()spod(')ř)).

])7/01'1'2)..\)/('z_'/'
T. : Le keiji

po slavjanskomu

jazykoznaniju.

Díl Il.

Kijev 1898.

Druhv dil pozoruhodneho \pi\)) llorinského

venovan \evero

západním ja7.\k))m slovan\k_\':*m če\l\ému. slováckému. polskému, kašub—
skému. \)bsko—lužickemu () polab\l\(')mu. Autor podává l)i\t01ické zpiávy

() studiu slovanského )a7yka, ukazuje) _)eho iozplostlaněnost a historické
osudy. jeho zvl(')\'tnosti atd.

Dukladně podána charakteristika ná)e)). Je to prace mnoholeta

() svědomita.

4G*
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Písemnietví
_ :) umění:

ICN/nasla)í.. ' Mu=ulman=tvo
i jee—ol)u(lu.'=čno.=ť. \Ioskva 1899.
Auto) snaží se populaíně \ _vložitdejinv islámu ) =()uč()=1)é
po=ta\ ení
1nu=uln)an=l\\"(h národu. jejich duše\ní schopnosti i pomčl k evlopské
civilisaci. Spisovatel líčí postavení i=lamu i jeho schopnost k osvojení
si ev1op=ké vzdělanosti )ůžov_\"1nibawami.

Ar(/zrm_.(/els'Í('í/'
A. Š'.: Iz lekeij

po i=t01iji

)'u.=.=l\()j literatury.

Pnenvje t)u(l_\ po )[.učeniju jam l\') I\()7anMUS

Je to pokus l)i=t01ieíuskeho ja/vl\ozn()l=tv) ale nedosti uspokojivy.
AutO) zúžil =vou úlohu. Povrelmč eha)al\te1i=u_je filosoficko-g)ammatické
ploudv stručně v_vkládá o filologických placícl) \()=tol\ova. Bu=lajeva.
mnohé vě(i připomíná _jen miníóchodem. na příklad filOIOOicképiáee
Aksakova. POLO)ovat ne=oume1no=t. ne=_\=tematično=t \ cele knize.

Sozonoz'ič:K vopro=u o zapadnou) vlijaniji
i ru==kuju

na =lavjan=kuju

p ()eziju. \'aršava 1895.

Sozonovič po třetí vrací se k oblíbenému thematu — o ženicha
() mrtvém

bratru

() stále mění své názory.

X_vní soudí. že ruské bá—

el)orl\_\ o n))tvem ženichmi _j=ouodlažem západe-evropského proudu.
_jenž p1e=el na iuskou pudu =k17. ]))ostíedí západo-slovanské. Půda. na
níž stojí aute). _je vlatká.
Al. Ji1á=k () Sebrané .=:pi.=v.Díl XXVI. F. L. \'ěk. Obiaz z dob našeho
na=eho nálodního píobuzení. Cá=t III. St) 49). Nakl. J. Otto \ P)laze 1399.
Třetí část ..oblazu 7. dob na=eho náíodního probuzení“. nadepsa

ného „F. L. \Yčk'x líčí další činnost tohoto buditele náíodního \ědomí
v D.
.šee. snažíciho se v tomto venkovském zátiší ..o zvelebení _ja
7\'ka j))V—ilozenéňho
jazyka českeho.Ji1á=ek vvplavuje velice zajímavé
ojeho ži\otč )))anželském. 01a(lo=tech )odi))1)_\eh. o \'\'eh0\(')ní dětí.
na kteíjch

)))(uně =))ažil se užit v_vchovatelských zá=ad Řou==eauov_vch.

o _jeho náklonnosti k flaneouzskýin =pi=o\atelůn). al\ol))n=l\\ ))) , pro
kteíouž měl i opletačkv = ('))adv. ojeho lásce k Rusum kteří v tu
dobu (astěji oetlí se v Cechách za válek napoleonskveh. ()jeho blaho
b_\tu i zhoubě jeho znacného jmění požálem.

l\te)_\" zničil celé město.

\' toto vyplavování \ple'tá =pi=ovatel zajimave 7p1áv\ o válkách
.= Xapoleonenm o počátcích česke litelatulv a divadelního (uchu.
() \. Tl))()movi. jeho manželce Pavle. _jež77aníilovala se do lehkom\ sl
neho heíce =ta\ ovskeho divadla Amlihga. () tom. _jakThan) _jenespokojen
domacnosti. v níž mnoho nepříjemnosti pu=obí mu tch_\'nč. pí. Butteauma.
)=vak1ová Betty jak lham žállí na manželku () oddáni se pití. méně
a méně spisuje. _jzikpiopuštěn od di\a(lelního ieditele v P)laze. mu=i
hledat výživu (( l\o(ujíeí spoleuíosti. J\lome Thama z tehdejších bu—
ditelu předvedeni: ploíessol \ \(lía. ..i=1dnat_vČechů hájící p1(')va_jaZ\l\1
českého.

= O(le\/„da1)o.=tí do \'ule boží

=1)(
(')=e_jíeío=lepnutíz

dále nad=en_\'

\la=tenec. šedovlasv optimista P. \1ba. íoznášejíeí (eské knih\ po
vlastech: Jan \ejedlv piotessolr ceske literatury na universitě; abbe
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a že přeložena býti měla do latiny. Díla tato nepochybně pocházejí z po
slední doby papeže ('i' 1758), každým způsobem z doby po dokončení
Bullaria, jak vysvítá z rozličných citací. Jednotlivě traktaty nalezl na roz—
ličných místech rozptýlené. Mimo to našel také 4 svazky korrespondenct—
mezi Benediktem a kardinalem-arcibiskupem Lyonským, de Teucin. Týž,
dříve v Římě, od r. 1742. státní ministr ve Francii, byl nejdůvěrnějším
přítelem papeže, jemuž tento všechna tajemství srdce svého zjevoval a jehožto
se ve všech důležitých politických a náboženských záležitostech o radu
tázá :.ll Celá korrespondence čítá 4OUO stran a vrhá zcela nové světlo na
mnohou událost oné tak pohnuté doby. Listů těch jest asi 800 v italské
řeči. Jak ze článku rektora university toulonské, Batiffola v „Revue du
Cl(-*l'géfrancais“ (1896) vysvítá, nalézají se kOpie 600 listů v řeči francouzské
v ministerstvu

zahraničním

v Paříži.

DR. .Iosnr SAMSOI'R.

Spanělský rozpočet a duchovenstvo. Pod dojmem úžasných porážek
španělských osnují se mnohé úvahy, správné i nesprávné. Správno jest, že
tam mnoho zanedbáuo, že v domovině i v osadách je mnoho nepořádků,
nesprávno však jest, sváděti to na katolictví (klerikalismus), neboť kdo všude
rozvratně a ničivě pusobí, jest právě libeialismus a zednářství, které si právě
katolické
vybialo
za ány,
rejdiště.nesprávno
Splávno však
jest, jest,
že osady
španělské
vssávánv země
a přece
zanedbá
blahopřáti
jim kbyly
ví
tězství americkému, jakožto vítězství prý svobody a blahobytu. S)anělé přese
vše ukrutností nevyliubili domorodců, jako hubí Američané Indiany. Vítězství
americké není než vítězství vydřidušství a násilnosti nad právem, je to vlastně
porážka Evropy. Přetřásá se také španělský rozpočet, v němž na školství
prý věnováno 13 mil. peset, „na potřeby církve“ 413/4 a vede se nářek
na to, že osvěta se tak zanedbává. To je jako kdyby se vytklo státu, žc
nedbá o dopravnictví, poněvadž věnuje více na stavbu železnic než na podporu
fiakrů. Vždyť duchovenstvo španělské hlavně vyučováním se zabývá, co tedy
se věnuje „na potřeby církve“, připadá
kromě jiných'lidumilných podniků —
také na školství!

Prasídla Slovanská V nynějších Čechách dovozuje v „Zeměpisném
Sborníku“ (čís. 8.D) r J. L Barvíř z Ptolemaeovy Geografie a jeho jména

Bainochaimoi. Dle Ptolemaea bydleli po obou březích Labe. Ač Tacitus plý
neznal toku Labe v Čechách a ve s\é (101mann necha\ ,I Labe téci z Klkonoš
ihned na sever, přece prý zdá se, že Ptolemaeovi tok Labe Čechami byl znám.
Národ na horním Labi po obou stranách usazený Bainochaimoi jsou pravdě
podobně Bojohcmi, Boihemi, Boehemi, kterýmžto názvem staloněmeckě rukopisv
jedině a výlučně označují už slovinsky kmen \ Čechách usedl\. (\ ěmecký
zeměpisec K. Můller rovněž Ptolemaeovy Bainochaimv stotožnovasl Bojohelm,
maje je však za vypnzené od ,\Iarkomanů předchůdce markomanské, Boje kteří
se pak usadili níže na Labi, kdyz \Iarkomané celé Čechv a Momvu osadili)
Lidové knihovny množí se i u ná.- , už tím uznává se jejich důležitost.
Avšak pochopení pro ně postrádáme právě tam, kde bylo by první povinností
je podporo ati mravně i hmotně: v kruzích vládních. Jesti jejich zařizování
i udržmání odkázáno na soukromou dobročinnost, ve státě neprobudil
posud cit povinnosti zaujati k důležité akci pro vzdělání lidu určité, ovšem
„přátelské stanovisko a se své strany po příkladě jiných států věnovati jistý

Směs.

711

roční obnos na soustavnou práci v tomto směru. Viznie na př. malé Sasko.
Tam už od r. 1873. dostávají llthVé a dělnické knihovny podpory od státu.
Vydáno na ně doposud ze státních peněz 3Ět-L.f.tttttmarek. roku 1398/99.
stanovena roční podpora na ?!).(HÍH)marek. Podpory byly různé a obnášely
dle potřeby Iti—QH“ marek pro jednu knihovnu. V roce 159-1. obdrželo
podporu 429, r. 189.3. 400 knihoven. Tak i v Rakousku by měl dobrým
příkladem předcházeti stát: země. okresy a obce. hlavně města, zajisté by
pak se svými příspěvky nelenily. Přestalo by známé vytloukání knih, které
činí mnohdy cenu knihovny velmi pochybnou, i dovolávání příspěvkův
u jednotlivců, mimořádnou národní daní už beztoho přetížených. Státními.
zemskými atd. podporami dala by se zavésti do celé akce i řádná soustava
a knihovny by nesly užitek, jaký si od nich i nynější zakladatelé při všech
nedostatcích slibují.
o.
Světová řeč. Na Leibnitzuv den konala berlínstz' akademie věd
slavnostní schůzi, na níž professor Dr. Diels pojednal o Leibnitzově problemu
„všeobecné vědy“ a „všeobecné mezinárodní řečiíů již Leibnitz chtěl sesta—
viti po způsobu a příkladu značek mathematických. Lidstvo v různých cpocháeh
historie mělo ruzné řeči světové. vědecké, mezinárodní. dorozumívací, diplo
matické, či jak bychom je nazvali. Až do druhého století před Kristem byla
assyrština diplomatickou řečí od Eufratu až po Nil. Od Alexandra Velikého
až do Augusta byla zase řečtina řečí vzdělancu, řečí mezinárodní po celém
okolí Středozemního moře. Od Augusta vedle řečtiny zaujímá místo světové
řeči latina. A ta udržela se jako vědcc'á mezinárodní řeč až do nedalekých
doh. Francouzský státník Richelieu pokusil se frančinu povznésti na jazyk
mezinárodní vědecký a diplomatický a až do konce minulého století frančina
jí skutečně byla. A dosud přes zmohutněué vědomí llál'tíNlllÍjest diplomatickou
řečí mezinárodní. Proti frančině zmáhá se nyní angličina víc a víc, jež
dnes možno říci stala se už obchodní řečí mezinárodní, když nic víc. Pokusy
velmi četné z posledních let se.—tavitiuměle nějakou řeč mezinárodní, snadnou,
krátkou a stručnou a co největšímu množství kulturních lidí přístupnou,
dokazují, že potřeba takové všeobecné mezinárodní řeči pociťuje se. víc než
před tím. Angličina pak dnes všemi vlastnostmi svými zdá se pro takovou
řeč mezinárodní stvoi-t_>iia.1)Jest už nesmírně po celém světě rozšířena: jest
snadnější než ostatní řeči, odházela už téměř všecky mluvnické změny
slovní, jest řečí ponejvíce jednoslabičnou. kmenovou: jest smíchána z prvků
germanských, romanských a řeckých — tedy z nejstarších kulturních řečí
1) V červencové »Pcarsonš Magazine Levin (_*arnac dokazuje dnešní rozšířenosti
angličiny její světovou budoucnost. Srovnává množství lidí různými jazyky mluvících
ve třech dobách světových: Koncem 15. stol. m]uvily anglicky 4 miliony lidí Počátkem
tohoto století mluvilo už anglicky 21 milionůvlidí. Toutéž dobou frančina rozmnožiia se
z 10 milionů (15. stol.) na 31 milionů lidí. Španělština vzrostla z S' 2 milionů na %,
italština 2 91/2 na 15 milionů lidí jí mluvících: němčina zmohla se z IU na 30 milionů,
ruština z 3 na 30 milionů lidí. Dnes jednotlivě tyto řeči nestejně se zmohly. Angliěina
zaujala první místo: jí mluví 116 milionů lidí, rusky mluví 85 milionů lidí, německy
80 mil., francouzsky 52 mil.. španělsky 44, ital.—ky34 milionů lidí. Koncem tohoto tisíc
letí, tedy za sto let, bude prý pak poměr řečí evropských takovýto: Anglicky bude mluvit
642 mil. lidí. rusky “233 mil., německy “210 mil. lidí. Ostatni řeči za těmito třemi zu
stanou u veliké vzdálenosti pozadu.
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ev1'0pšk_\"ch. Vypadá šice právě pro tu nešklonnošt

a ztuhlo—t švou a pro
tu švou promíchancíist nepěkná, pro nejasnost svych samohlásek nezvnčuá a

nezpěvná,
rozumívací

ale za to je.—'tp'akticka', pohodlná ___ což pro mezinármlní do
řeč je.—'thlavní. ——Malým národům
dne.—-skutečně
nic jiného

nezbývá, než chtějí-li še uplatniti na vědeckém a kulturním zápašišti národu,
přemoci svou národní samolibošt a chopiti se pro své vědecké a kulturní
práce tohoto všešvčtověho jazyka. Vždyť konečně snad dojde všeobecného
uznání Goethův výrok, že věda a umění není národní a výlučně vlastenecké,
ale jako věda a jako umění \'ždy_vš(;+lid.=ké. Bylo-li 10. století stoletím
národního probuzení a sjednocení, bude snad 20. štoletím mezinárodního
sdružování. Dr. Diclf—fpřes to, že budoucnost světové řeči přiřknul angličinč,
hájil toho, aby učenci přijali zatím jako mezinárodní vědeckou řeč latinu, jako
jí byla ještě pro velké učence 17. a 18. století: Keplera, Leihnitze. Linnéa a j.

Poměrná váha člověka.

Německy lékař Mies zabývá se po delší

dobu h_vdrostaticky'an vážením lidí. Na hydro=tatické váze určí se totiž hned
poměr váhy k objemu těla. Z této poměrně váhy těla lidského, jež není
u všech lidí =tejná dalo by se snad všelicos usuzovat, Dr. Mies to jen
zatím kc'mštatujc. \ ážil tíi druh\ lidí: normalní dospělé lidi, zločince a děti.
Poměrná váha čili hutnošt člověka normalního je.—'tponěkud větší než po
měrná váha nedošpělého hocha, ale menší než poměrná váha zločince. Hutnost
člověka obnáší l'Hf-š až l'lti. Dle. toho zločinci jšou „nej_jadrnější“.

Zajímavý převrat děje se v duších dnešních Francouzů .= ohledem
na Německo. \'ychodní soupeř Francie byl do nedávna zneuznáván. ne
náviděn je dosud, ač už ne tou měrou, jako léta bezprostřední po válce 1871,
ale dnes se už učí Francouzi pohlížeti na Němce očima praktickynia. Pro
hlížejí

si jejich

jiirůmyšlovy

vývoj

a (_>ceřmjíjej, všímají

.=i třeba:—:že .= trpkou

řevnŽvOští vědeckého jejich pokroku a co hlavní ješt, učí se v nebývalé míře
německy. Studium jazyka německého je.—'tdnes ve Fiancii na štředníchz
vyšších školách nejoblíbenějším a nejsilnějším studiem linguiš tick\ m Angličinal,
jejíž nžitcčnout se tolik hlásá v celém světě, a jež skutečně téměř ve čtyřech
dílech švěta je.—t,řečí dtn'ounnívací, daleko zůštává pozadu za němčinou na
školách fi'anc0tiz.—.'k_\"cli.
Tak na lyceu (,'ondorcetově učí še 143 žáků něm.,
34 anglicky, a v nižší třídě 1.30 něm., 38 anglicky. Na lyceu Janson-de-Sailly
němčině še učí 89 a !)U žákův, angličině “27 a 31). Y kvartě téhož úštavn
jsou tři oddělení němčiny, pro angličinu še nešehnal dostatečný počet žáků
na jediné oddělení. Na lyceu Montaigneově učí še 500 žáků německy,
IŠS anglicky. Na gymnasiu (école) Fěnelonově v Paříži učí se německy
120 žákův, anglicky 11. Ani na venku mimo Paříž není tomu jinak:
v Lille v rhetorice učí se německy 47 žákův, anglicky 21; na gymnasiu
\Iaršeilli, jež vzdělává mládež hlavně pro službu námořní, v níž zdálo
by se přede\ ším třeba antiličiny, učí se dvě třetin\ žáku němčině, třetina
pouze angličině. \a paiížšké obchodní akademii učí se ve třech ročnících
němčině 42-53,77, 74 žákův, angličině pak 31, T“ a 70 žáků. Na škole
budoucích diplomatů: „école deš.Qcienceš politique=“ ješt počet žáků něm
čině še učících pětkrát tak veliky jako těch, kdož se učí angličině. —

Pováží-li še veliky počet lidí mezi Slovany a vůbec na východě Eerpy,
německy

—eučících,

uváží—li še německá

emigrace

do severní Ameriky, a.
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Směs.

slovy: „Buďte ujištěn, pane doktore, podporou českého — stiulentstva“ a
poklepal mu při tom blahosklonně na rameno. Přičtěme to třebas na vrub
rozjaí'ení,

(_lOCClčI
vysvětliti

toho nelze,

než neustálým

podkuřovzíním

a zne

užíváním studentstva k agitacím jemu nepříslušným, místo co by mělo býti
odkázáno do svých mezí, ke knihám.

Talenty v papežských knihtiskárnáeh.

l)le „České Stráže“ (ě. BB.)

pravil prý kdosi na veleln'adském sjezdě „Nového Života“ mezi jiným:
„Talentů máme dosti, ale nesmějí se bledati pouze v kaplánkáeh nebo
v papežských a biskupských knihtiskál'náeh, nýbrž i mezi laiky.“ Před
pokládaje, že výrok správně podán, nemohu bo mlčením pominouti, jelikož
titul „papežská knihtiskárna“ má, pokud vím, jenom naše, a tedy slova ona
jenom na ni se vztaho'ati mohou. Pí'ibází se modernistům V'asto, že nevědí,
co mluví, ale “takového nesmyslu, jako je tenhle o hledání talentů v knih
tiskárnaeh, jsem už dávno nečetl. V knihtis'árně se mohou hledati dobří
sazeči, tiskaři atd., ale kdo tam kdy hledal spisovatelské talenty, není známo.
Neupírám, že by na př. z mého [u'ri'sonalu leckdo aspoň takové verše usmolil,
jako jistí modernisté, ale to by bylo jen vedlejší zaměstnání. Kromě pei'sonalu
pak zbývám tu v papežské knihtiskárně jenom já podepsaný. Týká—lise tedy
onen kompliment o „talentu“ mne. pak se panu řečníkovi z něho zdvořile
děkuji,

aby si ho pěkně

nec—bal, neboť od něho o něj naprosto nestojím.
P. \'YeHomL.
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V B 1“11č, 25. \rpua

Církenií zpráv). Dne 20.121.\1pna

1899.

konán klajin\k\' sjezd

katolický pro českou část litomčrické diecese \ 'luínově. Po velk\(=l1
sjezdech blněn\k('m a plažskem, jež l)\'l\ konstitutivními plo celou
českou cílkev. takové sje7d\' 1 ráz i \\'znam mohou míti místní.
\eměly by ploto ani resolucí. jež dotýkají se \'\eol)(=cn\ch otázek.
nanhovati a plijímati —-—
lcda že b\ z \šeobecneho sjezdu nějakou
část piejalý a plo místní potřebu znovu resolvovalý. Stežejní otázky
beztoho nedají \e tuze ani piojednat dukladne. ani nic nového o nich
povědět se nedá a neplísluší ani noveho co usná\ct. než co v P) aze
a v Blně bylo ustanoveno. O\tatně icsoluce tuinovské jsou většinou
rázu jen povzbuzujícího. dotvrzujícího všeobecně katolické \tanovisko:
neustalujíce nových piavd a zásad.
\acionalní a spolu plotinábožcnskc p10ud\ něme=ck('=\tale po
vzbuzují k naivlhum na lozloučení nalodnosti v Čechách i v ohledu
církevním. 7,Ol)rana“. ledioovana dp J. Šimonem. přinesla návih českeho
kněze na žřízení l)isl\up;\t\í v Chebu, jež l)\- bvlo výlučně německe.
\ěmecký alumnát piažský mohl b\ se do Chebu pievé\ti. Snad l)_\
čistě německe biskupství dovedlo \) vvchovat i \\ 'německe kněze. —
Pokus o nálodní spolužití ceských i němecl\\ ch žáků chce učiniti tež
dp. P. kopal ve svem konviktě \v. \„iclma \ Plaze. U nás na Mmavě.
pokud chovanci obou nalodností v l)i.\l\up\l\\ ch \eminálích (pacholecl\\ ch)
se stýkají. objevují \e dol)1('=v\'\ledk\' toho \t\ku. l\ě1ne(tí \tudenti
piicházejí ol)_\čejn(=\ ve=ll\\1ni pícdsudkv a s velkou zá\tí národní
zprvu. ale pomalu obcováním \ českými diuh\ se, umíinují a nabývají
spravedlh ěj\ích náhledu. Jedni od (huhých piiučují se (huhému jaZ\ ku
a nav\kají si v těch letech picholeckvch líp na sebe. než později.
V alumnátech už mnohd\ na \*\io\n„'1\„im' pletiv býva pozdě.
Trpke lekce 2 aicibi.\l\up\ké kancelíue v tisku politicko—
konscna
ti\ ním do\ta\'á německý člen 7e1nského v\'boru a náměstek předsed\
zemského v_vbom Dr. lu\ za své. proticílkevní a libeialní výlevy
v posledním 7asedání sněmovním. Už diívc velmi dukladne l)\'l\ v_v
viaceny jeho utok\ pioti „\kole na Samčancc. (. zv. .„)1*01l)1\kup\l\e
již uvedl jako dů\ od a odstla\ující příklad pioti kleiikalní \kole —
posledně ozval\ se něktele list\ okiužním článkem pioti jeho podez1ívání
katol. duchovensha.
SPO! l\1(=\fansl\o—
socialni stran\ české d0\el už až k napiosté
roztržce. Ixaždí cást p01„'1d„'(svůj sjezd zemský ——\tiana ..mladých“
už jej 1). a 14. \ipna ponidala, \tiana .starýc h“ — snad těchto pří—

\lastků. ač se \nad zcela nehodi dlc obecného zv\l\u jich užívaní
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můžeme použiti ——\jezd svůj teprv uspořádati mini. Těžko je dnes
oceniti. která má za \ebou více \toupenců. Každá tvrdí. že ona: strana
..\'tai_\"ch' 0\šemp1()hlašuje. že ()na zů\tala na (llívějšim stanovisku
(\ tudíž že (el\" katol.--politiol\_\" tábor a tím i křest'an\ko- \:ocialní je\t

při ní. Za to \trana ..mladvch“ pra\i, že má za sebou \alnou ča\t
tábora k1e\ťan\ko—socialniho. Leč už to rozlišování katolíků na dva
\tupně je\t ne\h()dno a škodlivo hnutí. jež beztoho v Cechách pevnvch
ši1()k_\'chzákladů dosud nema. ———Ale
p1((\ili jsme už diíve. že k tomuto

iozlišeni musilo dojit diíve později. \ dů.\ledcích zásad jednou pio
hlášených. Zatím to bvlv \íc 0\obní věci. jež jednolitý táb01 roztři\til\.
ale rozděleno ča\ti

(navitovat

ne'\poji—
—li se (:() nejdřív

brzy

zcela 71ejmě budou

i ke d\ čma 1uzn_\'m cílum. Zajímavo bude sledovat tento

dvojí \mčr už snad hned letos z resolucí obou sjezdu, ač—
—lik dluhemu
dojde a dojde—li i na nem k rozvinutí programu.
Křesť.—\ocialní.\jezd zemský z Moavy má se konati 3. a 4. září

na Velehradě.
lhidoucí rok. jenž jako jubilejní milostné léto zasvěcen Srdci Pane
(\ Ývkupiteli vůbec. vzbudí a.\i \mu zvláštní literaturu. Jednotlivá dila
už \e ohla.\ují nebo vvcházeji tcd. Vedle mn()ž\tvi1nal\'cli (\pi\ku roz—
jimavého a poučného ()b\ahu budou to azji.\té i v(lká dila přelůznelio
obsahu. Z Nemecka zvestují první takou) jubilejní dílo větší (\ vážnoj.\1'.
Dra. Mikulage Heima „Unser Herr .le\u\ von \azareth. der "\[enschen
\ohnri ——Zivot Ježíšův \'\'p\(in tu ze stanoviska historioko-lidského.
vlastně cele přirozené okolí a období Ježíše
v duchu zbožného křesťana—katolika.

z Nazareta

——ovšem

Vloni založ(n_\' zem\k_\' \\ az uhemkých l\at()lick\'ch tovaz\\\kvch
\polku (na \jezdě v J\0\ici) letos po \lavno\ti sv. Štěpána (20.\1pna)
měl pivní \von zemskou \chůzi \e Stoličním I)elel)1adě.8e\li \e. jak
\) \polku těchto\ \amomejmc. pied.\edové kneži spolku techto a pojediiá—
v mo o nejbliž.\ich úkolech (\iean1\ace (\ hnuti \poll\o\ ('eho.

\(íiodní ohrani(ov(íní diece\i je\t nejen lies(em Cechach

(\ na

Těšímku. ale i v Ulm—ichprohlá.\eno vzhledem k \lezimnří. to jest
cipu Uher clia1\at\k\ m ob\ vatelstvmn osedlemu a l)(iležejicíinu l\ aloi
diecesi zahřebske. ()tazku odt1hnout1 toto \Iezimuii od zabieb\ke diecese

(\ připojiti je k někteiez jiho uhersk\'ch (liece\í ioZ\inouti chteji na
)")(lně radikalni živlv na píi\tím k01i21e\su pio katolickou autonomii.
\ejedna se jim ov\:em () cíikevní hianice. ale těžce nesou. že Charvat—
\kemu obvvatelstvu \Ieziinurí do\t('\\('1 se charvat\k_\"ch kněží a tím

madari\ace se zdržuje.
..'K(')lni.\cheVolk.\zeitune \ jednom z posledních čí\el (7-18) po
dot\' ků. že vláda pru.\l\('\ \vou plotipolskou politikou dochází \\'\ledkn.
jal\_\'ch \i jisté nepřála. Lid pol\k\'* a katolickv z domu vvtlačen hrne
%) do západních kraju piumvslovvch. Pončiinuje se \ic. ale za to
v kiajích dříve (iste ])1ote.\tant.\k\"chpov\\tá\á silná katolická diaspora
\e. \'_\'chodních kiajích \lada pruska umele a násilně hledí \'trousiti
(i() katolickvch kiaju ])olsk\"(h p1()te\tant\\ke a německé o\ad\. leč
z'“'(10\enpiirozem'n) běhun věci opacný zjev pozomvati lze na západě:
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vládní násilná protestantisace a germanisace na východě pusobi katolisaci
(( polonisaci

na západě. V ohledu

národním

není lze 111_v\liti.že se

polský lid déle udrží. ale \ ohledu náboženském už to asi tak zůstane.
\7vpuzení z domow katoličtí dělníci tnale zakládají katolické o(\ad_\

plotestantskvch krajích \ esttalska a Hannoverska.
Ve studiu theologickém na katolické (\traně německe zvěstuje
statistika () potě\ítelném rozvoji. na stianě evangelické o rapidním
upadku. R. 1886. b\ lo evanpelických theolowt'i v IÍŠÍ nemecke: 4492.
roku 1891. už 3826 a 1.189) dokonce jen 2801. Za to katolických
theologů v r. 1886. bylo jen 11)7. v r. 1(\
\91. už 12\0 a v r. 1891)
bvlo jich už LUN. Dle pomeru

ob_\'\atelstva

ovsem teprv

v r. 1(\_()._).

nastal přibližně správný poměr.
..Civiltši Cattolica" přináší další projevy amerických biskupu
souhlasící (\ list-em .\v. Otce proti amerikanismu a doličujících, že ta
kové hnutí bludné (\kuteěně trvalo a bujelo. tedy že nejen zásady. ale
i fakt. v listu uv cdcn_\' jest sp1('(vn\".Uíslo Z Ž). \) pna uveřejuuje list
biskupů z Cincinnati. Louiwillc. (11and--](apids. Covingtonu Detroitu
a Clevelandu. Bi\kup Cleveland\1\_\"mons Ign. ] 1od.Hor\tmaím v\"slovně

plaví. že blud\
ne obsaženv
be7ra"
odrvuluv v díle
Elliotozvě
Lite otlistem
latherpapežskvm
lleckert \tm
„O životě
P. Heckel
Biskup Rochesterský mons. Mae Uuaid rovněž v jedné z lečí
S\_\ch posledních od\oudil v\t('(čl\u ameiikanistů že žadnv alileíikanisnms
neexistovala ze spisu jejich. z řeči a chování jejich dolieuje jim bludy
jejich plávč takove. jake (\v. Otec v lisu" svém od\oudil. Hnutí ploti
amerikanistickě rostel tedy (\hoia do hloubi. Německy živel mezi
americkými katolík_\ \ tomto u(\\ědčmacim ruchu \(3ch hlavní slovo
už ze \vého protivného (\tanoviska proti americko-ir\ke v_vlučnosti
an3105a\ké. Leč i\ět\ína pravý ch an3lickv ch katoliku počíná upiímně
odmítat hnutí. jemuž dří\e. snad pláli. kd_\ž mu i nenálcželi. Za to
\\ak ani druhá strana nelení. lŠoj/za ni vedou nvní— liberalove. jako
všude. kde se () rozdmýchání sporu \ círk\í jedná.
Zmíněné číslo piinasí některé historicke vvsvčtlivk\ o postavení
Jesuitu ke \1)01t11na ke spisům Savonarolovým. hájí 7vláště P. Laineza
S. ]. pioti plotessoíu Dru. k) au\ov1 (z Allg Zeitun3 . že b\ P. Lainez
bvl proti Savonaíolmi \tval (( jej pomáhal od\uzovat a pak se z toho
\\nílouval. Z puvodní konespodence členů řádu dovozuje Ci\. C-„att
že Jesuite tehd\ ve \poru tom zaujali stanovisko úplně neli\ne. P. Laiuez
jen z poslu\no(\ti ke (\v. Stolicí přzcvzal kritiku \'pisů Savonarolovj ch.
(\'v. Ignác (\ic kázal spí\_\ \avonaiolov_v z knihoven řádu od\tranit. ale
pres ten zakaz jeho udrželv \e (\pis_\ t_v přece v něktench knihovnách.
Jedna z pr0\lul_\ch knili .((m1e1ikani\1m1“při(ítan\'ch plote\501a
Zahma „E\ olutíon and Dogma v r. l\$lt_).přeložena do ital.\tinv. Po
odsouzeni spisu protessm Žalm) úplně se podlobíl. A sám popiosil ted
v květnu překladatele italského ab_\ překlad (lila jeho vzal zt1hu
knihkupeckého. Také překladatel velcjným listem prohlá\il pak úplnou
poslusnost rozsudku \v. \tolice.

C1)
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Od 7. do 11. konán v Lourdech sjezd euchz'iristický. jenž sice
7p(\u 7am_\"šlen b\l jako místní. ale v\vinul se na mezinárodní
hojm'm ('(častenstvni) kněží a biskupu ze (Španěl. Belgie, Italie, Anolie,

S\*\car \ěmecka atd. Jednano take 0 me7in('(rodníorganisaci nočních
adoraci, o zřízení l)(((t(stva (\ejsv. Svatosti a věčnčho klanění. lednáno
() vlivu eucharist. hnutí na obrození náboženské na mravy národů;
sděleno o zahájení p(ocessu blahoslavení P. Ilymaula. zakladatele kon—
gregace Eucha1istinů. O eucha1ist. lmutí v Louidecli samých sděleno:
ročně 6 milionu komunikantu píistupuje v Louldech ke stolu Páně;
při euch((ristick\"(fh piuvodech bvvv('( ()0 až 100 uzd1avení zažiačnj eh.
S (uchanst1(k\m( přednáškami a pobožnostmi spojen\* též pobožnosti
(( manifestace k poctě božského Srdce Páně.
Anglický (itualismus počátkem srpna vstoupil do rozhodného
okamžiku. Arcibiskup (anglikanskv) canterburyskv Dr. Temple poslal
svvm ritualistickvm

tai (((um ——v Lond_\'ně hlavně

-——
list pastvlskv,

jimž zakazuje uží\('(ní kadidla (( světel jakož i veškeic „romanistické
7\*vk\". E\ lo to p1\ní rozhodne slovo ()(l cílkevního vrchního hodno
stáře vyslovené, jímž se ritualistickc obřad\ zakazují. Dřív jen byly
diskusse domněnkyn (l)(pomínání. Čekám) ted\ s napjetím, co se stane
po p(ímém (( výslovnem 7('(k((zu. lš\'lo jen dvojí možno: poslechnouti

nebo se vzepříti. hitualističtí faráíi nastoupili tuto druhou cestu. Jakoby
zákaz ani nebyl býval \\dán, v ritualistick\' ch farach konán\' ob1a(l\*
(( bohoslužb\ v neděli po zakazu (). srpna s kadidlem, světlem, v ornátech,
zcela po (ímském 7pusobu jako (hiv. \šech (')8 kostelu, jež ritualistě
v Londýně obsazeny mají, (itualistickými zustaly. V řečech, jež (itua
listiČtí i(něží \* kostelích měli, p(ol(l('(šen zakaz p11(n((suv jako nespla
vedlivv a nesp(('(\n\" od(eknuta (nu poslušnost a prohlášeno, že po
tomto listě (itualistum nezbý ('( nic. leda od cí1kve ((nglikauske se
odloučit. _ Zač třeba zvláště bojovat, pravil jeden z niCh, není ani

tak používaní kadidla, světel (( podobne zvyky olnadní, jako úplná.
svoboda církve vůči pallamentu, vuči moci(statní. Ži\ ot církve vnitiní
staví se pi v pod diktat politických událostí 16. století, církev se stává.
otrok\ ní světské moci (( st('(*('(se z ní p1a ('( „statní cí1keví'

se S\('(

an\ ma (ukama. A než v takovc' církvi. to (((ději \en z ní.
Také mnohe 7 mírnějších ritualistuv (((azila fonna zakazu pri
masova. Kdyby b\'l prisel s p(osbami a omluvami, snad b\ si b_\li dali
ríci, ale on nejen tím nepřišel, ale za základ svého zakazu položil
i státní akty, a to je, hajitele církevní svobody, teprv urazilo. — \a
dluhe straně opposicc (( zvláště libeialní st1(n(( hájící \nchní (noc
státu a pallamentu nad cíikví i vnit-(ním jejím životem, V\stupuje
stále bezohledněji.
1118-13). oddělila se od episkopalní církve církev skotská. ted
se. oddělují od ní ritualisté — (( s nimi pujdou asi i mnozí takoví,
kteií nesouhlasí s p01((čníl(ov('(ním statu. t1ebas obřadomilci nebyli.
T1ebas l)\*l(eckv patliaicha caíihladskv. k němuž se b\ li stěžovatele
s1bsl(é p(a\oslavné cíil(ve uch\'lili letos na jme, na stížnosti jejich

odpovČdčl listem pastvlskvm, jímž \\zýval ob\\atelstvo

l( poslušnosti
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biskupu, přece zustali \těž0\atelé v Cařihradě snažice \e d()\íci toho,
ab\ patlíalcha nalídil (\\pon \\šetření celé zaležitosti. Konečne \ida.
že po doble'n) se _)ich ne7bude. patriarcha příkře je odmítl a kázal
v15tit se domů, podrobiti se cílkevní \'lchnosti (\ n\tati ode \\ech
žalob. ——
Ted jedna ) (llllllil \tlana podezřívá se z úpl(\tno\ti. Stěžovatele
už dávno podezříváni. že \ejí \v('\)\ za )uské peníze, patlialcha zase
ted podezříván, že \vnesl rozsudek ne po svědomí (\ p)e\\čdčení, ale

7a peníze bosenské vlád.
Po mnoha lete(h konečně (\volan 7a\e cí1ke\ ni p1av0(\1avn_vkongres
))))))))))\l\_\"do Sibině. \edle. jiného7 7(\b_\val se otázkou kon_nruy. S)e7d
bvl bouřliv_,\" 51a7il_v se \t)an\' vladni (\ plotivladní. jež ostatne b\ la
\e velike většině. (\ k níž iv\ichni tří cí)l\evní hodnostáři náleželi.
Konečne příplatek \ladni nesoucí jméno l\ong)u\' přijat (Í)\ p)\)ti 1%
hlasun). Opposice přeed ot(')zl\<)utouto _)ak videt \e )07tíí.'\til(\, bez ohledu

na nebezpečí vládního příplatku mnozí ho přece přijali, ale mnoho
((oblého \i 7 něho ne\ libují. \t('\le konfliktý \ vládou předddajíce.
Položka na v\(hžovaní plavoslavneho ch)('\n)u p)i )u\l\e))) \\—
;\1(\))e('t\í \e \idni 7v_'\\e))a 7e )T()01'ubl\) na l)0()() )ublu poeatlu )))
)))í.\tího )ol\u. ——Žadost v\ \lance ha))co\)z.\k\l)() l\ dume petlol))ad\ke
o p()\()l\ní místa na nč\\l\en) )))ospektu (nejlep\í( čast mesta) l\ v\—
stavění nmeho chlamu l\atolicl\eho pobouřila )u\l\\" konse1vatní ti\l\.

Z\l('\\té..S\et“Kon)a10\a

\\čítal dumč ()))č\t\l\e1ade\, že povoln\)\t

tal\ dalel\\) (\l)a))(31_)enen)í\tn('\. [\u\l\e p1a\ o\1(\\ne cl)1(\)i)\ že v (izmč
se mu\í klčit v úst1aní. v \\žk_\"ch ))\;\')hledn_\'ch uličkách 7,(\\t)čen_v.

)al\o např. \ \amé Paříži. I(\)íž\l\('\ )ne\t.\l\a )(ida (\ vlada hancou7\k('\
l\(l\ž 7.('\d('\n()v 1.1850 o )ni\t\) na boulevaldu St. \laltin plo )u\l\\'
kostel. ned0\ olil\ toho (\ za\t1(il_\ p)a\o\lavn_\' chlum do uličl\\ Darue
Ve Vídni p)_v )ovněž vubec nechteli dlouho povoliti v_\\tavěti (l))(in)
)_"'))a\0\l(\\n_\".(\ nynejsi ((l))(ín) lusk\' \\stavčn
při vyslanectví (\ také
jen tak umožněn. že (\to_)'íshow na dvoře v\ \lanecke budov_\ \ie než

na ulici. Ani \ sze

))1\ ne(l)teli d()\olit \tavbu )))()vo\l(\\neho eh1ámu,

až konečně )))č\t\k('\ )ada dala \ta)_\' opuštěný l\l('\šte)ní eh)('\)n )u.\l\e
cí)l\vi k používaní. \ l)e)líne \ice stoliční l)isl\\)))sl\\ ch)—(\n)p)a\o—

slavný nedožil \e tolil\a obtíží. ale. Pod lípami pry by ho tež \ot\a
b\li dali postavit. O\tatně prý l\at()líci petrohrad\tí mají dosti tech peti
dosavadních \vvcl) l\0\telu. neponebují \e\teho a na. nčvsl\ó)n tep1v ))e.
Ořázka, co se žid_v )u\l\\ )))) často )))etlasa \e i \ naboženshťho
stanoviska v )u\ko—
—p1(ivoslavn_\'chl\)uzích. \ če1vencoven) svazku
Xabljudatele" (Pozomvatell v\\10\e1) náhled. že \\ssinnlace žido\*\tv(

iushého pouhvn) pokřest'ančníu) je ne1nožna.Zidé
sic přestupují
v houfecl) ke k)e\t(\nst\í. ale. i pak zůstavají za)\'t_vn)i tal)))udi\t\.
používajíce kltu _)en za Z('\-\tč)u\\ obodnějúcl) piklu ploti křesťanství
ve )))o\1)ěch židov.\t\i.
X_ablmdatel'í myslí. že není třeba a))i židu
p)ev(\det ku k)e\tanství, „pokud se to děje tak neeupřínmč. \ebezpe(ím
p)o k)a_), a to nebezpečím ho\1)0(l(')ř\k\")n i ))))avnín) nejsou v\ich))i
židé, n\"b1ž )en talmudiste. „Ixa1a)n)ové“. l\teří 7av1hu)í talmud a v'_\
zn('\\a_)í pouze pentateuch (patelo l\))ih \Iojží\ov_\"eh) 7a \\ ů) n(')božen\l\_\"

zákonník jsou už zcela jiní lidé. Pracovití, mravní. prostí. rolnictvín)
se živící, lidumilní a snášcliví \cmají te nenavisti k lidem jiné viry.
jakou \*\značují se talmudíste. jímž tahnud jí zlovn a p01oučí. Stačilo
ll)\_'tudíž pře\ edení talmudistů v sektu karajmu. „\abljudatel myslí. že
b\ to bylo možno tím, kd\'b\' občanska prá a udělila se pouze kalajmům
((talmudiste z nich \'\'loučili. Od k (',(1aj1nůjest pak i snadnější i opravdo
vější plechod ku křesťanství lnožnv.
Celniqovský koncspondcnt „Celkovného Věstníku“ v téže zale
žít0\ti židovské píše,. jak zaz1ak\ (( hiobu sv. Theodosia působí na
žídv. zaziačna uzdravení od tří let se tu opakující způsobilý p(\'
v tamních židech. jichž je tam na 5070, veliký přev1at.l)1íve lOZ
hodní nepřátelé k1est'anství.zp1\u zůstali zalažcni poch\bujícc, ted'
\šak se s klest'anstvím zpiátclilí jako s náboženstvím \*\šším od Boha
mílostmi nadaným a neba nepiestoupili zřejmě ku křesťanství. svou
náklonností se k němu netají, do kostelů chodí, zvláště ol)1aZ\' svatého
rlhcodosía kupují, k němu se modlí. na da1\' na jeho lnob se skládají
spolu s l\1estan\'. nechtějíce se (lati pli sbílkách \'\'loučiti. lest to \ nich
upřímn\' cit. jaký na jevo dávají, vžd\t' jsou to lidé piostí. chudí
vetšinou, kteií uneseni zjevnou zázračností mnoh\' cb zjevu, zakolísalí
se ve svém přesvědčení, vypadli z lovnováhy (( na novém něčem se
dosud ne.ustálilí.
Ruska missie v PcnnS\l\anii se chlubí svým úspěchem, o němž
sdeleno na nedávném sjezdé plavoslavneho duchovenst (( východních
st (tu seveloamclícl\\ch v Pittsburgu. \Iissic, zvlaste v Pittsbni3u a
v okolí. silno se zakotvila. a to jmenovitě mezi haličským lidem sjedno
ceným. jenž plised do Amelik\'z za výdělkem vábcn jest pod záminkou
staloslo anske bohoslužby do plavoslavn\' ch chlamu a od jednotv

\ katolickou cí11\\í pomalut tak jest odtibovan a „piinavlacovan"

k pravoslaví. Sjednocení haličtí (( uhe1\tí Rusíni tvoří take větší část
\*ýchodoamelicl\_\"ch mis.\_ií. \a katolické stlaně jest to nedostatek

kněžstva slovanského 1ítu, jímž zavinuje se tento úkaz. Rusůvs sa1n\eh
je \elmi malo. ostatní příslušníci 1usk_\"chp1a\ oslavných obci jsou totiž
Sibove (( l)((lhaii ) katolíci z charvatsk\' ch dieecsí se slovanskou litn) gií.
V pittsl)ur,<_>_ské
missii založeno pio celý siloký okiuh

(lIUŽSÍVOk udižo

\ání mi.\sie jež počalo \*\dávati svuj list „Svět“ („Světlo )a lozšiíuje
kalendale i brožuiy k uvedomční a uhrzcní nově získaných (( víře
pravoslavné
V Basileji konan letos opět sjezd (t1etí)..Sionistů“ (1). až 18.\1pna)
židovske nábožensko—
-politické stran\'.kte1('( \e snaží o nalodní znovu
zrození (\ znovushmmaždění lidu žídm ského na půdě palestinske.
Přítomno bylo velmi mnoho stoupcncu (500 delceatu), zvlaste z Haliče.
](umunska (( Ruska Všichni tito židé z Haliče. Rumunska a Rusi
stěžovali si na své zouttale postavení — odtud také asi Sionismus.
jako ideal blahé budoucnosti, zapustil (( nich l\01cn\. Z Vídnc a z Uher
l)\lo sic též mnoho židu plítomno, ale ti už nejsou tak l)01liv_\"mia
nedočkavýmí. Vudccm Sionistů \*\
\ak pics to je \'ídensk\' zid D1. Helzl.
Piudké sp01v \\'vol('(n\' dclegatem bellínskýin a pak několika Rusy,
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kteří začali útočit na komitct banky palestin<ké
-— (( <ic(» ru<k\'
kdezto řeči jednací určena frančina. Konečně (lilektolmn l)((nkv i v_\'*

boru <tran\ \\<loven(( neobmezená dů\ ěra. D1. Herzl ))ře(l<cd((\\'boiu
jednacího celé (<tran\ (( těž <jezdu. prohl('(<il za hlučn eho <ouhl(»(.<u.že
..<ioni<mu<** není hnutím n("(bo/(n.<k_\'*m.ale jen a jen národním. Ze
přijímá tudíž členy všech <ekt Ži(l()v<k_\'*ch(( všech <tran p()litíck_\"ch

a ze všech zemí! — Divný národ. jenž mluvil všemi jaŽ_\'k\'. jen ne
svou vlastní řeči!

Věda a umění. (_\'in<t((ll()v('(nim české te(_hnik\' \ Išinč7 7apocato.
Obchodni komoia pražská Ž('(d('(Ž:( 7íi7.eni \\<<i čc<ke textilní škol\
bud \ l)1r((Že<a(n('»nebo v [ <ti nad ()ilici. \Iá tim b_\ti (((lržena lovno
váha národní (<nemeckou \'\'<<i školou textilní. již brněnská obchodní
komora za pod))o1\ <t(—'(tu
zriditi (na. — Ya <j(zdě východočeského
rolnictva v €h(*udimi 20. <1))na jakož i (líi\e uŽ peticí Že ..<.družcni
zemědělci) č(».<k_vch**
Žadano Ža zrizeni \\.<<í zeměděl<ké <k()l\* v Praze
»a Žáro\ (»ň Ža zřízení škol\ 7\e1ol(l<a(<l<(» — Všecko to u<tauv_\' k od
chovaní ('nedních (( 1)Ial\'fl('l\\ ch <il odborneho \*\'<Í<*iho
vzděláni. l<tav\'
t_vto \ .<'(»ck_\u7 dostatecne jsou podepiem
odl)orn_\*1ni))(*i<lu<n_\"mi
školami
niž<i1ni (( ()(ll)()lnc \Žděl('(ni niž<í \*<"ech těch druhu 7n (( ne už (*o7.<*i(*eno,
ba zvláště

německém.

ho.<pod('(1<k('» vic (*(1)Ž.<i1*en()
\(»\**1<t\'('(c.l) lidu na<eho než \ lidu

\ovin('(((<k_\"

<jeŽd

krakov<h_\

zkalen

((Ž napred

n(_»..<vorn().<*tí
.<lo—

van<k()((. rozumí <e v tomto pripade rusko—pobkou. \ ma leží na obou
stranách.

Rusíni

prohla<ují

<e uražen_\'*1ni ))1*,oto že pristup

b\*l \*\'liražcn jen žurnali<tum
Zvlástě 1*u<in.<k\'*
llalycanyn"

jimŽ krakovskv

na sjezd

výbor dal svolení.

<e zle na sjezd v_vritil tvrdě

že na něm

budou jen polští šovinisté a (esti. ži(lě'*! Zajimavo je<t věru. že k nám
do Cech <em se Ž východní Haliče posílá výtka Židovství**! Rusini
prý pujdou

až na pravý

v<e<lovan<k_\'*<jezd novinářskv,

jenž bude

na rok v_Pariži!
V Ustredni komi<si pro zachování uměleckých památek jednáno
poslednich <chůŽích () některvch če<ko-'mom\*<kých význačných pa
mátkách. V sezení dne 9. července podala komi<<e mini<ter<tvu zpravu
o umělecké ceně kostela sv. \[ikul('(<c ve Znojmě. \Iinisterstvo totiž
žádalo o úsudek Ža příležitosti značněj<i opravy kostela pro po<k\*tnutí
potřebně podpory. Komisse prohlasuje chrám ten za jednu Žnejkiasnej sich
stavitelských památek \Iora\*\*, za imposantni stavbu kostela sloupového
pozdní O*othik\.Zvlastě <tit průčelí a vnitíek osmi štíhlými sloupy nesený,
s velmi bohatě 7dobenou předni stěnou choru činí dojem nev_\rovnatelně
uiněleck_\'.* V sezeni

ze dne

z.)-„L.cervence

sdělenno Ž Čech

() objevu

(u Viklic 11Ústí n/L.) starodávné hrnčířské pece 7 doby predhistorické,
Pec zařízena už je sopouchovitě, ted\* náleži už druhému stupni umění
hrnčírskěho. kdy hliněné nadoby V\paloval\-* se na tvrdost „zvonivou***
na prvním stupni se pálilynna tuho v pecích mílířovitých.
Hlídka.
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U /noJm(1

ol)Je vcnv

h1()l)_\ p1e(lh1\to11( ke

(\(=.\k1('+e11_\1nikos,-nami

(\ \ 07dul)kami. Jež p1_\' svědčí o puvodu keltickem.

\edle

vzá_J(
emne návštěvy činoher plažske (( krakovské

\(Jlodni divadlo v sze

chvstzí

hromadnou návštěvu ()peiv do Petrolnadu.

Má se tím konečně pmlomit

onen led zn(+\až()\('111í.Jimž za1ur7l každ_\"

pokus dosavadní udomacnit nektelé(operv Smetanovy na pet1oh1adsk_\"cl)
Jevištich. Dle náladv pet1ol1rad\k_\'ch hudebních kiuhu \e v\ak přcd\ ídá.
že by 1 takový pokus zůstal l)ezv_\".\ledn_\"m.Ru\kou ()pe1117a to oblihuJe
si v posledním čase Beilín, \lastně cí\(1ř\ ilém: na Jeho pi (1m studuji se

Glinl\ov_v opel).
V PulJi

(\e (h_vst('1 3. z(J1í ().\l(1v(12)lct(= památky

na lakouskou

výpravu k sevelní točně. na niž tehdv země ] rantiska Josela ol)Je\ena
a pro naši říši ..okl\uJ)ov(Jn("(
Ve dnech 14. a 1-7).srpna uspořádán v Antverpách slavnostní den
van D\'cl\ův. Jehož Ž)(Ílt')leténarozením 1ně\to sla\í v_vstavou obrazu
mist1ov_vch. U.\J)oř('1d(Jn t\ dnv príwod histoiick_\'. zol)1_aquíci dobu

van D\cl\0\u (1Jeho \amého. Pozvánv ke slavnosti všeckv zah1anične
(J\tavv \ čdecké a umělecké Jichž \ětšina se súča.\tnil(). K1álovsk_vdvur
anOlickv. na němž \an T)\ck větsinu života sveho \tr(J\il.vvsl(1l svého
zástupce ke slavnosti.
Dne 28.\1_pna piipadá 1.)()lete Jubileum n()ro7enin Goethc0\_\'ch.
Ježzliterarní v(=1eJno\t1německou použito k novým bádáním (1v_vkladum
del i ži\ota básníkova. Redakce ča\opisu „Das litte1a1ische Echo
uspoquala anketu () vlivu Goethemě na nvněJ.\í Oe11eraci.posta\iv.\i
neJ/n11neJ\1m a neJ7namenitěJ\im .duchum u_vněJ\im t_vto d\e otázky:
]. Které dílo Goetheovo na \(J.\ nejsilněji pusobilo a dosud Jest \(Jin
neJmichsím? 2.P1Jsol)il Goethe něJak na \ (Jš vnitřní vývoj a světový
názor (1 Jak v tom ohledu J)ů.\ol)il?\ elk(J část 11chJZneJ\1(+h J))(Jvě
_Jmen odepřela odpměd. ..Litt. Echo uve1eJnuJe v.\_ak přeCe na :)0 od
povědí. Vůdce mla(l_\"ch.Richa1d Dehmel ve sv(' boh()1()vno_\tina př.

odpověděl:. \ena\el

Jsem v Goetheovi 11ic.(ehol)vch ncl)_vltu\il: snad

Je to právě Jeho 1)(=_Jvět\iv_\'znam. že \el)(= samv v něm stále znova
a znova 1)al('+z('11ne.'"— Ji1)_\'*..mlad_\"“. L.J(1col)ov*k1 vsak Goethea

zbožňuJe: „Veliký \\ olínane Je ((J.\tí světové duše. Jc dechem Božím.
'Iu skláním svou hlavu. tu zbožně \'z_\"v(Jm — špis. A. Baumea1tne1
praví: 1. Goethe ncpusobí Jednotlivým (\v_vmdílem. ale celou rozsáhlou
1))11()ho..\t1anností ducha

svého.

2. \a

muJ vnit1ni v_\'voJ a muJ n1z01

světm \" Goethe \ uhec ni_J(1l\
nepůsobil. katolicky v_vchovučinil katolickou
víru základen) m(ho p1esved(ení (1 115120111
svetoveho. a ten mi dosud

plné a beze změm doshčoval.. .Goethe
(1 Jasnosti. kde se katolickemu

(\(Jmmá neríc

n('17101uzivota l)lí7i..

\(1 letošním s_Jezdě„GE)11(=sov\\pole(no\ti

Ra\

l\r(Js_v.p1av(l_v

enshuicu pio

nesl biskup Rottenbuiskv. D1. šl. Ixcppler. lec \1)1(111Jícip1()ti v\ vv'\0\ (1111
1no(l(=1n_v
a poklonkov ani inodelním smeruin. (( odsuzování katolického

J)1()t().žetě1niže ce\t(1mi nejde. Bvlot to odpovědí zároven na zname
\(l)e11\ved(11J1c1heslo. že „nemame lite1(1t111_v
katolické . že katolíci Jsou
.(nte1101ne \í (( pod. \eJd. p. řecník ne )a\1l11 mode1n_v (\ice Jako 11ap1().\to

-—

_ ——o
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nepřípustného smeru. ale p<)\tavil tuto zásadu: „Xelnuže oto bežet).
abv moderním ideám a kulturním moderním zjevůn) \e davalo plne
právo a pan\t\í v cílkvi a v c*í)kevnícl) vedacl). n_\'*b1žonv se n)))\í
učiniti církvi \luž\>bu_\')ní a podrobenými: nejde ted_\ křesťanství moderni—
\>)vati. ale naopak )node1na se )))u\í pokřesťaniti.. . \emu7e se jednat)

přece oto.

abvchom

v\*pf)_jčovalí \) )) )))odermho ducha prostředku.

_jimižb\fchon) zablanili nějakému duševnímu bankrotu církve. \an)ak

_jest pouze )))_\\lítelno. že my l\ult))))) dohasínajícího 19. a počínajícího
20. století p)opujčením statku ze \vél)o ))ev_včerpateln\'>l)o tondu n(')—
b\)žen\tví l\ř*e\tan\kého před bankrotem zachráníme a tak lidstvo od

n\pop\at\>lné bídv a \l\odv uchovíune..
\ěmccka ))("\)odn0\tní nedutl\livo\t () pře)))r\teno\*t nejen \e \tvl\))
\ nami Slovan). ale i na světovém mezinarodním vědeckém l\\)lbi\tí
se objevuje.

Do Amsterodamu

_;>*\n()el\olo3ů(lékař)) ženských

\volan

nemocí).

b_vl leto\

)))eziiizírodní sjezd

Němečtí lekař'i zp_)rvu převzzali

r\te)()tv ) ))č()\ten\tví slíbili. Najednou však poeala mezi nimi agitace.
7e předsedou s_jezdu jmenován v_vhl(')\\>n_vnepřítel \ěmcu. protessor
Dr. H. Tr.e))b () oni že to považují za urážku () sjezdu .\*\>
ted_v \\)ča\tnití
nemohou.

A t()l\e \ et.\ín() př*il)l(
)še))_\*cl)odřekla () \lo;\-t(
)*\ilo se jen několik.

kteří pře\ vee\l\ere >))nacionalní teno) \-*_vtr\
ali dovozujíce. že \jezd _je\t
vedecl\_\'* a ne narodné—politicky. Z(')\tupcov\'> angličtí. trancoumtí
a
())))e))čtí prohlásili. že )))alu he) né jednaní německých kolle;>*))považují
za svou vlastní )))()žl\u. tedy za )))()žku )))czimírodnímu vědeckému
snažení učiněnou.
.lína charakteri\tíck(') známka německé „vědy)nilovnostří _jest
opětovné )))arnč vv7\*()ní učence \_\'*7nan)uDra \nchova ke sbírce na

výpravu nemeckoi) do ()rmenskč \\ie.

\)

výpravu tuto. _jež už \e

\l()\tně blíží k)) konci. třeba b_vlo l.).000 marek. _jež měl) se sehnat
dobr'm olnou \bírl\ou. Leč přes ))e_jtl\livě_j.\ívvl)l()šl\_vvědecke spolcčností
berlínské () Dla. \ i)*\l)ov()\ešlo \e je)) na 6000 marek. tak že v_\"pra\a
před koncem

sv _\'*))1
_jest ohíožena.

\a nev\í)navost l\ vedecl\\ ))) cílnm () podnikun) )) a));rlické \l()d\
() parlamentu (!. stěžují \i skot\tí učenci. \) ne_jv_v\\íhoře Velké Britanie.
Ben \e\*í\*. zřízena totiž před několika letv (18.83) horska meteorologická
stanice

(ve v\"\i 13-121))))etlů). Stanicí

l\)uh_\ \kotské \loblovolnýini sbíikami

\*_vd)žov()l_vzprvu

\an)\

učené

Leč úkol () )ozsal) stanice se

\t(')le zvětšoval. v_vznam _je_jí)*0\tl. tak že. učenci skot\tí

nemohouce

už

tolik \ehnatí mezi sebou a vidouce stanici v_jejím t)v()ní dobrovolnými
\bírkamí vubec ol)1\)že)))).ob)at1h\e l\ pallamentu anglickému o podpon)
1000 liber na dvě lett() zatím. Leč \nčn) žádost přes v_\")))luvnédukazv
.) duvodv zamítl. Tak jedina v_vsoká meteorolO3ícka stanice anglicka
_jest na zániku v době. kdv na všech \t)()n()cl) pravě

\tanicím nejveětší význam pro budoucnost \ěd\
\uzu_je a on_\*v jiných krajích

těmto v_vsol\_\"m

)))eteomloqioké se při—

se hojně zřizují.

Pokus nove mezinárodní řeci vvdalz zase v Paříži nějaký L. Bolak_
dle v\eho puvodu slovanského. Aby pokus modernímu duchu se lépe
zamlouval. nazval svou řeč ..la langue bleue“ . řečí ..)nodrou“!
47*
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Konelessy v září a v říjnu mají se konati vědeckého mezi—
nálodního rázu. zvláště některé zajímavě: 4. září mezinárodní ineteoio
logick\ v Petiohtadě, jenž jest vlastně jen vvio( ni schuzkou meteorolo<>ů.
jimž pravidelná mezináiodní pozmovm1 meteorologická svěřena. Bude
tudiž jen na ú7k_\' kroužek učencu obmezen. Cizina vyšle jen ll) zá
stupcu. — Od 4. do 8. září konati se bude v Brusselu sjezd lékařu
deimatologu. hlavně o prostředcích proti s_\filitickě nákaze se radícich.
— V Římě ('). až l.). sejde se \elikv me71nuodni sjezd orientalistů,
jenž dle všeho bude velmi četně obeslán (\ piáce jeho lozdělen\ budou
na mnoho pododdílů jednotlív_\m jaZ\kům a náiodům v)chodním

asljskv n) \ě1)ovan\"ch.
Během srpna zemřeli: ó. německý Hlosof Karl du Piel. lb. sipna
chemik v\nil\ajícího světového jména Rob. Vilém Bunsen, 10. srpna
jiný vynikající chemik (anon/.l)druh laliadayuv D1. Edw. Frankland.

Znároduího hospodářství. Benaviděnv$ 14. začínáb\' ti kouzelným
proutkem. Pioto asi však od německé opposice bude tím více nená—
viděným. Koncem čeivence ohlášeno a počátkem s1pna zavedeno jím
sice zvýšení daně cukerní. daně pivní a upravení daně z lihu, zvýšeno
clo na petiolej, ted\ jedno lozhodně břímě uvaleno na poplatnictvo,
tři ostatní věci celkem bez velkého přímého obtížení b\ se mohl\
minouti. Koncem srpna však tentýž paragraf začal rozdávat a ulevovat:
přidáno státním sluhiim od 1. září do (51.prosince. ale dle všeho nařízení
není jen zatímním přídavkem. n\"brž od 1. ledna budoucího roku stane
se stálou a trvalou úpravou platii; zv_\'šen roční příspěvek melioračního
fondu na 1 milion zlatvch, mimo to tak zvaná dotace fondu na 900.000 zl.
Tím fondu, z něhož pl\i)ou státní p11sp(\kv na tak potřebnou u nás

úpravu řek přidáno přes pul milionu zlatých. Dále uplaveny a sníženy
značně nařízením císařským peplatk\ z převodu jmění z převodu pak
usedlostí 7emědělských do 9900 zl.. a domků téže cen\ úplně zrušeny
veškeié poplatl\\; podmínkou ovšem jest, ab\ takovéto jmění lodině
k obživě nebo k ob\dlí sloužící převádělo se v pivním stupni (či
v prvním a druhém stupni) příbuzenství: mezi manžel\ a mezi rodiči
a dětmi. Převádí- li se tímto způsobem podobný majetek v ceně od
2500—5000 zl.. platí se z něho nejmenší míra poplatku 1/0'0 (ted\
13 zl. 50 kr. až 25)zl.. dosud \šak (')871. ()0 kr. až 73 zl.. a to bez přirážk\

ještě.). Poplatku nepodiobené„ minimum dosud obnášelo)00 zl. (\ iodině).
\Iimo to ještě i v ruzných jiných případech pře\ odu zvláště pro venkovský
lid posk\'tnut\ úle\'\_. Tak na př. při stanovení poplatku z V\měnku
bere se na podklad cena. jež počítá se jako ()násobn\" (misto dosavadního
10násobněho) roční obnos. Ale vešker\ převod jmění \ůbec stižen
menším poplatkem než dosud. I nejvyšší třídy jsou zdaněny níže než
dosud b\l\ aspon při převodu úplatném (koupí. výměnou a pod.)
i nejvyšší sazba jest nižší (Alo/0místo 440/0,. čímž pl\nulost1 a pře
nosností jmění dosti značne pobídky se dostalo.
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720

\aiízením upraven\ dále třídy nebezpečnostní v \'n'azoven\ po—
jišt0\„'\\\í: dosavadní rozděleni ve innohém b_vlo učiněno dříve jen
pokusmo „( ted už skutečnosti neodpmídalo třeb„\.\r.18£-.l-l částečné

0p1a\\ \e b\ lv staly. voláno proto už dlouho z ruzn\'ch klubu pin
m\'slov_\'ch\. „íb\ \oztíídění nebezpečno\.tní \t„(10 \e znova podle zkušeností
nabytých spravedlivější.—— Leč mimo to ohlášena celá ařda 11()\\'(h
naiízení přidávajících. (ozdavajících a ulevujících.
Pokud se nový ch oněch dani t\'l\„(. cukerní už \e. zvýšené míře
od 1. srpna jeví se stoupnutím cen cukru ve velkém í drobnem prodeji.
Zvyšeni při prumerne spotřebě cukiu na e\obu „( tedy v \odinach

chud\\ho hdu (20—
40

kiloolamulocne) einí1očnčlzl. )() k1 až:.)zl. 401\\.

Jako dan je\t ovšem i tento obnos ()diosní. třebas jinak plo mate1ielní
postavení rodin\ nebyl rozhodujícím. Po minulem zvýšení daně cukerní
(')-7 l\1. na kilo (z 11 l\r.n„m 13) nen(\talo l\le\nuti konsumu cukelního.
hnanc \\ ministelstvo tudíž doufa. že poplatnictvo i toto zv\' šení o (\ l\l.
na kilo beze všeho zakolísaní snese. Obnášelt totiž lonský konsum
3,439.()()O (1 cukru, tak že za pct. let stoupla spotřeba cukru () půl
milionu (1 skoro. A to přes to. že v pétiletí to padlo zvýšení daně

cukerní z 11 na 13 kr. na kilo.
Dan pivní jen zarovnána: zvýšena totiž ze 18? kr. z jednoho
hektolitru o jednom stupni na 11 l\1. Tak že při 1 hl. obyčejného
českeho lOstupnoveho pi\„a dan se zv\'šuje ze lb? zl. na 1 70 zl.. tedv

škr.

Aa, to sládci dosta aji víc než hojnou náhradu tím že nezda

nčna převařka stanoví se na „)0/()hektolitrových stupnu (dle množství
i dle síly). kdežto dříve obnášela jen 0/10jednoho .\tupnč tedy jen na
hustotu piva se vztahovala. Dřívějšího způsobu pře\v„((k\' mohli .\l„'\dci
vvuzltkov (tl jen tak že varili dvojí pivo. napr. ]()1,„—„(111f._,stupnove
platíce dan jednou jen za 10—,podruhé za llstup1íove pouze a plo—

(lávajíce jinak pak pivo llstupňove. Převmka dle množ\tví podlehala
proste dani do „)0o. pres „')0/Qvšak

už uvalena

na ní pokuta.

Oněch

voln\' ch několik desetinek stupne ne každy sládek stačil plně vvužitkovat
tak že ne každy použil slev\ daně zákonem dovolené. Leč jak úiední
„\V. Abendpost v polcmice s .Dent\ches Volksblattem“ dovozuje.
nezdanenú mladinka dle minuleho (\\tanovení einila jen 111/2 milionu
hektolitlu stupnu. dle nového ustanovení však bude množství to obn„'\\et
jen It)—„L
n\il. hl. stupnu. Ted\ i \'\ užití té slevy danove bude menší
0198108 zlat\'ch (pri stejném množství piva jako 1898 uvarenehol.
ÍDeutsches \ olksbatt“ v\ak cenil zvýšení volného kvanta hl.
jako
present sladkum daný obnosem 2 až 21/._,mil. zl. Sladkům novétčitání
bude rozhodně milejším vidno ztoho že přece ted\ bude v celku
pro ně i výhodnějším. Hlavní výhoda však neleží v )0,0 pře\„'nce
nybrž v povoleném 20/0 skontu při placení daně.
Resoluce, jež na sjezdu časti křest. \ocíalu česk\' ch plijat\_. \\ po
rovnání s předešlými sjezd\ maji několik nov\' ch inomentu: kladou
duraz na odbome sdružovaní; rozeznávají mezi príjmy bez p1„(C(a p(1jn\\
z prace „\ navrhují různé zdanění: prohlašují „mám na práci“ , po
žadují bezplatne léčení pro nižší tiíd\ , omezení možnosti stahovati statky

a jmění do jedněch rukou: omezení vojcnsk_\'ch lnemen. Přidáno mimo
to nmum: ženská otázka. poměr k intelligenei (\ socialni progiam obci.
Úičování poměru k intellioenci značí že tato část dělnictva křesťansko—
socialního klade důraz na svůj proletářsk\' sta\. a jest si ho \ědoma.
\ ženské otázce usnesenv. odch\lně od dosa (\dních i*e\olucína sjezdech
socialnich \ \ seobecně katolických \\ nás po1
(\danvch t\'to \ čci: ženu sic
určují hlavne pro iodinu. ale pokud musí z rodiny ven. žáda se pro
ni \zdělání odborné a vzdělání v\ gší svobodně plístupné; oteneni
nových pracovních a v_vdělkov_\'
ch oborů. Stejný postup s muži v těch
ohoiech. kde pracují společně: žádá se organisace žen; a politická
práva těm ženám. jež odborově sdruženy a v životě mimo rodinu
činně zaměstnánv jsou. ——
Socialni úkoly obcí v\počítán\ jak \ oboru
chudinství. tak policie zdiavotní i mra\ ní. tak v oboru zadávání praci
obecních. tak _v oboru působnosti obce verejné a na poli humanitním „...
četné
_širší (\ nejdalekosáhlejší část progiamu,
spolu i nejp\*aktičtěj.\í (\ až na některá ustanovení newjzdařilejší.

Program tento sám o sobě jako piogram jedné f akce nemá
ov.\em významu \elil\ého. ale zminujeme se o něm proto. že jest vý
razem proudu l\\esťansko-\oC1alniho_ jenž radikálním \e považuje sám
i prohlašován jin_\'mi. Radikalismus tento. jak vidět dle toho. není zlý7
leda v něčem neustálený a nejistý a nehotový.
Socialni demokracie chystá se letos ku svému velikému rakou
skému sjezdu do Brna. Připravuje vedle jiných věcí zvláště široce
dehattn o národnostní otázce v Rakousku. \'eshodv. nastanou-li jaké.
nastanou asi mezi stanoviskem jedné části soc. demokracie české a
ostatními če.\1\_\'mi(\ jinorakouskými delegat\. Česká soc. demokracie
sama není ještě ustálená. co a jak má vlastně chtít. Mnozí z ní ne
mají daleko k požadavku po samostatnosti zemí česl\_\ch. Všeobecně
navrženo ústředním rak. vedením zrízeni národnostních svéprávných
skupin. \edle toho pečlivá ochrana menšin. Leč to česke soc. demokracii
zdá se nestačí. Není pro trhání zemí na svéprá\ ně národnostní skupiny.
Dle všeho kloní se k tomu. aby věci za dne\ní politicke' rozčleněnosti
Rakouska \\tvářel\ se dále veesm_vslu naprosté rovnoprávnosti a pokud
možno největsí autonomie. Ted\ celkem program nedaleký od programu
dnesni plavice. Pio náiodní s_veprá\né skupin\ budou dle vseho zvláště
jihoslovanstí. rLusinští (\ němečtí deleoati. — \a letoším sjezdu německé
soc. demokracie v Hannoveru má se přetrasati opět názor Belnsteinuv7
jenž už vloni vedl k velikým a prudkým srážkám mezi evolučními
a revolučními ži\l_\ v soc. demokracii německé. Dr. Beinstein. nyní
v \nglii

žijící. jeden

z hlavních

——-—
\ědeckých

aspon ——činitelu soc.

demokracie německá ode dvou tří let rozvinuje s velkým důvtipem
na základě hospodářské (\ socialni statistiky názor. že \Iarx ve svých
spisech, prorokující jednou nál\l_\'klach starých hospodáiských íorem
a vzniknutí nového sveta a nového státu budoucnosti na troskách
převratu ——se zmýlil. Střední vrstvy nejdou vstříc proletari\aci &
dělnické vrstvy pomalu sic ale Z\ejmě se povznášejí. tedy i on\' pomalu
v\ cházeji z pojmu proletmstva. Ted_vevoluci. povlovnju'memancipovánim
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a nabýváním vlivu tříd dělnických nastaví ten budoucí. lepší pořádek"
společenský. Leč protivníci (vědecky ((pOlOOiimarxismu vede lxautský)
hají zásadu že všeobecnou pioletarisací (( ted\ konecne jen n('(hl<in
převratem (( novou 1e01ganisací společnosti dospěje se budoucich cilu:

\Iaixuv pledpoklad o stálém a dalším chudnutí středních vrstev a
o rozmnožování ařd proletářstva že jest správný. t1ebas i všeobecná
('uoven životní se při tom o neco zvyšovala nastalou socialni péčí \t('(tu
(( společnosti. — Ovšem k rozluštění podobných otazek jest sjezd
místem nejméně vhodn<m. S otázkou tou souvisí ostatně v německé
soc. demokiacii i mnohé jine politické otazky.

Americké Spojene bt(it\ zamýšlel\ letos uspořadati velkolepý
sjezd obchodní ve Filadelfii. kdež od pěti let zřízeno ohromné obchodní
museum při němž zave(len i úřad zpravodajský o v\en107n\ eh obchod—
níeh zaležitosteeh. Věc byla zamý.\_len
na (( založena tak. al)\ Ameiika
(\ Filadelfie tedy staly se ohniskem světového obchodu — aspoň
v the01ii, aspon po stivince akademicko—oh.chodní Xetušen< rozmach
(\íl\. vlivu (( bohatství. jakým povznešeny ve\l\e1\' mohutnosti \elike říše
se\eloame1icl\é, myšleiicc te odnal znamku přeinrštěnosti (( \'('hválno\ti.
Správa musea a výbor \*\'\tav\'(kt01('(ž spolu se \jezdem spojena.
výstava obchodní a průmyslová ve velkolepém měřítku. | pon al k \jezdu
tomu na září všecky obchodní komory spolky i jednotlivce pří.\l(1.\nélio

odbom v E'vaě, Asii, Americe. Africe i Aust1alii.ab_\ vyslal_\ \\é
zástupce (( sjezdu se súěastnil_v.10\n(7 jako zpravodajský ústav v\z al
všecky prumyslnikv světa. ab\ \ ním ve styk vstoupili. Pozvaní všude
hladce prijato a kde toho \ideli potřebu. zvolili už \vě zástupce pro
budoucí obchodní sjezd. \ \(mecku však navvkli si od n(jal\eho času
ze všeho dělat velkou událost. \ěmecký chauvinismus ani tu se ne
zap1el.Obchodní komory tazalv se ministia obchodu. mají--li (( smějí—
—li
se sjezdu (\učastniti. \Iinisti obchodu dal jim odpověd, že mohou jednati
dle svého uznání. Ale dal cítit v listě. svém. že sjezd vysoko necení.

Z nejduležitějšich obchodnich kiuhuv odeslano aspon do Iiladeltie
odmítnutí. že za takoveho stavu věcí jak americke Spojene Státy
nakládají \ vývozem německým (( za té v\eobecne napjatosti styku
německo—amerických že nemožno jest n(1necl\\ m kruhum se \'účastniti
obchodniho sjezdu.
Rakouske obchodní kommy zastoupeny budou. ač přede dvěma
rok\ p (ivě z lakouskvch delegací zavzněl min1\t1uv hlas k cele Evropě
aby sdružila se proti mohutnému ho\pod(u\l\emu soku svému. Rakouští
zastupci půjdoun na \je7d. ač Spojene Stát\ poslední dobu plave za
chovaly se vůči Rakousku tak ur('(žli\ě, odmítnuvše veškeié jednaní
(( vyšetřování v záležitosti Ha7letonské. kdež pled třemi iol\_\ rakousko
uhei\t1 občané na velejné silnici (ve stavce) byli O(l amelického soudního
úředníka bez všelikého duvodu postříleni! Ameiika tak příkře odepřela
\*e.'\:ke1énaiovnaní,

ba i pouhou žádost \věiiti věc rozhodčímu soudu.

že \lušněj\í listy (imerické\ samy se nad tím poza\tavily. Konečm jest
i to \pr('(yn(í zásada.

že se \ obchodně—kulturní záležito\tí

ne1uí(h('(

politika. že zástupci obchodních komor rakouských jdou na sjezd. ač

-—l

],

i()zhled.

p1('(vě (ukouský v\"v()z tarifem zp1\u Kinleyovvm (( ted Dinnle\ov_\"m
tak b\l poškozen. že mnohá odvětví p1((ni\*slov('( (1ul\av1(l\((1\l\(
p(ilet((1\l\(»( jimi skoro zničena.
\ době všemožnvch odbornvch škol (( akademií přichází lineeká
komom (\ n('(\rhcm ziíditi školu pro železniční \'lužbu. Zelezniční ((
dop1((\nl ((řady už \'jcdně stranv jsou tak samostatnv (( (ozvět\ cm,.

s druhe stranv požada\l\y na ('(i'a(l\ on\' kladené tak hojný, theoretickě
vědomosti pio ('(1ad\ on\-* potňbné už tak hromadný. že (n\šlenka
Z\láštní škol\- zeleznični (( dopravní jest zcela na. Čase. Divno. že právě
Linec myšlenku ()uu m('(pivní n\kutečnit. kdež piece železniční doprava
nemá velikého střediska, ústí do Lince pouze dvě větší tratě (pražsko—
budějovická (( vídensko—mnichovská).
Piíplava obchodních smluv dospěla tak dalece, že dle předložené
od obchodních komor osnov\ otazek. roze.\il((jí se oběžníky jednotli\vm

firmam pl ((1n\slov\"m,ab\ zaznamenal\ svá p((iní ohledně cla ajinj ch
obchodně politick\' ch ustanovení. v nichž b\' si p1('(l\ budoucně změnu
na povznesení odvětví vla\tního, pokud \\'\\(iží do ciziny nebo pokud
dovozem z cizin\ jest (lot(eno.
Školství. Co jsme několikráte v těchto listech tvrdili (( dokazovali,
to konečně potvrzuje také Slaměnikuv ,Komenskv“ Piavíf \* odpovědi
„Českému ((čitelii',l\te1'\*()důvodnuje p1e(hod učitelstva českého k socialni
demokracii, toto: „Chce-li organ učitelstva v království dosíci opravdu
V\ datné nápraV\ ve hmotnémČD
postavení učitelstva at zanech-('(podobných
poznamek (( nastoupí cestu p1('(vě opačnou. Vnikne—li jednou v řady

naše podvratnv sociali\mus, připravíme se o všeck\ p1(itele,kte1í nám
pomoci mohou. (( bude na nás zrovna tak pohlíženo, jako na učitelstvo
vídenskě; nebot z Vídně šílí se ten zhoubnv jed, (( učitelstvo, zejména
mladší. mu podlehne, nenabudou-li Olgan\ uČitel\l\ě rozumu. \emícháme
\e ze zasady do záležito\tí učitelských v království a nevšimli b\ chom
si toho ani dnes, ale list\ vaše čtou se též na Moravě a kazí nám
na\e ml ((M učitelstvo, které n\ní — po úpravě — jest jestě ne—
spokojenější než pred ní. Pl oto sl\ šte varovnv hlas moravskv: Učitelstvo
české. musí bvti venkoncem vlastenecké, musí jíti luku v ruce s národem
(( jeho vudei, chce—li,aby pr('(ce jeho b\la uznávána a aby za ni bvlo
též přiměreně odměněno. Podvratnv socialismus však má jen žaludek,

vlastenectví jest mu pouhvm chauvinismem (( piekonam m stanoviskem
Zahnízdí- li se \ocialismus v učitelstvu, prijde konfessionelní \kola \e
všemi svvmi dů.\ledk\ a dočkáme se, že pro ní na konec budou
hlasm ati i poslanci svobodom\ slní. Proto voláme: Obiafte, dokud JC čas!
Jinak pracujete do rukou jen zpátečníkum a tmářům.
Zde tedy máme potvrzeno, co davno věděl nepředpojatv pozoro
vatel denních proudu, že mladí z \*ětšin\ již bez obalu hlásí se k mezi
náiodni demokracii socialni, kdežto starši nevědí l\ud\r kam. Zatím
jestě si hiají s ošuntělvm, přežitým pseudoliberalismem. ale není doba

daleka.,kd\ v učitelstvubudou Jenom dva tábory: katolick\' a socialistický.

Rozhled.

7-39

Chtěli j\me v dnešním )ozhledu 7:(\() poohlédnout) se po lí\te(l)
učitel\l\_\eh. \le posudek „Komenského zde doslovu uvedenv 7l)()vu_j()
nás teto včiu ne p1(')vě. příjemné p()viní)o.\tí. Mv k tomu jenom do—
dáváme: česke ))Citel\t\o musí 7.))\t((ti nejen \'l()\ten()()l\e. ()le ) zbožné.
Chce-li. aby lid mu \\ ěřovul v_vehov \\'_\'el) ditek
A ted k jinému zjeu) více než \mut1)(')mu. V ..K())))e))\l\('))))"
čteme zprávu () úřední l\onfereneí učit(l\tv() ()l\1'e\u l)u.\t()peč.\l\(')l)().
v níž; podle. l.\om.“ , p)()dál\ lil)()1()l)1íhoučitel\tv(). předseda ()k)e\1)i

jednoty učitel\l\e (( člen ok). školní )()d\. p $()l)enl\.1el\l toto: „\ č)'((1)
dne :). července konala) katol. —p()litiel\(')
jednota v Ži(llo(h()\ieí(l)

veřejnou

\eh))zi. při l\telé mluvil 1).J. l\alvoda. i)()du(itel v \(m(ieíel). o themute:
Máme—
lí piíčim 0\l()\ ovati ()Ol(té jubileum \l\olníeh zz(l\01)u.P()n řečník
)))lu\č se stanoví\l\a nepřz')t()l\l\el)o odsoudil 1)ov()/z(')l\on\ \l\olni (( pin—
hlásil. že nep1í1)esl_vlidu požehnání. ))_\'b1žzáhubu. / toho lid od))e\l \)
vědomí. že zákon) \l\olni _j\ou \kodliv\. * l\dvž ) učitel t()l\to _jeod.\uzuje.

Pan l\alvoda měl mluviti za \\ ou osobu () nikoli? z:) učitelstvo. l(')ži \()
jmenem učitelstva (\mí-li na veřejne \ehů7i lidu ucitel takto )))luviti'“
\eeheeme tento plojev libeialního ueitele po 7()\l))zel\\ ((litil\()v()ti.
'10 \i za_ji\t(')napadený V\íídí sám a katolické ucitel\tvo take ((\i ()(l—
pmí 1)()..lil)e)()lní Lolleeiulnost jež t))l\ ošklivez Z()p(')(l)(')
nejsplostším
denunciantstvím.
Al)_\ však
rulníel)

(e\ká

\e)e_jn()\t poz1)()l().j()l\\" eh()().\ 7()\l()dl \' libe

hl()\(')el) )) věcech

.\l\()l\l\_\"eh () 7.('()()ve1)do\t()l() dukaz.

že ten

kaceřovaný. .neplítel" \l\()l\. p. l\alvoda. mluvil vlastne z duše ))čit()l\tv()
českého bez ohledu na si))_\"šlenípolitieké: že mluvil p):(vdu věcnou
))\ádíme zde dosl()\n_\" eitat z 10. \eš. letošních. .Ped()_(_).
Rozhledu V\
(lz')v()n_\'ch..Dedíetvini l\0)))en\l\el)o“ . 1()d((l\eí J. \l1()7il\(). tedy nejmene
tak povolaných \t1()že)) (.)))odelní" \kolv. j()1\_\'m _je p. S(líenl\. l)i\ít'
.P)edug. Rozl)led\;" () tlieetiletí škol.\l\_\"]eli z(-(l\()1)))takto: \Cnneeke
ucitelstvo v Rakousku oslavovalo před peti lét_\ (tv)t\t()leté t)\('(ní
..))ov_\'el)“ škol\l\_\'*el)zál\onuv (( nvní opet se nutí k oslmování jubilea
bieetiletého. P1()vín)e schválně. že se umí l\ oslmě. neboť doba :)

poměly. _j()l\é plávě trvají ve školství obeenem (( učitelstva samého.
l)((plosto nejsou zp))\ol)il\ \\volatí plán) )) učitelstva ()))ijediný \tupel)
slavnostní 1iál:)(lv.\e)ne(tí učitele ((le p)()e() oslavují (iní t()l\. plotože
puvodei těchto 7(')l\onu h_vli libel()lní \ěmeí. P)) tom porád se mnoho
mluví o tom. jal\_\'eh z()\luh o obecný pol\)()l\ \i získali \ěmei pláve
temito zákon). \elze ovsem uplíti, že \l\()l\tví )))()pude ))0\_\'eh zákon))
učinilo 1)ol\)ol\\ veliké. netušene. že se íozvilo (( zdokonalilo. Avšak
nutno se tázati. zdali se najde nejaká větev ))(1\tromě l\L)ltu)v lidsl\e.

l\te)('( bv za p0\ledníeh t)ieet let nebvla \e lozvila. nel)\l() iozl\\etl()

(( se zdokonalilaí \ení. p1()ví1))e.jedineho Ul)()lu l\ultu)1)iho. l\te1)_\"žl)_v
nebvl v poslední době 7načně pol\1očil. Je\tliže tedv (lime. že \l\ol\t\í
se rozvilo za dobu trvání \kolsk_\'eh zákon)). tož b_vl to také výsledek

poměrů dob) () pomerv tv dum7ně žádalv )ozvoj \l\()l\tví. Bvl ted)
)()zvoj () 7dol\on((le1)i Školství nutm ))) požadavkem dohv jejž bv byla
musila splnit) l\aždá vláda bez \_\'_jiml\_v.
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TÍM

jjezd německ_\cl) učitelu \' Lil)e)'(i konaný b\'l \elmi bouřlivý:
\ap1ed (\oe)
alisté znemožnili _je(l))(
)ní (\t()r\ ))) . načež nacionalisté l'iozbli
schůzi ..mlad_\)))
Nemile překvapení způ\o_bil učitelstvu spravce zimni h()\p))(l(iřsk(3
školy chrudimské. 1). Karel (\'afranek. svými spisy () ho.\p()(l')í\l\_\ch
pomě1ech

č(3.1\fk_\'chok)e\f):

ch)))(li)))\k(3m.

\*_\'sol\O)))_\"t\k(31)).
t(3d_\ nejbohatších

čá\l()\'.\l\(3m.

l\)ají(h

le(l(3(—\l\(
)))

če\k_\'ch. Dokazuje.

()

ž( ze

101) ob_natelů 20 neumí ()))i čistí a))) j)\(')ti. Posuzujíc tento \'e \k()l\t\í
české))i netu\e1)_\' zj(3\. pí.\í „Selské \()\i))_\" \' č. 22.: „Dejme tomu.
že je tomu tak ( ()l\)*e\uledcmkém. Ale to vše pře(e(neplati ()))i o ok) e\u
č(')\la\'skčm ani () ok)(3\u \\'.\ol\01n_\'t.\l\(3n): a piece ten )()zdíl \* počtu
()))alt()l)eti\t)) není v ()klesech tech tak veliký. neboť tam _je\t _ji(h 220 „
() tu 200 . Přece v l)()hat_\'(l) těchto ()klesecl) nejsou (lítl\\ bohatvch
\edl(')k)') ))Ouce1)_\při l)()\p()(l(i)'\t\'í p)ac()\at

aniž v ()l\)(3..\ech tech _je \l\()l

p())idku aniž jsou tam ('e\t\' ))e\chu(l))(3. Proč tedy i tu tak mnoho lidí
dnes. kte)í neumí ani či.\ti ani pszíti? (ela čtutina ditek \e nenaucila
za osm let ))á\'\'tě\'\' ani čísti ani p.\(')ti. \\ za to zaplatíme )()čue více
než lt)..()l)()000 zl.' At leží \'i))() kdekoliv. ale tolik jest jisto. že leží

\e \kolst\'í. a \kol\'t\'í neřídí lid. T_otota

modelní skola daleko ne

přivedla a podle V\eho 1)ep)i\'ede! 1 ('()dni V\kazy zem\l\(3 \l\()lní )ad_\'
() této k)(').\n(3stránce ))a\el)() \kol.\t\í \* Čec(l)'icl) nemluví. O\'\em: mlcet
tak(3 m))ohd_\ znamena mluvit. Až \(3 sejdou poslanci na sněmu. bude
třeba se optat). kde toho Vina.. že \' Cechach cela čtvrtina dítek za
osmileté ))(iv—Ítčvvse nenaučí ani čísti ()))i p\(')ti. Jsme žádosthi na tu
(')dpověd. Za dvě leta \'e mu.\í p)e(e naučit každé dítě ('í.\ti () p\(')ti.
chodi—li náležitě

do \kol\'

() neí-—li(\e t()))) náležitě.. Panno

te(l_\' (lítl\\

a))) dvě letta do \kolv nechodí. anebo se eí\t () psát )))le/1te ))e\'\'učuji.
l(_dno nebo d1uh(3.\ed(')v))o
))(')m Z\kol_\. že p)\" nelze

n.—
)))) )ekl l\ ))()\e))))) uža\)) ucitel z nejbližší
na \l\()le ob(3c))(3 \ul)(3c deti naučit (i\t () p.\:.(')t.

\a otázku nasi. _jak to přijde. ()(lp_()\edel. že ]))oto ne. p))J)tože nema
p) \' na to učitel (a\)). j.\a 7ame\tn(')n p)e(h))('-t_\'jin_\)))i. Dekujeme za
takovou \l\()lu obecnou. l\te)() (lítl\\ ))e))a))('i ()))i tak zv. t)i\ium. číst.
p.\(')t a počítat. Ze _je nenaučí počítat. to se ví všeobecně: ale 7ebv
naše moderní

škola

_je nenaučila

()))i čí\t

() p.\(')t. to je(\t ()\'."\:e)))něco

uplně noveho. do.\ud 1)(\l\ chaneho \ebot \\ude jinde se pi.\(3.že p)_\
()n()llal)ctu \ Čechách není. A p ece ))\'))í p. Šahanek ('))ednč (loka7u_je
j))avý opak. Píičítame mu to 7() \'elikoi) z(')\luhu. že nam odk)_\l pravdu.
kte1ou ()hcielní \'_\"kaz_\')))ední naschvál zamlčují. )ly j.\)))e _jen Z\'č(l(1\i.

na koho \e ted bude \t1kat \ina tohoto muže se )iei l))ožného úkazu
Školní

zp)a\*_\ \tiedních

\l()\*))()\;tní )eči k \'ladaiskému

\l\()l obsahují

letos téměř bez \_\"_ji)))k\

_juhileu () l)i.\t())'ické čl(')))l\_\'() pan()\*))ick(3

době (ísaře pana.
\_\'t(3čnou m\\lenku n\kutečnují katoličtí kněží \' P1a7e. ('\ln
poněkud ale\p())) \tudující mládež \tledních \kol b\'la chráněna p)ed
n))avní nákazou. založili tam „5 ()továcla\'.\k_\'konvikt plo studující
středních škol v Piaze'u Kdy a\i dojde na l\()))\*ikt_\_'C_will))—(\Ietl)0(le_j\l\(3
V Brně.. Olomouci. P1€10Y61\101]101ÍŽÍ atd. ?

Kam až narodni šoviní>mu> pronikl. lze 1)o>ouditi ze zprávy
...Polítik“ že v Jihlavě meli žací tamější německé realky za písemní

])1ÁCÍ.\\lÍČlÍÍ \clkonemcekou >lavno>t tamější. a podle nadšení vše
německého. jake v placi se jevilo, měla l)_\'ti pmuzována jako>t úkolu.
Tím >c v\ >\ etluje onen duch ba1bm>k_\". jaký
(le) o>tem něme<k\' 11).

7ahnizduje

>e meyi

)liní>te1>tvo \*\*učov
\'mí ]))ohla>ilo. že >c posluchačům vojen>k\' eh
)ealek za ji>t\'*ch podmínek u>n1dn1 přechod na lealku civilní nebo na
>kol\* technické. což pro žak\* vojenských lealek má v_\'*
znam daleko>ahl_\'*.
.Slmcn>ki3\1um“ \\*Z\'\a slovinské abitulientv, aby v\h_\'*bali>e
hradecké uní\e1'>itě. a studia konali na universitě česke v Plaze. Po
udalo>tech eeljskýeh zaji>té výzev 1)oel)0piteln_\".

Dle zplavv dolnorakouské 7cm>ke školní rad\ b\lo v Dolních
hakousích ve školním loee 1387/88 celkem 149 škol měšťanských
74 chlapecký 01). 75) dívčích) a 1.)63) škol ní'nodníeh (189 ehl.. 184 d.,
1190 >1ní>
en_\'eh). Celodenní v\učování b\lo v 1399 školách. Vyučovací

řečíl)\la v 153?) němčina, v 10 němčina

a čeština.

A pak prý tam

není čeština „lande.>iil)lích“. Škol l)\'lojednot1ídníeh 378. dvout1*.3š):2,
třítř. 230, (čtyř—tř.
104, pětitř. 4:32. še>tít1._)9. Soukromjch škol b\lo109.

Všech4
žáků 411.104
chl.. 206.070
d.). slabom\
Ústavu slné
pro hluchoněme
l)\l_v 4].)ro
slepce 3.(204.434
plo zanedbané
0 a ])10
1. Celkovv
nal' lad ol)na>el bez Vídně 3,090. 843 zl.. Víden sama 4, 792.240 71.
Jak mohutní katolieke spolk\ učitelské, patrno 7 těchto číslic.

Celkem jest.)4 n\l'ní
Rvnske'.
plovineii27 (')8
spolků
(1439 Fuldské
členu),\ 19
\estfálsku
(1200)v ve
\\iesbadenu
(434).
v díeeesi
368), v provincii Saské 15 (2.)6). v dieee>i Hildesheimské9 - (1.)))
v dieeesi Osnalntieké 10 (3:90), v Braniborsku 1 (291) \* záp. Prusku 44
899). \*(diecesi I))rmclandské 8 (104). \*Poznansku 3:9((560), vBB'avmsku :)
200), ve Paleku 12 (44)) v království Saskem Í) (138), V Elsasku—

Lotlinsku 1 (230) Všeckv t\ to spoll\\ jsou sdruženy ve velkou jednotu.
)limo to jest v kraji T1ev11>kém 1:7)spolku (300), \* Hessenskn 7 (764),

ve Slezsku 80 (2100), ve )thtembcrsku
1 (4000), t. j. 374 spolků
>1.0000 elen\'. Kd\ a>i do>pěje k podobne organisaei katol. učitelstvo
v katolickém Rakousku?

HLÍW
DKA.
\'1'1'; a nevěra vzhledem ku zdaru společností.
Z polštiny přeložil Bízrt'rtsl..\v SKALSKÝ. tů. d.)

Avšak jestliže nedal by se materielní život člověka zabezpečiti bez
vzájemně pomoei; tím spíše moralní jeho potřeby nemohly by nalézti
ukojení bez společnosti. Časem zastavujíee se někde nad rozvojem
různýeh odvětví vědy. viděli jsme. že obeovaní s lidmi, zvláště však
stykaní se s civilism'aírvm světem, jest nezbytnou podmínkou normalního
rozvoje naších duševuíeh sil. jako zase stykati se se světem viditelným
jest nutnou podmínkou pravidelne činnosti smysluv; od společnosti
učíme se mlnviti, od ní přisvojili jsme si nahromaděné během věků
výzkumy ve vědách a prumyslu: jejím prostřednictvím vnikají do
našich srdeí náboženské pravdy a zásady mravní. tak že s eelou jistotou
muže se tvrditi. že člověk oddělený od společnosti nebyl by s to, aby
se přiměřeně vyvinul jak v ohledu duševním tak moralním. Poklady
uložené Tvureem v hloubí lídskěln) dueha ležely by mrtvě a dřímaly by
neprobuzeně v té bohatě pokladniei in statu potentiae spíše. než in statu
aetus: kdyby poměry lidske. společimsti je neobjevily a nepřinutily
k vlastní činnosti. Sily ty se rozvíjejí a sílí v jednoduehěm poměru
nejen k účasti, jakou určitě individuum má v eivílisačním rozvoji
vlastního okolí. ale též k účasti. jakou má toto okolí v eivilisačním
rozvoji celeho lidstva. Čím větší kruh zaujímají vědecké, hospodářské
a vládní poměry nějakého narodu. tím vzdělanější budou jeho a.)byvatelě
všestranně, neboť každý ojedinělý dueh nachazí tam prostředky k za
věrnm v oboru Vědy, kam až jeho sehopnosti sahají: zatím eo v krajinaeh
odloučenyeh a pozadu jsoueíeh i nevšední talenty hynou. poněvadž jsou
45%
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zbaveny podmínek k dalšímu vzdělání mézbytnýcli. Konečně člověk
jakožto bytost rozumná prací, pokusy svými a duševním i mravním
vzděláním zdokonalil nejen nitro vlastního ducha. nýbrž i svoje byt-í
morální, tak že každou chvíli dobývá nové jakési bud individuelní.
bud' společenské výhody, již potom potomstvu svému zůstavuje. Tím
způsobem každé nově pokolení ukojuje své potřeby vždy bohatší
zásobou prostředkův. Aby však ony nabyté výhody a statky nemohly
býti od chtivých lupičův ohroženy: jest péčí práva a starosti stráže
spravedlnosti; neboť individuelní síly nebyly by s to. aby zničily nástrahy
bezuzdných zločincův, již chtěji raději ovoce cizi dovednosti si při
vlastniti: než lopotnou prací starati se o svou vlastní výživu. A v tomto
ohledu jeví se společenská organisace lidstvu velice nutnou.
Když se uváží ta okolnost. že člověk jako bytost svobmlná a
rozumná vědomě a z vlastního popudu zvykl směřovati k cíli. jehož
užitečnost jest proň nepochybnou, mohlo by se tvrdit; že výše položené
pohnutky dostatečnou jsou pobídkou. aby lidstvo ve společnost se spojilo.
Avšak moudrost Stvořitelova přiliš velikou důležitost společnosti lidské
udělila. než aby jenom totiž na vykázané výhodě přestala. nebot samovůle
zřejmě tu výhodu mohla by poznati. maříc prozřetelné záměry Boží
svou bezohlednosti. Proti Tvůrci zlíbilo se. aby toto předešel. tak
uzpůsobiti lidskou přirozenost že magnetickou. abych tak řekl. silou
náklonnosti jest puzena k spojení svych zájmů s jinými lidmi. a tak
je přinucena utvořiti snimi společnost. Nepřekonatelnou však onou
silou: jež je zároveň i nejmocnějším podnětem k spolčení i nejtrvalejším
cementem společenské budovy. je přirozená láska. jež k sobě poutá
lidi bezvýniinečně a někdy i proti jejich vuli, pouze instinktivní silou
jejich sympathii. Muž, jenž zamiluje si nevěstu přirozeným pudem,
touží stále s ní své osudy spojiti: ten svazek vydá ovoce v dětech;
táž přirozená síla lásky. jež sjednotila svou instinktní silou rodiče,
obklíčí konečně i celé jejich potomstvo, spojujíc v jeden. solidárně
spojený celek. všechny členy téže rodiny. Rodiče přirozeně milují své
dítky; dříve ještě než se v nich objeví zlé nebo dobré vlastnosti: děti
též navzájem dříve ještě než přijdou k rozumu, již milují otec i matku.
sbližujíce se též navzájem. tak že každý z členů rodiny život společný
považuje za první podmínku štěstí a trpí skutečnou bolest při každém
rozloučení. Ubojetnost a tím více nechuť v rodině považována jest
povšechně i v přirozeném řádě za stav výjimečného zkaženi, tak že
i pohané. děti. které nemiluji svých rodičů nebo vespolek se nenávidí,
zovou zvrhlými.
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Poměr ten. že láska přirozená působí nezávisle od rozumu a vůle,
*majícvliv na lidi a spojujíe. je v rodinu ne jako výsledek výniýšleného
ustanovení. abý přesvědčili se o výhodách odtud plýnoucích. nýbrž
především moci instinktivní s_vmpathie. jež rozum jen zatvrdí nebo
svádí; poměr ten. pravíme. jest nesmírné důležitosti v otázce lidské
společnosti, neboť nejen ukazuje. že utvoření se společnosti není vý
sledkem dobrovolné smloíívý. uvádějíc též do organismu společenského
sílu oddělenou docela od rozumu a vůle. nýbrž i nutí nestranné badatele.
aby počítali s tímto činitelem při řešení otázek společenských. Obratmc
přitom pozornost k tomu. že ta láska přirozená, o níž mluvíme. velice
se různí od oné krátkotrvalé náklonnosti. jež dokazuje. že i divoká
zvířata se navzájem a v jistý čas zabývají svým potomstvem: neboť
pomíjející ta náklonnost není s to. abý prvotní zárodek společnosti
utvořila. jakmile nejdéle po několika měsících upevněné jí svazký se
trhají a ničí úplně. Láskou přirozenou. která pojí lidi ve společnost
rodinnou. rozumíme ten pocit. toliko člověku vlastní. více nebo mčně
silný, trvalý a nezištný. jenž jakkoli počíná nezávisle od rozumu a vůle.
ve vznešenějšich svých objevech jest nejen zbaven lehl—:omýslnostia
samolíbosti. nýbrž až do hrobu trvaje ani před heroickým (')bětováním se
necouvá. Jestliže rodina sama silou přirozeného rozvoje promění se
během času v stát. tedý organické živlý, v prvotně formě ji tvořící.
musejí se nalézati ve společnosti z ní povstale': že však láska. jak
jsme viděli. stanoví v rodině onu slučo 'ací sílu. jež (ÍleCllllČlilindividua
slučuje a úplně spojuje v jeden organický celek. stát zbaven té silý
bude náehýlný k rozpadnutí se na základní prvký. kolikrát poutajíeí
moc vládý třebas jen na chvíli ochabne. Komu při tom nepovědomo,
že láska rodinná tím je slabší. čim vzdálenější stupeň pokrevenství,
spojuje spřízněné osohý. tak že v pátém. šestém koleně příbuznost ta
skoro docela výhasíná? Při takovém však uzpůsobení lidského srdce
snadno lze předvídat, co bý se stalo s onou spojující silou ve společnosti.
třebas jednoho plemene. jež bý čítala již několik desítek pokolení od
společného praotce. Rozpadla bý se na ojediněle rodiný. co nejmenší
kmeny. bez vzájemné láský. a právě tím ani morálního cementu
spojujícího všechný v jedno bý se nedostávalo. Proto ve společnostech
založených samým Tvůrcem. t. j. v národech. Prozřetelnost vlévá v srdce
spoluobčanů neméně silný pocit než je láska rodinná. jenž jest rovněž
tak vrozený jako ona láska k vlasti. jež oživujíc všechna srdce samo
láskou dosud nezkažená. tak je upravuje k obětem pro vlast. že jsou
hotova zasvětiti nejen osobní. nýbrž i rodinné zájmy pro dobro vlasti.
43x
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Onen pocit lásky k vlasti, jenž ani zapříti ani uměle vytvořiti se nedá,
novým jest důkazem, že národové nejsou dílem lidským, že jich nevy—
tvořily ani dobrovolné úmluvy, založené na společných zájmech, ani
vlivy časových a místních okolností, nýbrž že je povolala k životu táž
všemohoucí Moudrost, jež i srdce lidská vykrystalisovala; žádný zajisté
spolek obchodní, byt i věky trval, není s to, aby roznítil v prsou svých
členů novou lásku, neboť to jest privilegium samého Boha.
/“ Úloha, kterou hraje ve společnosti láska k vlasti, jest nezměrně
vážná a odpovídá. úplně působení lásky rodinné v životě rodinném:
je to, směle" můžeme říci. motor vše v pohyb uvádějící a cement vše
v jediný organický celek slučující.
Nemalou důležitost toho činitele a mocný vliv jeho na zdar říše
znali již staří národové a jemu připisovali zasvěcení se bohatýrů, nej—
slavnější své triumfy. Stačí přečísti si, co praví dějiny řecké a římské
o Leonidovi, Curtiovi nebo Regulovi, abychom pochopili, jak vysoko
cenili pohané lásku k vlasti. Moc a vnitřní zdar každé říše na tom
především záleží. v jakém jsou poměru srdce obyvatelů k vlasti, tak že
bez nadsázky jest možno říci. že nejjistějším barometrem zdraví a síly
životní jakéhokoli národu je stupeň jeho lásky k vlasti. Vyhasnutí toho
svatého ohně na krbu národním bývá vždy nepochybnou předzvěstí
konečného jeho pádu. Totéž jest nesmírně smutným zjevem společenské
civilisace. což doznává většina publicistů pravíce, že tak důležitý činitel
nemůže býti nikterak nahražen ani ohledem na zájmy vlády ani. a to
tím méně., ohledem na vlastní zájmy. Špatná je též zásada, že pro
upevnění vnitřního zdaru vlasti stačí založiti zákonodárství na pouhé
spravedlnosti a ustanoviti poctivé vykonavatele práva; pouhá spra—
vedlnost zajisté neuspokojí potřeby životní jednotlivých lidí, když
samojediná láska má tu kouzelnou moc.
Abychom se o tom přesvědčili, srovnejme zásady, jimiž se řídí
milující se rodina při rozdělování

práce a vytěženého

z ní zisku se vše——

obecnými dnes v té otázce zásadami, přijatými politickým hospodářstvím.
Pod rozumným vedením otce a matky. jež bere zřetel na sílu a.schopnosti
každého člena rodiny, každé dítě účastní se denních prací opravdu
upřímně a ochotně. ale jedině v poměru ke svým schopnostem, tak že
jedni nepoměrně více se přičiňují k společnéínu dobru než druzí; avšak
když se dělí ovoce práce, každý z členu rodiny má z něho podíl ne.
v poměru ke své práci, nýbrž jedině v poměru ke své vlastní potřebě.
Rodiče majíce důvěru u svých dětí, všechny stejně milují a jsouce od
nich navzájem milování, mohou směle se starati o blaho celé rodiny,

nepouštějíce s očí jak schOpnosti tak ani potřeby každého jednotlivého
člena. Proto na silnější a ku práci lépe vycvičené vkládají nepoměrně
větší břemena než na slabé nebo neschopné. avšak při rozdílení výtěžku
ze společné námahy ti poslední často ncjštčdřcji bývají obdarováni.
Malé na př. děti a nemocní třebas nic nepracují. většími výhod:.uni
oplývají než zdraví a dorostlí. Když však věk nebo nemoc nějaká
rodiče učiní k práci neschOpnými, hned ustálí se jiný poměr v rodině:
děti hlavně podporují a zastupují rmliče. na ně i na sebe pracujícc.
Tak vždy je přerušena zásada solidarnosti, jcž káže pamatovati na
potřeby všech členů rodiny bez rozdílu. a zásada bezohledně svědo
mitosti. jež nutí každého pracovati dlc sil a schopnosti bez ohledu na
osobní zisk z práce. Láska vzájemná tu působí. že útěcha plynoucí
z ukojení potřeb svých milých nebo z oslazení jejich osudu jest mnohem
větší náhradou za podstoupenon pro ně práci. .lenom hlava plná předsudků
ncpřizná, že láska jest nejlepším mistrem vzorného rodinného života.
nebot bez jejího dobročinného vlivu slabší a od přírmly zanedbaní
nikdy by své potřeby nemohli ukojiti.
Jak jinak objeví se otázka kořistčni z ovoce společně práce ve
společnostech založených ne na lásce, nýbrž na zásadě pouhé spra
vedlnosti, jež žádá, aby každý obdržel přiměřenou náhradu ze zisku.
Na př. spolky řemeslnické, jež dělí zisk v poměru k ceně práce. Ze
dvou dělníka. z nichž jeden obdařen je. četnými, ale k těžké práci
neschopnými dětmi, druhý však samojediný a k tomu mladší a silnější,
posledni obdrží nepoměrně více než potřebuje k své výživě. zatím co
první není s to. aby výdělkem svým ukojil nutné potřeby své rodiny
při nejpilnějši třebas práci. A co říci o případu, když oslepne nebo
ochuraví hlava rodiny, jež dle té zásady nemá práva ani na kousek
chleba, poněvadž nemůže si naň vydělati? Jestli milosrdenství nezachrání
těch ubožáků, čeká je beze vší pochyby smrt hladem. A možno, ptám se.
zásadu podobnou nazvat slušnou nebo společnosti prospěšnou? Keni
stokráte lépe založiti společenské ústrojí na téže zásadě lásky, na níž
založena každá šťastná rodina? Některé vlády postrašeny hrůzným
rozvojem socialnich otázek, aby unikly převratu připravovanému od
zoufalých dělníků. vešly již na dráhu smírčího kompromisu, a hledícc
na kritické postaveni proletariatu, vymýšlejí ústavy pomocné, schopné
v případě neštěstí zachránit-i rodiny umrlých nebo zn'irzačcných před
smrtí hladem. Jakkoli snaha ta jest chvalitcbná. přece těžko jest se
nadíti, že by docela vyhověly účelu. jsouce založeny na zásadě zájmů
vlády, jež kdyby se necítila ohroženou socialni naukou. nestarala by

se nikterak o osud dělníkův. Aby reformy společenské v tom oboru
učiněné skutečně blahé vydaly ovoce, nutno opříti se o zřejmou,
pravdivou a dobročinnou zásadu. Zásadu tu lze lehko pochopiti, když
každý zná vnitřní uspořádání rodiny: jest i pravdivou islusnou, neboť
rodina, zrnko budoucího společenského života, zůstane vždy pravzorem
společnosti vedle vždy složitějšího mechanismu vládního přes to, že
zásadní živly společnosti: vláda, právo a povinnost nacházejí se
i v organismu rodiny i v organismu vlády: moralní však význam
jejich jasněji a pravdivěji jeví se v prvním než v posledním. Bližši
poznání a náležitě ocenění podmínek moralniho zdraví a zdaru rodiny
jest nezměrným požadavkem nejen proto, že podmínky ty ukáží nám
dráhu vedoucí k obrození churavé společnosti, nýbrž i pro důležitost
téže rodiny, jež, jakkoli poznána a novotáři zlehčována, nepřestala býti
pilířem držícím stavbu vládní. Úzký svazek, jenž spojuje vládu s rodinou,
tak je přirozený a zřejmý, že zákonodárci všech národů minulých věků
neustálou péčí ochraňovali domácí krb, aby ho obránili před všelikou
škodou, jsouce přesvědčeni, že s rozuzlcním svazků rodinných povolily
by nepochybně i všechny jiné uzly, jež tvoři vnitřní spojení mezi
společností. I v pohanském Římě, když zlořád a nevázanost dosáhly
toho stupně, že hrozily zkázou i rodině, dekrety císařů postavily se na
obranu rodinného krbu; otcové rodin obdařeni velkými privilegiemi,
a to nikoli z nějakých náboženských nebo ethickýcb pobídek, nýbrž.
jenom pro zachování vlády; dobře zajisté postřehli císařové, že rodina
jest posledni hrází společenského pořádku. Rovněž pominuvše i ne—
vázanosti mravů, jež následuje za zlehčovánim manželství, nemůžeme
upříti, že pracovitost, pořádnost, ochotná poslušnost představených a
vážení si ctnosti jsou hlavním nervem života společenského; všechny
tyto ctnosti maji původ svůj v rodině. Kdož nepřizná, že člověk při-
rozené se stará o zabezpečení živobytí nejen vlastního, nýbrž i osob,
jichž osud jest mu nejbližším; ona starost o jejich potřeby, jež pobádá
ho s jedné strany k horlivčjší práci, zdržuje ho na druhé straně od.
lehkomyslné niarnotratnosti připomínajic mu, že musí pamato 'at- také
na zítřek. Povinnosti otcovské povznášcji vědomí vlastní důstojnosti
v duši rodičů, kteří snažíce se dáti dětem dobrý příklad, pilněji se
vystříhají. pohoršlivých výstupů, než by to učinili bez tě pobídky
Kolikrát lze viděti, že ohled na vysoké důstojcnství otce a manžela.
z lehkomyslnébo větroplacha udělal statečného a následování hodného
muže. Naučiv se svědomitě starati se o rodinné záležitosti, každý pří
kladný otec stává se též nepoměrně rozvážnějšim. kdykoli má míti

\'íra a nevěra vzhledem ku zdaru společnosti.
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účast ve veřejné správě; nebot" jasně poehopuje, že s poškozením
společenské lodi i soukromé zájmy jsou poškozovány. Touha zůstaviti
po sobě dětem dědictví, jest nejjistější zárukou úcty k té ctnosti; jen
ten zajisté může odkázati to, co má, svým dědicům, kdo sám stál na
stráži práva dědičného. Děti též se své strany střízlivou a pečlivou
starostí rodičů již od kolébky zahrnuté, navykají si viděti v před

stavěných nejen kárající ruku za poklesky, nýbrž i pečlivou správu;
a jsouce zvyklé rodičů nejen poslouchatí. nýbrž i úctu jim prokazovati,
l'iřenášejí úctu tu později na své představené,

důvěrou

svou a. ná—

klonností usnadňujíce jim těžké jejich poslání.
Ježto však tolik tak důležitých společenských živlův o rodinu
se opírá, kdo může ty škody spočítati. jež působí veřejné správě každá,
rána. jež poraňujíe životní organ. hrozí celému společenskému organismu
rozkladem? () zajisté! Nemluvíme—liani o úpadku nejpřednějších ctností
moralníeh, jež kvetou jen v příkladné domácnosti. kolik škod nenadálých..
by padlo na lidstvo poškozením rodiny! Práce tratí svůj účel a půvab;
láska neposvěcená a zbavená povinnosti stává se hračkou náhody; ctnost:
vydána jest na pospas vrtochům, šalbě nebo násilí; půvab vlády docela
zrušen a vliv její založen jen na moci; zákonodárství zlehčováno,
protože nezabeZpečuje domácího štěstí. Co však hroznějšiho nade vše,
děti zbavené péče rodičův a vyňaté z rodiny, od kolébky vržené na
pospas osudu nebo svěřené najaté péči, jež neznamenají ani trochu
něžnosti nebo lásky, již Prozřetelnost vložila v srdce mateřské, vzrůstají
neznajíee jiných žádostí mimo žádosti svobodného užívání, ani jiných
zásad kromě přesvědčení o právu k tomu užívání. Rovněž dostačí nám
l'iředstaviti si společnost, kdyby zlořád se rozhostil pod každým krovem,
kdyby všechny děti vychovány byly v nalezincíeh, abychom pochopili,
coby se stalo s lidstvem po konečném zrušení rodiny. A kdo, ptám se,
nezachvěje se před tím hrozným divadlem? A kdo neuzná, že poslední
kotvou záchrannou uprostřed bouře zmítající lodičkou společnosti jest
rodinný krb, o jehož rozbití nevěra dnes tak úsilovně pracuje? Že
však máme starati se o zachování společnosti křesťanské a tím rodiny,
aby mohla odpovídati tak vysokému poslání, musí býti sama rodina
křesťanská, t. j. má povinnost starati se nejen o časné. nýbrž i o věčné
potřeby svých členův; jinak zajisté nestane se ani úhelným kamenem
ani prototypem křesťanské společnosti. Ani nejpříkladnější rodina. jenom
přirozenou náklonností oživená a nezaložená na lásce nepovznese se
nikdy nad přirozené ctnosti. a to ani v těsném kruhu časných rodinných
zájmů. Pokud jde o zabezpečení materielního trvání a svědomitého

postavení jak rodiěuv tak i dětí, prostěho závrati a hotového obětovati se,
stačí k tomu, aby spojenými silami dobyli pro každého člena rodiny
co nejvýhodnějších podmínek; v poměru však k životnímu štěstí: jehož
získání nemůže se obejíti bez četných a těžkých obětí časných statků7
láska přirozená nejen nestačí. nýbrž často jest na závadu. Kdož neví
z vlastní zkušenosti. že nejednou lidská náklonnost usiluje nás obrátiti
od tvrdých skutečně, ale nutně křesťanskýeh povinností? Kolikrát jich
plnění stává se příčinou smutku nebo utrpení? .len víra v život záhrobní
a láska k nejvyššímu Dubl'u jsou s to. aby dostatečnou odvahou nás
nadchlý. abychom proti přirozeným náklonnostem obětovali zisk buď
vlastní nebo svých milých. Jestliže, však svazek rodinný má býti
vzpruhou duchovního obrození a prospívání ve ctnostech všem jejím
členům, tu kromě vzájemných svazků všichni členové rodiny musí býti
oživeni láskou křesťanskfm. jež uěíc nás s jedné strany: jak máme
milovati sebe i bližní. udílí nám s druhé strany nezbytnou sílu k plnění
předkládané nauky.
.len taková láska zachrání jak rodiče tak děti od zaslepenosti
vlastní přirozeně náklonností, jež zavírá oči nad všelikou obětí v_v—
máhanou povinností= aby si zpříjemnila přítomnou chvíli. Nutnost oné
lásky křesťanské tím více vynikne, jestliže od vnitřních svazků domácích
přejdeme k poměrům sousedním. kam rodinne náklonnosti nesáhají.
Tu se egoismu otvírá docela volně pole. jenom že ne v podstatě
individuelního sobectví. nýbrž sobeckěho zájmu rodinného. Tentýž otec
v pracích a spořivosti otužilý. jenž necouvne ani před nejtěžší oběti
pro vlastní děti) hotov jest ukřivdití sousedu nebo zahubiti ho: aby
zlepšil osud drahe rodiny. Xa stráži však zájmů zcela cizích. ba i ne
přátelských stojí jediná láska křesťanská, jež přikázavši milovati bližního
jako sebe sama. počítá všechny lidí bez výjimký mezi bližní. Láska
křesťanská předpisujíe 1nilo*ati Boha nade vše: mírní všechny ná
klonnosti k pozemským věcem. činíc je podrobenýuni neskončeně lásce
Tvůrcově. Účinek tě závislostí jest. že nejen samoláskíu nýbrž i lásku
rodinnou a lásku k vlasti staví v srdci křesťana na nižší stupeň, tak že
zájmy království Božího stojí výše než zájmy rodiny. Tedy ne každá.
nýbrž jen křesťanská rodina může sloužit za pravzor společnosti a státi se
oním životodárným zrnem: z něhož strom veřejného zdaru vyrůstá. Táž
povaha věcí nás nutí. abychom se blíže seznámili s organisací křesťanské
rodiny. k čemuž také v druhém díle přejdeme.
(n („
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Odkud povolal Krištof z Teuffenbachu
Odpovídá

ALois

Hrváty na Moravu?

MAIA-X“.((". ii.)

Reč tuto má nejen totéž ohýbání

slov. ale i:

u) tutéž v _vslo vnostJ) Skupiny ř.?&f*f-vyslovují jako š/c &ši;
nimški 33 55místo nimčki (— spisovnéinu: njenmčkil. proštut W =“ misto
pi'očtat. Zo skupiny .s-r&zv, a': vypouštějí

(*ve slovech:

sov. vu.—:.
(všechen)

svaki (každý) a složeninác-h jeho; a při *.asování slovesu zjeti (\uzcti,
vzíti).

Vyslovují

tedy:

sC-gu, Sif—mu,sC—m,síni: si, sílu. silni misto

svegu.

svemu atd. (všeho. všemu atd.); Suki. sůkoga, sůkomu, sůkom. sflkiin.
sůkih (každóhq každému atd.); sůkojački (všelijak. Sada sziki zna
nimški 53.Zunf si (vezmi si). Samohláska ()vyslovuje. se namnoze jako no:
glos 0 postoje rodovno uo 100; Prawderštov “"—'.
z linogom 53. kuošiói “3;
nluost 54, Šuog plati “, škuolnik “, kuolurin "“. guoclina 100, l'nožu 100,

kuokoš100 atd. Samohláska (*se velmi často změkčuje:

žjop 100. zjot 100.

snsjecl 100, (losjot 100, vjonac 100 atd. Začáteč—nému z' předsmvai se j:
jíme. 101. Jive 101.jígla 101 atd. „Vod saun Pokuď: praví sám Milčotió.

„da naši (uherští) Hrvati govorc od prilíke jednako. koko i njiliovu
liraéa u Moruvskoj. To jo čakavsko—ikuvsko nzn'jočje“ 100.

])) Tytéž i(liotismy.
(trochu/l:

pro vinoialisniyjl)

hip 174. hipzio “* (olivílei. jučit

Pluoo“. nn'vu 171

177. čudu 303 (mnoho/;. lapat 51“

(polo), gospuódin “1 (kněz. faráři. sviotohištvo 35“(svioto lližstvo. žonitlm:
stav nmnželský), pominka 537, pominat 42“ (rozmlouvutig (livíčicu 570“i"“
(děvče), kot 31-53'5“(jako). prutož 145(oděvl= žituk *“ (život, obilí), hititi ““V—'
.(lioditi), kfiču 473 (káčinu : had). jširaic 473 (jcčnienfi. zuman 363tf_(.lm'111(ň.

zpahtati ““ (1mcpati). petoh 50" (kohout), volim 315 (pravím. povídám ».
vreda 435 (vrijC—(la: brzo), 1'lll)i *“ (kusy oděvu), .ložuš Krištuš 5M.
ubadat 2% (spatřiti. zočitil atd. —-—
Dále 7.3.tytéž
názvy
k roj ov (?:
hlučo 7" 292 515. hlačo karmazinke.
čižme kordovunske
253. škotiju “M“.
portu 155, pero 435, šlil)a—š11bioa.2"3,hale. 30143. (i) T_vtéž názvy
jídel:
'vrtunj "334(koláč svatební)7 fanjak 612(knecllu), nuki 3, žganac 151(noky.

rizanci na mliki “ (nudlo); u moravských Hrvátů podobné. rčení: hrjen
na mliki (křenová onuička)7 krhko pogzičice, u mor. llrv. jméno trávy.
1) Výslovnost Hrvátíl moravských znám z osmileté zkušonosti; výslovnost lírváluv
'lihcrskýoh podává Ivan Milčetič, professor na ,!.Vlnnasiu vai'aždínskéin, ve svém spisku:
»O ln'vatskim nusoolvinmnu u )Ioravskoj, Donjoj Auslrii i Zuln'ulnoj l'qrskoj. Zagreb 1999x
JŠ každého slovo označují ("í5l0111stránku tohoto díla.
2) [\urelnc, ».luňkm. Zziul'ol) 1871. ('íslii-omi označeny j>ou »juřki-s.

y) Tatáž jména travin. věcí a předmětu hospodářských?
částí

stavení:

pogačice 13", klinčaei 35'1,bažolak 71, škadanj 505 61?

(stodola), žitak 19“505(obilí), parma 505 (parník),

lapat 505(pole), križió 10

(10 snopů složenýchL kladnjioa “03 (20 snopů srovnanýoh, mandel),
buoča 503(dýně), jarac 473 (ječmeni, vježa 151(síň), hiža (dům, světnice).

č) Tatáž

křestní

jména,

většinou sv. apoštolův obvyklá; každému

bezmála Hrvatu říká se buď Jive: Šíme: Mate, Jakov, nebo Pjetar7
Pavav,

Tůma,

Jandl—e. Bartol,

pak

Jure

471, Miho 493 a Lovro 3 2(';

ženské: Anka, Manda, Minka, Kača, Bara. Ba i stejná

příjmení

lze pozorovati:
Vlašič 444,Babič WF.Galovió 55“(: asi rozšířenému
u moravských Hrvátů Halavió), Jankovič, Gašié, Dragšió (i\Iilčetió,
„O hrvatskim naseobinama“ str. 87. n.); Sušió (str. 88. tamtéž).
(:) Tatáž ú slo Ví. Zavezat se: i s drugim junakom srce zavezala 360,
dan še načina 509(rozednívá se); suze točit 133,35" (size prolévati), jiliš
piliš “5 (jídlo—pití)atd. (Kurelac, „Jačke“.)

2. Na rodní

pí sn č. V jedněch t_x'žobsah; uherští Hrváti zpívají:

Boža jvsam, roža, doklje nimam muža,
kad dostanem mužu, spadv >"mvnv roža.

Lipa je.—am,lípa, dok ní v meni mlika,
kad dostanem m]ika, spadv s mene dika.
(Kurc-lac,

>>.Jaůke<<.153.

Pc—lrovu Solo.)

Moravštl :
Roža sam ja, roku,
dokle nimam inuža,

kud muža dostanem,
roža nvostanem.

(»Hlidkaa 1.593, m. 844.)

Velmi zajímavo srovnati i známou: „Vince. vinco . . .“ (česká: „Pivo,

pivo..:f;

uherským Hrvatům zní:

(_)j vinve, Vince, vinve črljvno!
kdo Ie bude, vina-, ]niti,

kud ja budem sablju nc.—it?
()j roža, mža, i'oža mnu—na!

kad ja budem \' zemlji gnjiti?
Uj travu, travu, trava zeiena!
kdo te bude, ti'ava, ku.—it,

kdo tu bude, roža= Irgat.
kud ja budem maširovat?
(Kurelar'. ..Íučke<<, 320.)>

Moravsk \ m :
\'inee,

\'inee, vim-v (redlvnoť

do če Ijelw, vim—e, piti,

kad ja moram palaš nosit,
luku, luka. luka zelena!

kad ja moram \“ grohi gnili,
viuee, vinee, \'Íntttl' (*edleno!
Luka, luka, luka zeit—na!

dn (ie Ijelw, gum, čuvat,
kud ja moram maširoval,

do če Ijel'pe, Inka,

f_rm'zl. gum,

ko—it,

(šum,

zora,

"xlllídka'

U jinýeh
v Uhrách :

f_fOl'žl\'isoka!

guru

vi.—oka!

1898, .—.11'.
845. pod čárou.)

pisni Jsou celé verše stejné. nebo stejný počátek;

Klinůuc moj. klinůzu—moj > cÍ-el'llinniočima,
& ja l_uizu tohum va Dunaj skočila.

\'u Dunaj skočila, va :redínu morja,
to bi učinila x'(—tnaljuhav tvoja.

(692 Pulja. Kun-01:10,Jad-kua)

Na Moravě:
KRJ hi to. moj ]juhi, km] hi te slmtrila,
veru by za tobum va Dun'aj skočila.

\'a Dunaj, va Dunaj, va široko more,
km] hi tv sbntriht. clu-agosrce moje.

tIHlídkac 1898, str. 897)

\, Uhl'áCh:
[)l'llfL'illl kape kupiš,

meni g]zn'u hija-š.

qlmgc ]jubiš nu koprivi, meno nečvš na hlazini.
“2—13
Hrvatske

Na Moravě:

Sice. Kurelac,

('a sum ja luh.

; umnmu nječeš.

clu mom? uje—čanů,

S (]muimi

< (Irugimi

11>“munum

liguš.

>>Jačke<.)

liguš po koprivnh

nječeš po blazinah.

Kutcn, »Vivnaw 1887, str. Sl.)

V Uhrách:
Svet

je i svet

i pw.—"vet jv

Sinak božji, sin Marija
(489 Velika Nat-(la. Kurelac, >>JZIČkO'
.)

Na Moravě:
Svit-t jv. svit-t jv. svict je,

.h—žušKrištuš

—\'Í("Ije, i pvc-svím je

u (naj.—lvu Oltm'skmn.')

(»)lulitvo

vek vekou:

i ]bj£>.—jllle.-'
Brnu 1895, str. 150.)

V Uh rá (*h :
('n mnm In bili, jur clan w řini?
jm“ .lnn w matčina, jnš polnoči ní?

Pa.—tiri pri črvdnh Vsi ulzn'e \'chvižu,
i julzm drnuumn vse tako kriču...
493

.\a Moravě:
('a mnm tn lviti. 111'41:11:se činí?
Í'r clan w nať—inn,uš pnl nmÍ—ini:

anlorf.

Kurc—law,>>Jačke<<.)

]ilm j' svitlmt, lípu j' svitlost.
zvichIiv sv lašču, velika j' radu.—'t...

(»Molitve i pjesmea, str. 1'20.)

Jiné písně nesou se. ku známým místům v Uhrách, na př.: Železno
(Eisenstzult. poutní místo. Horeštan u Šoproné ((")dcnburgr. Moravští

Hrváti zpívají:
Kittl ltíh jzt jimzlla Žt'ljezmhko pole,
zusijzllu bi .—ilmzalovn silne-...

lím'nštzm jv vrlo sola..
Ale jako nvpuštjmu.

1) Pflmďllř' xpívali:
dogmaticky nvspl'ávnu.
„\

v_

,

_

,.

_

-

1898, str. 898)

)Inngu žena \“ šenkmls hodi,
A alivojkn divu rodi.2)
(Kitten, »Vimmf— 1887, str.91.)

.:...va-knm

-. .\c—m m zac—110mm zlomek
pod číslem 5 5 7. '!

(„Hlíclku

.

[mc] Wit—timkrušnim
,

.

..

'

kipmn'.

':jllťkť ml 501 , jak ]1 klll'ťlat“

vnž jest ovšem
,

podzim

'

,

'

ve sw Shll'C'P

Kde vzala se ta jména míst uherskveh v mysli Hrváta na Moravě?
Zdaž nejsou to písně, jež Hr rati naší s sebou vzali ?. Uher na Moravu
a dosud nezapomněli? Neukazují t_vto písně jasně, kde jejich bývala,
stara vlast? Některé písně mají moravští i uherští Hr'ati stejné, od
slova k slovu. Podávání jednu v plném znění, jak ji zpí raji llrvati
uherští a jak jí každoročně 7,jačiju'" llrvaítí moravští. a jí napsanou
má vůdce jejich do Zelezna. Jive Suparió % Gutíjelda. Je to píseň
duchovní. poutnické. V Uhrách (62.9)Koluof IKÚphazl Kurelac, „.lačke“):
()h sričau Marie pnmik!
Put ('e nam malí pokazal,

Spravljajle se krščeníkí,
Ki ste Marie pulníkí.
Špravljajte se mladí, starí,
Družina i guspodari.
llodtv silno, sestru. hrali,
Síromahi 'i lmgatí,
Potrudítc- se nas sprohodit,

I k .lezušu

().—“tanile ví dolnať-a!

S kl'atkum lnolílvum 'zruřamo:
] ljulmžljivn

Naš dala—kpm nam slahkotít
A ml Mno $(“ mlpmvili

()glejte

míli,

(:| ,v mo Z'l na.—'tllíiln.

ti na.—:peljaj.

K majkl tvojvj nas zapeljaj.
Daj nam pulnika angela,
Rafaela arkangvla,

Kacl jq- na križu

vi.—ilo.

.lvzuš: volim, olea prani.

Da nepťůteljmn nprosli:

Km si „za dal Tuhiašu

Uprnslíu— i \'i \'>l nam,
.—\lís' pr'í—telj nepr'ólelj

Za pnlníka v >hll'nlll Pam:
Ki uv njvga >ríčno pvljal,

k nam.

S lmgmn ada, vsa rodhina,
lYm—ai alrnga

Duklou 5:11 "13(lUlnHlll zapeljal.
Peljaj i na.—',ar si (fuvar

Od hora

prag—ímo,

.—4*zadniič— silno.

\ko „ i...: ki >rditť
Povlqtv .\|arí( diu.

Pred naša mat (“ndnn v ('elji.
.lvžuš

na.— zapc—ljat.

S hognm ada jur vsa lu'az'ta

Naší— clelH

tnjina.

Í Slšl'l) ("P lDll

\'a.— vw Marii ízruč-ít.

po.—'iavan vsakdar.

Zam lmdmo. ne štentajnm
K Marii ('eljskoj šemjnm,

Da svojí-ga slnka prosí,
Koga va naruňju

nn.—i:

Nv lmjnm >O pnía ležin
.\'it tri.—ka. \'rimen ui :_rodín.

Da >O zlu (le na.—'mlvrne,

\'se (u- Maria s]ahkotil.

Kuga—, f_fluda, vnj>ke hraní,
Ka lla—'plaší iz vsíh >trani.

K nam >\'Uj(' live ohrnv:

\'sv trade naše naplatíl.
Marie ]juhav í sinka
Poljaj vsakoga pnmika.
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()dkud povolal Krištof z 'l'eul'l'en!niehu ___—_
Hrváty
na Moravu?
„___ .- ___--—

—1

.;..

o:

Píseň tato makavym jest důkazem. že. moravští Hrvátí pocházejí
z llrvátuv uherských. u) Není to píseň, již by moravští Hrváti snad
pozdeji, doeházejíee z Moravy do Železna do Uher si byli osvojili od
Hrvátuv uherských: vždyť potřeba zpívati jí byla spíše. než na pouti
do Uher '\nebo Maria Celi došli; napřed bylo doma. v kostele ji za—
zpívati a pak teprv na pout se. vydati. b) Když na pouti již byli,
potřeba nenalehala pořizovati si pracně, opis písně, které u eile pouti
se, nepotřebovalo. nybrž snad zase až po čase; a na pouti same. kdy
pro mnohé pobožnosti lid od časného rána do pozdního večera jest
na nohou. nebylo skoro ani kdy ani příležitostí. ba ani ne možnosti
dlouhou celkem píseň opisovati. (;) Píseň tuto mají moravští Hrváti

psanou mezi jinými hrvatskymi písněmi poutními. Kdyby nakrásne
byli pořídili si na pouti opis jedne písně. nebylo tam přeee možno
opsati všechny; na to bylo třeba více času, neboť prosty venkovan.
psaní nezvyklý. nepíše (_)byčejnčani ryehle, ani ne mnoho najednou.
(0 Nad to. kde vzal se původní nápěv k písni té. svérázným nápěvum
jiných písní přesně.odpovídající? Arci mohl jej na pouti slyšeti moravský
Hrvát od některého „staršího bratra" z Uher. ale není to pravde
podobno. U eíle poutí není již takove nálady. jako před odchodem
na pout, aby „starší bratr" jí byl zaníeenč a se zápalem zazpíval, ve
druhu zálibu zpusobil. a tím mu ji odevzdal. e) Take řeč v písni té ve
všeeh i nejmenších podrobmisteeh harmonuje překvapujíeím zpusobem
s řečí našich Hrvátů. Slovem: llrváti moravští vzali tuto píseň s sebou
z Uher na Moravu opsanou s jinymi hojnými svymi písněmi poutniekymi,
psanými. jež nepochybně také mezi uherskymi Hrváty až dosud dobře
známy jsou. jiehž Kurelae všech neslyšel a tudíž ve sbírce neuvádí;
a že napsanou ji měli. nepodlehla změnám takovym. s jakými se
potkáváme v písních světských, svrchu uvedených, pouze v paměti

zachovaných. Píseň tato pojí moravské Hrváty nejúžeji s Hrváty
uherskymi, ukazuje v Uhráeh jejieh bratry. ukazuje tam starou jejich.
domovinu.

ai. p.)

7. 7illiturgisinus“

popírá. že bý dni hexaemeru h_vli dnové

tvůrčí. Boha. nýbrž považuje je za naše ob_včejně dn_v téhodue.

(1)První stupeň této theorie je poeticko-liturgická

theorie.

Ilexaemeron je hýmnem. volně souvisícim s ostatní Genesi. Předmětem
hymnu není stvoření světa. nýbrž ustavení dní téhodne: každý den je
věnován památce některé tvůrčího úkonu: t_vto úkoný rozeznávají se
logicky,

nikoli historický.

Šůh stvořil světlo ——vzpomínkou na to je

první den, neděle atd.
Proti tomu třeba říci. že zpráva biblická je zprávou o stvoření
a ne zprávou o zasvěcení. Mimo to výklad tento pomíjí duležitá slova
„stal se večer a ránož.

Z))Z poeticko-liturgicképovstalahistoricko-liturgická

theorie.

(%dní jsou dny 0 “24hodinách. nejsou to však dný tvůrčí. nýbrž naše

obyčejné dny téhodne.
Tu však třeba namítnouti. že mimo dny v 1. :'i. 8. 13. 19.23. 31.
a 2. 3., které dle theorie jsou dn_v téhodue. je v 2. 2. druhý sedmý
den: je to den odpočinku Božího. v němž Buh udělil 7. dni tehodne
stále posvěcení. Tomuto sedmému dni v 2, 2. musí předeházeti jiných
f_idní: o nichž však v textě není zmínky. leda bychom četli se Septuagintou
a textem syrským a samaritanským ..den šestý “ v ?. 2. Mimo to židovskz'
tradice nikdý liturgický text nevýkládala. Tak přívrženci této theorie
přicházejí k tomu. že v textě 7 dnum téhodne odpovídá 7 dní tvůrčích.
Dle toho pak, jak t_vto dný tvůrčí výsvětlují. povstávají theorie:
idealně-liturgieká a periodicko-liturgická.

c) Hlavnímpěstitelemtheorie idealně-liturgickóje

E. de Grýse.

Dny v 1. kap. jsou mu obyčejně dny téhodne () 24 hodinách. Bůh
stvořil světlo a vzpomínkou na to je první den. neděle atd. Ve zprávě
jsou dva oddílý: výp*avující. jenž líčí Boha jako tvůrce. a zákono
dárný; jenž oznamuje zřízení 6 dní práce a sedmého dne odpočinku.
Tak je tu dvojí řada 0 7 dnech. Řada 7 dnů tvůrčích a řada 7 dnů
tehodne na památku oněch tvůrčích dnů. Text poučuje nás výslovně
() řadě dnů těhodne obýčejuého. z dnů tvůrčích zmiňuje se jen o sobotě
Boží. Text poučuje nás o pořadí dní téhodne. nepraví však. že v tomtéž
pořádku byly věci skutečně stvořený. Slunce nemusilo tedý býti stvořeno
až 4. dne, ačkoli 4. den věnován jeho památce.
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Nejslabší stránkou je zmínka o oddílu zákonodárném. Že nesvě
-ce.ním soboty uráží sc Bůh. vždycky se vědělo. ale nikdo posud ne
slyšel: že by lenosti ve všední den hřešil někdo proti kladnému zákonu
Božímu v 1. kap. prohlášenému.
(1) Oh. Robert pořadí šestidenní bere ve smýslu přísně historickém

atak háji theorii

pe rio dicko-litu rgick ou. jež je úplně shodná

s výsledky vědy. „Rozdělení dnů je beze všeho vztahu k věcem stvořeným:
jsou to dny našeho těhodne, z nichž kažt ý je posvěcen památce jednoho
nebo dvou děl“
_
8. Th. Lcmpl v Linzer Quartalschrift 1598. S) n. odporouči pro

výklad šestidenní „mystický

allegoris1uus“.

Neznámá dlouhá

-doba metaforicky je nazvána dnem: tato metafora se pak malířský
rozvádí. ježto konec doby jako večer. začátek jako ráno se označuje.
a tato trojí metafora se udržuje po celý odstavec. Je tu však rozdíl.
že allegorie ob_včcjná a řečnická se hned pozná. kdežto zde je allegorie
zakryta, odtud název mystický allegorismus. Šestidenní je ovšem histo
rické potud. že nám sděluje události minule. ale větším právem musí
se označiti jako prorocká část knihv Genese. jelikož minule události,
jež se tu sdělují, ne jinak než nadpřirozeným zjevením Božím dostalý
se k vědomosti toho. jenž je prvníjiným sdělil. Mimo to však obsahuje
odstavec, ten i proroctví

o budoucnosti.

totiž o svěcení

dne sednu;'—ho

ode všech národu. Projádření proroctví je vždýcký poetické. také
hexacmeron je. h_vmnus. báseň. Dle prorocké povahý šestidenní musíme
posuzovati věcný jeho obsah. Šestidenní nepodává podrobný dějepis
vývoje a ozdobení země a jmem>vitě vzniku rostlin a zvířat; jen hlavní
věci z toho jsou tu. několik velkých, smnmarních údajů. z nichž něco
.je jasné, druhé méně jasne.
Zvláštních námitek tu není třeba uváděti, poněvadž vše přichází
k řeči při jiných s_vstemcch <theoriích.

9. Nyní přichází sám II. se svou ..theorií

viděn iii. Bůh prvému

člověku, Adamovi. u vidění s_vmbolem šesti dnů zjevil, jak svět b_vl
stvořen. Připustíme—lit že tvoření b_vlo zjeveno člověku nikoli slovem.
nýbrž u vidění; tož pochopíme pOpis o stvořeni jako bezprostřední a
přesný výraz toho vidění. v němž symbol a skutečnost splývají. ioz—

díly, kteréž se jeví mezi výpravováním biblickým a vědou. lze tím
srovnati, že věda nám předvádí způsob tvoření. jak se skutečně udál.
kdežto Písmo sv. nám jej líčí. jak v_vpadalv obrazu vidoucího. Popularní
mluva převládá v biblickém popise, neboť původce jeho sestupuje
k představám člověka přírodního. Kosmogonie nepodává nám ani

74s

.l.\_\' Huvs:

důsledky geologických a paleontologických studii, ani tilosotickě a
básnické výrony, nýbrž vyličujc mluvou lidovou průběh předlidských
událostí. Theorie vidění je nejpříbuznější idealismu.
Zapletal 1) pravi o této theorii, že se mu pranic nelibi. Je toho
mínění, že všech těch úspěchů. jichž autor dochází, dojíti lze prostě
tím. že celou popularnost prve hlavy Genese dobře pochopíme. Tím
ovšem nebude

možno říci, že svět povstal v (3 dnech, t. j. u vidění,

podobně jako hrdinove se potýkají na prknech. — Až do tohoto století
biblické kosmogonie po jeho zpusobu nikdo nevykládal.
.l. Corluy si přeje. aby (i dnům vidění odpovídalo ve skutečnosti
(%period tvůrčích a aby každá z těchto period vyznačovala se těmi
tvory. o nichž vidění vypráví. Podobně Langevin, Kern a j. (ll. 122).
Nejnověji zavrhuje theorii vidění, byť ne úplně. Schanzf) pravě.,
že není podstatného rozdílu mezi touto theorii a theorií idealni, jež
předpokládá inspiro 'aného pisatele zprávy biblické.
10. Když jsme přehlédli po řadě jednotlivé pokusy o vyklad
šestidenní, nebude od místa, když přehledně si sestavíme vysledky,
k nimž všechno to dlouhé. a usilovně bádání až posud dospělo. Vý
sledky ty jsou:
Dní, 0 kterýchž v šestidenní se činí zpráva, exegeticky musí se
vykládati jedině o našich obyčejných dnech 0 24 hodinách. Nejsou to
tedy nikterak dni tvůrčí, dni Boží, nýbrž dni lidské, které každý ze
svého života zná, poněvadž je prožívá.-*) Tyto dny nesouvisejí příčinně.
nutně s obsahem šestidenní, můžeme je úplně vynechati, a zpráva
biblická neutrpí nejmenší ujmy. Následkem toho nejsou ve zprávě
šestidenní označeny doby, kterých bylo potřeba pro vznik a vývoj
jednotlivých říši organických ipředmětů neorganických. Doby ty jsou,
soudíc dle nynější vědy. periody blíže neurčitelně, které zasahují vzá—
jemně do sebe. vzájemně se proplítají.

Pořad

stvořeni

celkem musí odpovídati výsledkům vědy, a

čím více věda pokročí, tím větší shoda se najde. Velikou závadou
u výkladě až posud jsou dvě věci: že země z počátku byla tmavá,
vodou úplně pokryta. a stvoření slunce, měsíce a hvězd dne čtvrtého.

V celé zprávě možno pozorovati dvojí m eth od u čili dvojí
zpusob referování o minulých událostech: methodu historickou a schema—
1)("asopis katolického duchovenstva 1395, 351 11.(jeho slov užito pro charakteristiku
teto theorie).
2) 'l'heolog'ische (_)tnlrtalseln'it't, Tiibingen 1899, 230“ n.
3) \'iz h'-ž i.itei'arischer liandu'eiser 1800. 74. 18.02. 392.
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tickou. Methoda historická je zřejma při výpisování tvůrčích výkonů
po sobě v jednotlivých dnech, methoda schematická přichází k platnosti
při vypisování jednotlivých věcí stvořených v tom kterém dnu. Obě
methodý však přesně nejsou odlišeny, zasahují do sebe, aniž možno
hned určití, jak daleko která jde. To platí zejména o tom, zdali Bůh
po každé zvlášť stvořil nově bytosti, anebo zdali vložil jen „rationes
seminales“ ve hmotu a nechal účinkovati „leges secundariasí'Ž
V šestidenní nejde jen o věci minulé, jsou tu též odstavce

budoucnosti
se týkající, jinak řečeno:základni osnova celé zprávy
je hístoricko-prorocká.
Dle toho je tu patrný dvojí účel, pro který Zpráva vzata do
Písma sv.: jeden je přímý, přítomný, poučení těch. jimž nejprve byla
dána, druhý nepřímý. pro budoucnost: ustavení téhodne občanského.
Sloh, vypravování po stránce formální, jest historický, ale se
stálým nádechem poetickým. Allegorie ve způsobě a podobě anthrOpo
moríismu má též svoje místo.

Theorie, mající míti alespoň jakýsi nárok na vědeckou

diskussi, musí zahrnovati v sobě všechný právě uvedené
momenty.
Theorii

takovou

zde předkla'idám. Má—li míti jméno,

nazvu ji

s_vnthetickou,ještě lépe akkommodační nebo-li „pedagogickou'n
Výpadá pak takto:
Ať už si mýslíme prvním přijímačem zprávy biblické Mojžíše
nebo Adama, vždý původ její zůstane nadpřirozený, neboť v tehdejších
dobách věda nebyla schopna jí vytvořit. Obsah zprávý však nepře—
sahuje vědomosti lidské přirozenými schopnostmi. být i v dlouhých
dobách, poznatelná, dosažitelné. Obsah je tedy oboru přirozeného, původ
oboru nadpřirozeného, a takovým věcem dle výkladu výše podaného dáváme
název mimopřirozený. Dobré porozumění tomuto slovu mnoho prospěje.
Z důvodů výše položených, které ještě dále se rozvinou, soudím.
že prvním přijímačem této zprávy byl Adam a žena jeho. Bůh poučil

první lidí po způsobu učitele (anthropomorfism

us) jednak o mi

nulosti všeho toho, co viděli a znali již od dřívějška, jednak o bu
doucnosti. Poučil je názorně, ukazuje jim všechny věci viditelně a na
základě tohotojejich názoru v_vpravujejim o dobách minulých. Stanovisko
tedy, na které se musíme postaviti. je ráj, z kterého pohlíželi na věci
kolem sebe a nad sebou.
Poučení Boží trvalo celkem 7 dní, 6 dní o věcech viditelných,
7. dne 0 neviditelných. Dle toho soudím, že možno určití. jak dlouho
Hlídka.
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JAN Ouvix :

trvali první lidé v ráji. O tom je mnoho náhledů, ten, který zde
pronáším, není nový. Lenz výslovně praví (str. 430)_: „Zdá se aspoň
pravděpodobno, že první rodičové nezhřešili v ten den, v němž byli
stvořeni, a že tudíž také týž den nebyli ?. ráje vypuzeni. Více-li dnů
ještě v ráji prodlévali, nelze na jisto pověděti. Ovšem že ještě jedna
důmněnka jest, která praví: že Adam po osm dní v ráji trval, a
spoléhá na dvou příčinách, a sice: 1) jest prý pravděpodobno, že Kristus
Pán byl počat a umučen v tentýž den, v němž Adam zhřešil; (J) tím
způsobem prý se ve shodu uvede učení otců, že Adam v tentýž den
byl zhřešil, v němž byl stvořen. Než, ač se proti této důmněnce zá—

važné důvody ozývají, není ona na jisto křiva.“ Škoda, že autor ony
otce nejmenuje. _ Na důkaz svého mínění prozatím uvádím: 1..Z roz
mluvy ženy s hadem vysvítá, že ona i Adam jedli se stromův a že
začali vzdělávati láj. což vše vyžaduje delší dobu než jednoho dne
72.Bylo zajisté vyměřeno, aby důkladnčji seznámeni byli se životem
blaženym v ráji, by tak názornčji poznali dobrotu Boží a svou lehko
vážnost. 3. Pojmy, které v hexaemeru přicházejí, jsou z věcí konkretnyeb
a proto zajisté potřebovali více času. aby včci ty poznali a tak názorem
svym pojmy o nich si získali. Alespoň nic v textě neukazuje. že by
jim byl Bůh všechny pojmy nadpřirozené vlil. jako to učinil při
jménech zvířat. ——
Proto myslím si pobyt. jejich delši, v tomto pořádku:

Připustíme-li, že v pátek byli stvořeni. jak většina vykladačů myslí
pak v sobotu seznamovali se s rájem, oblohou, sluncem a p., zvláště pak
dostali názor, co to je tma, světlo, den a noc, tak že na základě tom
v neděli počalo pro ně zcela vhodně vyučování Boží dle pojmů, které.
již názorem získali, otom, co stojí psáno ve zprávě pod prvním dnem.
Vyučování Boží nebylo ovšem tak krátké, jako nyní je v bibli, kde
máme takřka jen souborně Opakování v několika slovech jistě delšího,
protože názorného, lidem přiměřeného poučování, ale také jistě příliš
dlouho netrvalo. Ostatni čas věnovali jednak seznamování se s rájem.
jednak jídlu a p. Tak to pokračovalo v pondělí až do pátku, kdy
poučení o věcech viditelných bylo dokončeno. Čím dále, tím více při
bývalo látky, ale také byli oba názorem na věci připravenější, aby
mohli sledovati poučování Boží. Vykládání si to tedy po způsobu

psychologickém

na základě sil. jaké až posud v duši máme.

A tyto síly třebas se lišily vnimatelností
byly týmiž.

od našich, přece podstatně

Od zákonů psychologických přecházím k pedagogickým

soudě.

že poučování lloží co do rozsahu ]'\O(l;'\"1nt!'látky bylo přiměřeno stava
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prvnich lidí. Oni měli již mnohé poznatky z jednotlivých stupňů
kultury; tyto poznatky potřebovaly přiměřeného doplnění a uceleni, a
toho jim Bůh velice vhodně poskytl cestou historického vypravování. Tu
poznali první a nejhlubší základ pro kulturu hospodářskou, společenskou,
idealni i náboženskou a tak nabyli úplného. zaokrouhleného světového
názoru o věcech viditelných a jich příčině.
Tento světový názor podal jim Hospodin dvojí methodou, vzá
jemně se doplňující: methodou historickou a schematickou. — Methodou

historickou

jim znázornil jednak, kdy která věc viditelná jeho

působením (slovem) začala. jednak kdy dosáhla té podoby, v jaké, ji
(první lidé) před sebou viděli. Jinak řečeno: ve zprávě biblické je
přesně udán jak začátek tak výslední podoba té které stvořené věci.
A v tomto ohledu je šestidenní přísně historicke. Názor svůj tuto pro—
nešený opirám () tyto důvody: Kdo pozorněji čte. Písmo svaté. přijde
snad jako já k poznání. že tam máme ve věcech celého lidstva se
týkajících obyčejně jen stručné poznámky. ale přece úplné. úplné v tom,
že vždy udává se té které. věci počátek a pak výsledek. čímž jsou
nám dány na ruku při vědeckém bádání dva velice dobré pokyny:
odkud musíme 'vycházeti a kam až jednou bádání vědecké, lidské, na
nejvýš dojde. Mezi těmito dvěma mezníky je necháno pro rozumování
lidske místa hojně, tak že si nikdo na zkracování nemůže nařikati.
A pokyny ty, mezníky ty jsou tím pevnější a jistější, že jsou to fakta.
Nechť si názory vědecké sebe více se mění, to Písmu neškodi; fakta
tam stojí a státi budou stále. a jednou přece najde se výklad, jenž
vyhoví zdánlivě nyní si odporujícim t'aktům. Proto musime. při výkladě
stále pohlížeti na fakta Bohem v Pismě zaznamenaná; dokud výklad
náš nevyhoví ve. všem správně uvedeným faktům, dotud není správný,
dotud musime hledati nový. Buh zjevuje fakta. výklad jich podává
jednak církev, jednak věda. Ale ani jeden ani druhý výklad nemůže
ignorovati fakta zjevena., jimi je vázán. jeho úkolem toliko je ObjůSňOVfltl
fakta dle potřeby té které doby; nad fakta výše není možno jíti.
A proto není podstatného rozdílu mezi věřícím a učencem; oba směřují
a jsou vázáni fakty, toliko výklad jich je rozdílný, ne ovšem qualitativně,
ale quantitativně: výklad vědce je obsáhlejší snbtilnější, tilosotičtější,
výklad věřícího obyčejného je méně tilosotický. ale tím jistější, životnější.
Oba však stále směřují k faktům, to je basis jejich snažení, to je cil
jejich práce. V tomto ohledu je Písmu zabezpečeno trvání pro všechny
doby. l'akta v něm uváděná všeho lidstva se týkající budou stále
žádati svého výkladu, budou ducha lidského pobádati, aby bádal o duchu,
49*
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jenž ta fakta učinil. Tímto způsobem krásně se ukazuje, že Písmo je
schOpno vždy i nejmodernější methody při výkladě. Známa jest snaha
Dra. H. Schella dodati platnosti duchu, myšlence, při výkladě katolického
světového názoru, známo, že theorií svou zakládá na pojmu ducha,
myšlenky, duchem, myšlenkou chce všechno obnoviti. Tu však přichází
jiný věhlasný učenec &apologeta, Dr. P. Schanz 1)a ukazuje na důležitost
fakt těmito slovy: Allen Respekt vor der Macht des Gedankens! Ich
habe dieselbe neulich selbst entsehieden betont. \Velche Gedankenarbeit
liegt z. B. in der Geschichte der Astronomie und der gesammten
Naturwíssenschaft vor! Dennoch hat sich hierin gezcigt, dass die Macht
der Thatsach en ebenso gross. in den Augen des sinnlichen Menschen
sogar noch grósser ist. Das koppernikanische \Veltsystem Ware nie zum
Siege gekommen, wenn es nicht durch Thatsachen in der Natur seine
volle Bestžitigung und seine unwiderlegliche Beweisfiihrung erhalten

hatte... Gegen die rauhe \Virkliehkeit der Thatsachen kampft auch
die Macht des Gedankens vergebens... Po delší úvaze pak spojuje
obě a praví: „Man muss also das Studium der Thatsachen mit der
Pflege des Gedankens verbi11den.“ Tot“ tedy methoda nejnovější, a hle,
jak uvidíme již v první kapitole nejstarší knihy Genese, je jí výtečně
užito! Tam jsou zjevena fakta a dle nich každý snadno pozna, jakými
myšlenkami, jakým duchem má o nich uvažovati; myšlenky ty podá
vají se samy sebou. „Jsou pak tyto: 1. Bůh všecko stvořil. 2. Všecký
věci, které Bůh stvořil, jsou dobrý. Od Boha nepochází nic zlého.
b'. Bůh všecko stvořil ke službě člověk;.. Člověk 'ma tohoto daru užívati
vždy jen ke cti a chvále Boží. 4. Bůh dokonal stvoření světa v 6 dnech
a odpočinul dne sedmého, aby i člověk 6 dní pracoval a sedmý den
službou Boží posvěcoval a všecka dobrodiní od Boha přijata vděčně
si na paměť uváděl. Tyto čtyři dogmatické pravdy jsou hlavním a
podstatným obsahem celého hexaemera. Vše ostatní. co se v něm mimo
to vypravuje, otačí se okolo těchto dogmatických pravd jakožto okolo
svého středu a hlavního obsahu.“ P. 772-3. -— Method y schema-—
tické užil llůh při poučovaní o jednotlivých oddílech stvořených věcí.
Probíra jednotlivé t_vto oddíly a vysvětluje je prvním lidem, pokud
znalost otom jim byla potřebná a užitečná. Nejsou tu proto vyjmeno—
vány všechny oddíly zvířat, rostlin, jak nyní v zoologii a botanice se
vypisují, nýbrž jen ty. které znáti pro svůj stav potřebovali. Tu není
zachován přísný pragmatismus. nýbrž rozhoduje tu účel, pedagogika.
Než zdali skutečně názorem mohli všechny ty věci poznatí. zvláště
1) Theologisrhe

(guartal.—'('—l1rilt.
'.l'iibingen 1898, str. 36 u.
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velryby? Mohli: po způsobu vidění Adamova. Ale nemusime míti k tomu
ani vidění, třeba jen si představiti polohu ráje. „Armenien war vor der
letzten Flut. eine Insel oder lIalbinsel, welche sich terrassenfíirmig aus
jetzt troeken gelegten Meeren erhob. und deren mildes Seeklima dem
Menschen alle Bedingungen zu einem gliicklichen Dasein erfiillte.“
K. L. 9; 1461. — Srv. k prvé methodě P. 79.7),Vychodil: Apologie I. 137.
Na základě předešlého tvrdím dále, že shoda mezi vědou a vy—
pravováním biblickým musi býti> alespoň co se týká methody historické.
Říkáva se ovšem všeobecně: že bible není učebnicí přirmlopisu. To je
pravda, ale mai-li býti slovem Božím, nesmí míti v sobě chyby broti
přírodopisu. Neboť.by každý musil říci: nemohu—lise na bibli spolehnouti
v tom. co vidím, jak bych mohl na ni spoléhati v tom, čeho nevidím.
Pak bychom neměli kriteria pro rozeznavani zjevení od pouhých mytho
logických kombinací. Zdá—lise nam chyba proti přírodopisu> musíme ji
liledati ve svém výkladě, faktum zůstane. ale výklad se mění. Považme
dále, že odborník ve vědě jedné jest dilettantem v druhé, ale () Pánu
Bohu nemůžeme toho říci. on zajisté jest odborníkem ve všem. a proto
co zjeví, musí býti pravda. Ale pravě třeba dáti dobrý pozor na slova:
co Pain Bůh zjev í: neboť v Písmě jsou mnohe věci z přírodopisu.
které nejsou prosloveny jménem Božím. nýbrž obsahují jenom náhledy
a výklady lidske. Svatý Jeroným výslovně praví: „Multa in Seripturis
iuxta Opinionem illius temporis, quo gesta referuntur, et non iuxta quod
rei verit-as eontinebat.“ Zkrátka: třeba dbati při výkladě více psychologie
lidové! Co však slavně jménem Božím jako zjevené se prohlašuje: i když
věci přirozených se to týká: nemůže býti nějak bludné. Proto přisvědčují
uplně slovům DB. 9. 10.34: 77On repete sans cesse que la Bible ne fait
pas de science. C'est vrai; mais s'ensuit—il. qu'elle puisse se tromper
sur les faits qui touchent a la science? On n'oserait sans doute le soutenir.“
[Říkava se stále: že bible neučí vědě. To je pravda; avšak zdali ztoho
nasleduje: že se může mýliti ve faktech. týkajících se vědy? To tvrditi
jistě se nikdo neodvážíý)

(P. (l.)

Ze života pro život.
Čeho jest katolickým spolkům sociálním třeba?
Spolkový život katolický se utěšeně vzmáhá. Můžeme si spokojeně
říci, že jsme pochopili potřebu doby, že stojíme na její výši. Má 0 to
největší zásluhu „socialni papež“ Lev XIII., má o to zásluhu náš
episkopat, má oto zásluhu vzdělaný a uvědomělý náš klerus, má však
o to zásluhu nemalou i náš v jádru dobrý lid. Neehlubíme se, jen
mluvíme o skutečnosti, jíž neupírají a nemohou upřiti ani naši nepřátelé.
Ale tomu spolkovému životu je mnohého třeba, aby trval a zkvétal.

Abý trval, aby zasluhoval jména života, nutna jest nějaká činnost
vnitřní, činnost. ve spolku samém. Činnost ta, určená stanovami, musí
se vztahovati na zábavu a poučení členstva. Pomíjíme zábav, jež
arci nejsou bez důležitost-i, podotýkajíee pouze, že musejí býti slušný.
Mnohem důležitější je činnost druhá: na poučení členstva.
Poučení se má dostávati členům dvojím způsobem: privatni

četbou a přednáškami.
Četba členů má velký význam, ale musí býti obratně řízena.
Tu třeba především knihovny,
knihovny třebas ne velké, ale spo
řádané, katalogem opatřené, řádně spravované a účelně rozmnožo 'ané.
To poslední je nejdůležitější, ale také nejobtížnější. Prostředků bývá
málo a co dávají dáreové, jest obyčejně odpadek knihovný jejich. Než
hledě k důležitosti četbý musí katolický spolek aspoň dle možnosti
účelně knihovnu svoji rozmnožovati, netoliko v literatuře romanové,
nýbrž i ve vědecké.
Řízení četby a doplňování nebo nahražování jí připadá před
n ášká m. Jaké mají přednášký býti. naznačuje již samo jméno spolku:
katolické socialni. Členové mají býti uvědomělými katolíky a zběhlí
v otázce socialni.
K prvému třeba přednášek z náboženství.
Neříkej nikdo, že
kázaní je v kostele. Tam koná se často jen rapsodieký, bez s_vstemu
a pak nemůže se přizpůsobiti tou měrou potřebám katolických mužů, jaké
žádá doba přítomná. Zde zvláštní důraz třeba klásti na rozumnost
zjevené vírý katolické, a proto hlavně apologetické části probrati:
předpoklady vírý, zjevení, nauku o církvi, poměr víry a vědy atd.
K druhému cíli, abý totiž členové katolických spolků býli znalí

otázký socialni, vedou přednášky ze sociologie

a ekonomie.

Tu

třeba práce ve směru negativním a positivním. Negativně: vyvrácení
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sociologických a národohospodářských bludů táborů protívných. zvlášť
liberalismu a socialni demokracie. Positivně: objasnění nauk těch se
stanoviska křesťanského, katolického. Vědecký správně. populárně. ale.

také

a toho se nejvíc zapomíná

systematický.

Sociálnídemokracie

——
otom nelze pochybovati ——jest agitační nástroj v rukách několika.

a na konec v rukách židovských. Tu stačí ovšem papouškování nějakých
77locicommunes“ z jejich listů. V našich spolcích bý tak býti nemělo.
Tu jde o opravdové poučení lidu, abý sám dobře vida. sám dobře po
měrům rozuměje pracovatí mohl zákonnými prostředký o svém pro
spěchu, o své záchraně. Proto třeba vhledu v otázku socialni, skutečného
věcného přesvědčení,že u nás je pravda a na protivné straně blud.
A takového přesvědčení nelze dosíci než přednáškami systematickými.
“Spisy Paulýho. Neuschlový. překlad Cathreinova ,.Socialísmu“ a očeká—
vaný překlad Antoinova 77Cours d'économie sociale* poskytnou dosti

pomůcek. To bý byla část více theoretická.
Postupný výklad pro
gramu našeho tvoří pro nás sociologii a ekonomii praktickou.
Do sociologie theoretické možno zařaditi též nejdůležitější části
věd státních a výklad nejpotřebnějších zákonů.
Jak vidno, látky jest mnoho. Jen velká tu vzniká otázka. kdo
má tý přednášký míti. Patrno, že k tomu třeba značného stupně
vzdělání. Jen ti, kdo sami se v_vznají v otázkách oněch. mohou jiné
o nich poučovati. Pokud se naše intelligence katolických spolků strani
a'pokud si spolky sami členů tak znalých otázky socialni nevýchovají,
připadne ta úloha knězi. Obtížná úloha — opravdová obét. ale
co
platno ——je to moderní úkol knězův, a tam. kde takového spolku
třeba -——
knězova povinnost. Jen musí sám býti v sociologii a národním

hospodářství doma. A tu nelze sí zapírati. že příprava knčzova k tomuto
modernímu jeho úkolu jest nedostatečná, že se většinou přenechává
privatni práci kandidatovč. jež v mnohém ohledu je nepříjemná. od
puzuje. že tím velmi postavení knězovo v životě veřejném se ztěžuje
a pokrok katolický spolků socialnich zdržuje. Jakž jinak? Mladý kněz
nestojí na pevné půdě. sám je poněkud dilettantem, ke každé přednášce
potřebuje mnoho přípravy, pozbývá chutí — omezí se na nejnutnější:
vnitřní život spolku trpí. Proto bude naše catonovskě „Ceterum autem

censeo“stále zníti: Našim katolickým

socialnim spolkům je

třeba systematických přednášek křesťanské sociologie
a ekonomie v theologie kých ústavech

a zatím.a pozdějitaké.

aby na místa, kde takové spolkýjsou potřebný a trvají. b_vliposíláni kněží
oborů těch znalí a práci spolkové přejíci. To ovšem je věcí nejd. episkopátu.

Aby život spolkový zkvětal, třeba i činnosti na venek. Vnitřní
činnost je té činnosti vnější nutným předpokladem, nezbytnou pod
mínkou, činnost na venek činnosti vnitřní květem, ovocem. Spolek
socialni může žíti životem vnitřním a na venek nevystupovati — snad
mu v tom bráni poměry, snad není ještě dosti připraven, ale to jen
na čas: přirozené ovoce se samo dostaví; spolek může však také
rozvijeti činnost vnější bez přiměřené práce vnitřní, ale také to jen
na čas, brzo přestane, protože schází základ, scházejí síly. Jen kde se
obojí družně pojí, lze mluviti o rozkvětu spolku.
Tou činností vnější nemyslím divadla, koncerty, výlety, ač i ty
jsou vnější známkou života, nemyslím také manifestačni schůze, veřejně
přednášky, třebas jsou veledůležity, myslím vliv, působnost spolku na
okolí, jež se jeví získáváním nových členů neb aspoň jakýmsi obrodem.
te nové společnosti v ohledu katolicko-socialním, vnikáním správných
zásad v širší vrstvy, ovládáním veřejného života. Zvláštní nějaké
příhody, potřeby veřejnosti, jakost a ráz slavností, především volby
jsou toho vlivu, té vnější činnosti zkušebním kamenem.

Jest patrno, že podmínkou této činnosti jest vědění

o němž již byla řeč, jest dále bezúhonnost

života

členův,

jejich.

Zásady naše jsou pravdivy, a pravda musí zvítěziti. Ale hlasateli té
pravdy jsou lidé. a pravda jest proto od nich odvislá. Kde není život
bezúhonný u členstva, tam činnost na venek jest nemožná. Členové, již
slovy pravdu hájí, skutky potírají, více škodí dobré věci než prospívají.
Proto se nesmí v katolických spolcích pěstovati hej řilství, jež jednotlivce
irodiny ničí. Spolky prý vynašel čert, naše ne. Proto nesmějí členové

dávati pohoršení nepočestnými znám ostmi. Volná láska jest heslem
socialnich demokratů. Proto nutno zachovávati vespolek svorn'ost.
To jest velmi důležito. Špatný kozák, který nechce býti atamanem.
praví přísloví, ale zle spolku, kde každý chce býti atamanem, každý
chce poroučeti, nikdo poslouchati. Znám Spolky, které by mohly kvésti,
ale trpí touhle vadou. Duch poddajnosti, sebezapření je ctností kře
sťanskou, pýcha, vypínavost je hříchem.
Dále je k činnosti veřejné třeba zachovávati řádný způsob ve

vystupování, říditi se vhodnou

methodou.

Příčinou bludu je buď

nevědomost nebo zlomyslnost. V prvém případě nutno poučiti, nemoc

vyléčiti, tu třeba mírnosti.

V druhém nutná sr dnatost,

však i ta

spojená s křesťanskou láskou. Vždy tu dbáti jest zásady: mírně ve
způsobu, srdnatě ve věci. Ostatně s tou mírností, láskou křesťanskou
se trOpí často neplecha, užívá se těch výrazů poněkud frasovitě, žádá se
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jí tam, kde jí mravouka nepředlnsuje. Láska křesťanská musí býti

spořádaná:
napřed Boha, jeho církev milují. pak teprv lidi. Kde
Bůh, kde církev a její sluhové jsou urážení, kde zásady pravdivě
zlomyslněnapadány, tam právě křesťanská láska žádá d ůrazn eho
odporu. Vždyť iKristus svůdně fariseje tepal. chyby jejich odhaloval,
na ně důrazně útočil. Ale ne nadávkami, ne spíláním; to neporáží, nýbrž
dráždí; v tom naše spolky nesmějí následovatí socialně demokratických.
Vedle osobního bezúhonneho života a vědomostí jednotlivcův
a řádně methody třeba ještě k veřejné činností (a ovšem také ke
zdárně vnitřní) peněz a organisace. Však o tom jindy.
&.
'o

:.

vo—
co

...
|

po.
..

„Konec moderní ženy. Laura Marhohnová, autorka ,Knihy žent.
i do češtiny přeložené, přestoupila ke katolictví. Při této příležitosti

byla se strany církve výslovně doporučena přízni katolického tisku
Xevíme, máme-li co činit se žalostnymi konci vysílenčho ducha anebo
s bezcharakterním švindlem. Ale faktum je, že od nynějška je pí. Laura

Marholmová literarní mrtvolou, nebot co ještě

d álc napíše. bude

sloužit jen duševním potřebám svíčkovych babí“
To píše „Česká Stráž“ rsměru realisticko-nevěreckého). O redaktora
jejím p. Fr. Khemlovi a snad ani o pisateli poznámky není známo,
že by dosud byl něco napsal. coby sloužilo aspoň „potřebám svíčko
vych bab“ Ale to je konečně vedlejší. Hlavní jest, jakou hloupostí,
ba stupidností může neznámý realistický pisatel beze studu a s úspěchem
bojovati proti cizímu přesvědčení, jest—li to přesvědčení náhodou kato
lické. Ani my nerozhodujeme tu o otázce. pochází-li návrat paní Mar
holmově ku katolictví z ..vysíleněho ducha“ či z „bezcharakterního
švindlu“, právě tak jako pisatel toho rozhodnoutí nemůže. My ovšem
známe ještě třetí možnost, která tu asi je skutečností, totiž upřímně
přesvědčení. U lidí braku pisatelova je tato možnost neznáma. neboť
již dávno asi zapomněl, že člověk může také nějake přesvědčení míti.
U něho jest jen alternativa: „vysíleny duch“ anebo „bezcharakterní
švindlu, a proto těmito na vysost surovymi přívlastky častujc najednou
tak kavalírsky také dámu, nedávno ještě zbožňovanou, dokud za pravdou
jen bloudila. Nezná pohnutek jejích, a přece ji tak neurvale hanobí.
Tomu se říká snášelivost a úcta k cizímu přesvědčení, již po nás
tolik žádají, sami jí za mák nemajíce. To je jedna stránka věci.
Druhá je ten způsob psaní, osobně na Výsost urážlivý, proti
dámě, jež konečně nikomu neublížíla aniž čeho jiného se dopustila.

nežli že podle vědomí a svědomí svého opustila dřívější názory, po
učivši se o jiných, lepších, a že to poctivě vyznala. Tak alespoň
z projevu jejího vysvítá, & dokud nevíme nic jiného o pohnutkách
jejich — pisatel také nic neví — nemá ani protivník nejmenšího
práva, házeti po ní kamenem, jak učinil tento humanitně-realistický
vzdělanec. Zmíněno tu minule, že se takovým způsobem nezbytně živí
v obecenstvu nejen fanatismus protináboženský, nýbrž surovost vůbec.
Až pánové někdy pro změnu themat a pro balamucení svých čtenářů
zase jednou spustí oblíbenou písničku o příčinách rostoucí nesnášelivosti
a surovosti, ať uvedou mezi nimi na předním místě svůj způsob psaní
o osobách jiného smýšlení. Budou tak pravdě nejblíže.
Dále zajímá v poznámce známý liberalistický způsob, jakým se
posuzují autority. Dokud Marhohnová psala hodně 7,moderně“, hodně
divoce, byla autoritou. Nyní dělají velebitelé její najednou, jako by
všecko, co dříve věděla a uměla, byla zapomněla. Proto, že více a více
studovala, více a více přemýšlela a zkoumala, až došla k názoru kato
lickému. proto a jen proto vmetne se jí ledajakým pisálkem nestoudná
urážka o vysíleném duchu nebo švindlu. Ovšem, státi se liberalem
neb realistou smí každý, na pohnutky se nehledí. Katolíkem se státi
nesmí nikdo, byt pohnutky byly sebe věcnější a sebe čistší; na to
se takoví posuzovatele neohlížejí. Opustiti liberalně—realistickou mělkost
a nadutost nesmí nikdo. nebot to je bezcharakternost, byť to i následo
valo po nejsvědoínitějším pátrání a Opravdovem přesvědčení. To je
ten realistický pokrok v poznávání pravdy! ()pustiti katolictví za to
dovoleno z ledajakých důvodů. to je vždycky zcela charakterní, je

vždycky pokrokové. Nepravim. že by každé

takove další bádání a

nově přesvědčení bylo ——at na té či na oné straně — v každém

případě uvědoměnými správnými důvody podepřeno, tedy že by vždycky
tu byl pokrok v pravdě, ale hned šmahem zlehčiti člověka, kterého
jsme včera vyvýšovali, a to jen proto, že se stal katolíkem, to svede
jen logika liberalistická. Neuznalost tato bije do očí tím více, srovnáme-li,
jak našinci se cho'ají k odpadlíkům, kteří něco platného vykonali,
a jak se chovají protivníci naši k těm, kteří jim dobré služby pro
kázali ale pak lepšího poučení a přesvědčení nabyli. a proto od nich
odstoupili. Tak zajisté úplně upříti veškeru schopnost, veškero nadání
člověku. který je tak dokázal, jako zde na př. pí. Marholmová, to
dovedou jen snášeliví liberaliste. My zajisté, ač litujeme odchodu
schopných svých členů. nevzchopíme se k tomu, abychom šmahem
na nich odsoudili všecko, ba i to, co ještě 1)u doucně udělají. —

to dovede jen prorok z „Ceské Stráže“ a jemu podobní. Je to skutečně
jednání, jehož nelze pravým jménem ani pojmenovati.
Souvisí to ovšem s předsudkem o inferioritě katolictví a katolíků.
Naproti katolictví umlkají všechny frase o osobní svobodě, snášelivosti.
Člověk se bez překážky může poturčiti, požidovštiti nebo buddhistou
státi — zaznamená se to jakožto osobni libůstka neb jako zajímavost.
ba dokonce jakožto výsledek vážné snahy po pravdě; o katolictví nic
takového neplatí, to je vždy zpátečnictvím. A kdyby aspoň člověka
v tom zpátečnictví, které jest ryze věcí osobní, nechali na pokoji!
Ale nikoli. Pravda plodí nenávist. A v tom je značný důkaz pravdy
pro věc naši, že právě jen ona mezi živly tak různorodými, vespolek
tak málo příbuznými. takovou zuřivou nenávist budí. A to důkazem
pravdy vážné, nebot inferioritě náležela by spíše nevšímavost a pohrdání,
jake skutečně zakouší činnost naše v některých odvětvích. ve kterých
jsme pozadu. Na takové spravedlivé ocenění však se tam nepomýšlí.
Těm lidem je celá věc a každý zástupce jeji proti mysli. a poněvadž
přese vše útoky nedaří se boj dle přání, katolická pravda nemizí.
nýbrž se rozmáhá. proto ten vztek. Ale poněvadž není snad vzhledem
k hrdosti lidské působivějši zbraně nad porok zpozdilosti a inferiority,
proto jim l'iýváme tolik častováni. Mnozí se tím zastraší. u mnohých
vznikne odtud nevážnost a odpor. V tom jsou ti lidé dobrými psychology.
Jak tu již podotčeno. i v obyčejném životě zahaluje se dnševná nicota
takovýmto nimbem povznešenosti. Z gymnasijních kollegů na př. do
mnívá se. právník neb medik svou vědou vysoko býti nad bohoslovcem,
třebas jen pomocí tohoto se studiemi protloukli a odborné zkoušky svě
po dlouholetém ,.studiu“ stěží složili. Ale konečně dobře nám tak.
Nejenom že se všude nepfičiňujeme, jak bychom mohli a měli: ale
i to, co skutečně máme. si znevažujeme a znevažovati necháváme.
Protivnici nám stále přednášejí o naší inferioritě, a my — opakujeme
to po nich i tam. kde to není pravda. a sami tomu pomalu uvčřujeme.
Vím, že to naši lidé myslí dobře. Uznání nedostatku je začátek
polepšení. Ale věc má dvojí háček. Jednak není hezké, na inferioritu
pořád naříkati a sám budto ničím proti ní nepracovati aneb ji bez
cennými spisy neb jiného druhu podniky ještě jen dokumentovati.
Nechci ukazovati prstem. ale příkladů je dost, a známých. Jednak.
a o to zde hlavně jde. střely takove velmi snadno a velmi často za—
lětají jinam než šdlll bylo mířeno. Osoby jsou míněny a věc. bita.
U protivníků je to tak vypočteno -—-—
ačkoliv nikterak neuznávám
všech těch mučenníků z naší strany. kteří domnívali se trpěti za

svatou věc a trpěli přece jenom za nedostatečná díla vlastní. Xení to
sice logicky správná indukce, ale pochopitelná a, jak pravím, protiv
níky zamýšlená: ta a ta díla jsou špatná, tedy nic kloudného nesvedetc,
váš princip a system je neúrodný, života a pokroku neschopný atd.,
na vlas tak. jak to napsal tam ten falešný prorok z „České Stráže“.
Jemu zajisté nezáleží na tom jako nám, aby na př. paní Marhohnová
a vůbec naši lidé něco dobrého napsali, naopak. A čeho si přeje, to
také již tvrdí a předpovídá. Házeje však po osobě, chce zasálinouti
věc. Jest mu jakoby samozřejiným předpokladem, že katolictví není
schopno zdárné činnosti literární, ale tím, že tuto hloupost znova tvrdí,

dělá zároveň

náladu

pro to, by se na činnost katolickou pohlíželo

jako na bezcennou, a už napřed varuje přátele oblíbené spisovatelky,
aby jim snad nenapadlo, též nové její projevy vážně přijímati. Je to
zřejmý výpočet zákeřnictva, ale sluší uvážiti, že by i sebe lépe míněné
výtky s naší strany mohly míti týž účinek, kdyby se tak stále bez
náležitého rozlišování a hlavně bez platného přičinění o nápravu pronášely.
Prokázal jsem tu onomu výlevu neznámého pisatele v „České
Stráži“ příliš mnoho cti, ale nešlo mi tak o jednotlivce jako spíše o typ
takového zběsílce, jejž i sebe menší úspěchy věci naší připravují o veškeru
rozvahu a slušnost. Neboť opisů takovýchto realistických diktand koluje
v novinách našich velice mnoho, a jsou velice svůdné i nákažlivé.
Bylo tedy záhodno, vzorek takový pozorněji si prohlédnouti.
..
_.
.

..
..

I'
o.
..

-o

Školy zase naplněny, osvěta theoretieká i praktická i nepraktická,
jasná i nejasná, zase rozlévá se plným proudem do mládeže naší. Kéž
jest naději vlasti i vlasti samé ku zdaru! Kéž vzdělá nám dorost vč
decky, avšak i prakticky zdatný!
V obojím směru však, humanitním i realném a prakticky od—
borném, při veškeré vyškolenosti rozumu a zkušenosti, hlavním zůstává
to jedno potřebné, ryzost povahy a bezúhonnost mravní, život křesťanský.
A to nezdá se býti dosti obstaráno ve výchovu mládeže studující.

zvláště ve školách

odborných,

obchodních, průmyslových a hospo

dářských. Již v poměru škol těchto na př. ke gymnasiu jeví se veliké
nedostatky, ačkoliv i gymnasijní výchov zařízen více policejně než
vyehovatelsky. Zdá se vůbec, jakoby činitelé ve školství rozhodující
chtěli stránku idealni tím více ze škol vzdáliti, čim materielnějši ráz školy
ty již mají. Víme, jak nakládáno s vyučováním náboženství v realkácli;
ve vyšších třídách se tam až dosud všude náboženství nevyučuje.
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Xepoměry ty jsou velice křiklavé. Srovnejme na příklad žáka
obchodní školy (\neb akademie, vše jedno) s gymnasistou. Tento zajisté
v dějepise a v předmětech filologických nalézá hojně duševně potravy.
jíž by nejen vědomosti své rozmnožil, nýbrž také ducha a cit zušlechtil.
sebe opravdu „vzdělal'i, aspoň umí-li učitel jen poněkud předměty ony
účelně pěstovati. V odborných školách se předmětům takovým sice
také vyučuje. Ale jednak jsou to jen drobty, a ty velice suché, co se
tam podávají, jednak i toto vyučování zařízeno již
a zcela správně —
směrem praktickým. obchodním nebo průmyslovým. Duše odtud odchází
s prázdnou, a přece také pro sebe něčeho potřebuje a žádá. Je tedy
víc než pochybné ceny chlouba, že obchodní školy neb akademie jsou
emancipovány od vyučování náboženství a dokonce ode všech nábo
ženských výkonů. Že žáci sami se tím na př. vůči gymnasistům pyšní.
není nic divného. Ale staří, ti. kteří školy takové zřizují neb vedou,
ti by měli míti více rozumu.
Rozumí se samo sebou, že v těchto výtkách budou hned větřiti
konfessionelní školu. kleríkalismus a kdoví co jiného. Ke, mluvme. si
jen pravdu. Mravnostní poměry mezi žactvem oněch zmíněných škol
jsou přímo hrozné. Odtud pak má nám vzrůsti elita stavu obehodnického.
peněžnického, žívnostnického. Již nyní s bolestí pozorujeme úžasné
úkazy nesvědomitosti. nepoctivosti a zhýralosti ve stavě tom. Nebude—li
záhy postaráno o nápravu, požidovští se nám docela. A hlavním lékem
od toho může býti jen patřičné pěstování stránky náboženské, na němž
by všem činitelům zde rozhodujícím mělo záležeti. Nic nám nepomůže.
že máme a budeme míti své odborné školy. vlastenecky a důkladně
řízené. neOdClIO'á-li se nám jimi dorost mravný a svědomitý, dbalý
uvnitř i zevně zákona Božího. Bez tohoto stane se veškerá dovednost
jen chytráctvím, které vede ku zpronevěrám všeho druhu a k záhubě.
Jakým způsobem a jakou měrou by se tu měla náboženská
stránka pěstovati, nelze ovšem několika slovy vystihnouti. Bylo by
snad i možno diskutovati otázku. jest-li naprosto potřebí vyučování
školského či stačí—liúčastenství při bohoslužbách, zahrnuje v to ovšem
také kázaní atd. Nejdeť jen o náboženské vědomosti. nýbrž také a
hlavně (»praxi. Ale něco by se tu rozhodně státi mělo. a co nejdříve.
Požadavek tento je tím naléhavější. čím méně jinak u žactva
tohoto postaráno o kázeň a mravní zvedenost- v životě soukromém.
Clověk věru nechápe, že s takou lehkomyslností ponechávají se hoši
právě v nejnebezpečnějším

věku 14—-——18
let docela

sobě samým.

bez

veškerého takořka dozoru. beze všeho vedení. s pouhým spolehem na
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„dobrý byt.“ Víme, jak zhoubně působí ta t. ř. svoboda na mládež
akademickou. Zde jest nebezpečí mnohem větší, a přece tak málo se
děje: aby se předešlo. Kázeň ve škole. byť byla sebe lepší, samotná
nestačí. Dozor má saliatí i do života mimoškolního: zvláště u studujících
odjinud přišlých. Čím méně studium samo pěstuje citovou & mravní
stránku jejich, tím více třeba napomáhati výchovem náboženským a
kázni. Jinak pokazí se nám důležitá část národního dorostu, v jehož
rukou ?. největší části spočívá národní majetek a tím také vliv na
soukromé i veřejné poměry národu.
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LXX.
141. Bít/Uš- (( furl/[uzasg ()!/riff. Olomouc)

31. krčí/m.

1277. ——JÍ.

1. (r. 3.

\ejstaíší záznamna íubě: Super metas \\'ísstroxvankv

novější: Super meta

in \\ ístroxv an. Pečetí visel) na pergame—

nových píoužcích, kapitolní schází. pečeti obou opatu ve vosku bílém
velmí porouchané.
Dr. L.: Druck correct. (II. po:. 1:31)
Str. 196. ř. 4. Cysterciensis
í. Sl. komma za slovem parte

original: Cystersiensis;
„
ho nemá:

ř. 11. de Hor/ca
slr. 197.

ř. 5. inconrvlsa

„_

de Horva;

„

inconuflz—ra.

LXXI.
143. Bis/m];

Bruno.

»S'rz'tczz'gb4. ::.u'ří 1277. —

(J- 11. Í). ].

Pečet biskupova na proužku per (ramenu v bílém vosku poškozená
velmi, sotva znatelná. Kapitolní nebvlo. není pro ni zářezu. Záznam na

rubě: feod um in B] an ekesdor f et cetcris * (mkou pozdější):
b r unonís episc0pi. Číslo rumělkou: 1. ].
Str. 198. i'. ?. Štangoni L. Štagoni
r. 8. in

Original: Ztagoni;
„
in, bylo však původně na
mm místě ff:
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r. 14. Prerouiensi, quoad
str. 272. I'. 9. Schowenburg L. Selmwenburg

original: Prerouensi, quo ad;
„
Schowenhurg, jako při listině
následující.

LXXV.
206.

Týž kníže.

Opava. 28. 91237201282.

Nejstarší záznam na ruhě: Super

——C. ]. a. 10.

“' illa B\ kow; později pled

tonnapsáno:lit tera nieolai dueís Oppauiensis. a na týž řádek
eo prvotný záznamjest. in distrietu oppauiensi.
Pečet Mikolášova jako výše; kolem poprsí r\tířova V sekretu
čísti lze dolne: Ý S. BICOLAI. DVCIS. OPAVIE. Z t1etí a čtvrté
pečeti zbylo po kousku vosku na hedbávnyeh nitíeh žlutých a červených.
Str. 272. ř. 15. Theodrici

Original: Theoderiei;

str. 273. ř. 23. vel ingenio

i'. 12. \'triusque

„

Tel ingenio;

„

utriusque.

LXXVI.
227. Bcdm/z ze Sc/zonbm'gu. Brno/. 29. července 1285. — P. ]. (1.4.

Nejstaršízáznamzní: Compromissio | iurisdieeionis inter

Friderieum de Sehonhurg ] et episeopum Olomucensem.
Slova “„iurisdieeionis inter“ jsou k nepoznání přetržena & k. .Compro—
missio“ připsáno kursivou latinskou věku asi XV I.: 77compositionisinter. “
Číslo 1umělkou: Y. ].

Sedmero pečetí dle Bočka neporušených na pergamenových
proužeích jest více méně poškozeno, ale ani jediná bez vady.
Str. 297. i'. :"). Nouo Sedlicz
ř. 15. ong.

l'lrieum,

original: Nouosedlicz;

i'. 17. Schonhrrg,

ř. 131. ob.—'emare, i'. 26. Z'ÍI'ŽUIUO;

i'. 20. netřeba s Dr. L. čísti super demolicionem. \' originale jest zkratek

(lemolito_e,což jest správně demolitione;
str. 298. i'. 10. dominus Johannes

de Chepow, \' originale jest:

dn.:—phs,

\'ěrojatno: dominus pleh a n us de Chcpow:
ř. 331. \\asallis

original:

str. 299. i'. 14. Ethlau'
ř. 1:3. Hukensu'ald

L. Ethlens

\\'a._<'.s'allis;

snad: Ethlezrs;
original: Hekenswald.

LXXVII.
22.9. Václav II. krá/. ÍL'aďcc, 18. „storm/u

13285. — I?. LY. Í). ].

Xejstaršízáznamna rubě: super Veheehouiez
opauiensi;

priuileeium

in distrietu

před to napsáno později inkoustem jiným & jinou rukou:

a pod to tímž inkoustem a touž lukou: \\ eneeslai

regis.

——
Poznámka Bočkova tužkou: deseripsi ;; 839.
Počet velice pomuchana není pouhý. .ReitersiegŘel nýbrž pečet
dvojita. avers pledstavuje \áclava jako kíale českého ý klálovském
oděvě sedícího na trůně. po levici majícího štíts s českým l\e1n d\'oj—
oeasým, revers jako rytíře v plné zbroji.

K opravám diplomatáře moravského.

Str. 300. i'. 4. plivilegii
ř. 5. nouerint

765

Original: príuilegii;

tam presentís

„

nonerint

L'nz'ucrsz' tam pre—

sentis etc.;
Original: uniuersis;
„
nilla.

301. ř. 10. \'niuersis
ř. 25. villa

Při této listině i nejmenší úch_\lk\f od mioinalu jsou \'\tčeny
Zdali Boček sám \'\'nechal slova Drein. L. poznačená nebo se to stalo
při tisku. rozhodnonti b\ mohl pouze. kdo by nahlédl do jeho ruko—

pism. K \'ýtčenému 1mpet1010nem

demolitione.

srovn. výše str. 150. super

LXXVIII.

240. Václav II. hra?. Brno. 11. března 1986. ——]fope'a'ř I.jbl. l). VIII. a'.
Str. 314. ř. a'). má kopiář velud: ř. 21). quatfnns: ř. 23. rei ser
uitute et \'exacione: ř. 2-5. z—iolare;str. 215). ř. 2. Marci.

LXXIX.
242. Íri/CŽkm?. Brno, 21. března 1286. — JCal/iu? ]. fa./. I). II".
Str. 316. r. 1. 2. Paroere parentihus
kOpiúl' správně: Paz—em)parentibus;
í'. ?. impeudere
„
iupemlere:
V

í'. 10. eaclem
ř. 21. Specialiter

„
„

mylně: eatlem, !. j. eamlem;
Zpecialiter.

Ostatně jenom pravopis částečně jest jiný f za ('. i“ za a a naopak.

LXXX.

260.

Í'u'cím' II. ÍrrríÍ. Olomouc, 27. .:a'ří 1237. — Ífopfzíř [.fol. 1). VIII.
Str. 338. ř. 8. kopiář má Henrioo ale str. 3239. ř. 9. Hez'nrioo:
str. 339. ř. 17. in \'igilia beati \Vencezlai. kopiziřdodává: martiris.

I XXXI.
266.1)ztřt'm/z Jem/M1; a L Jng/(wf
L. ].SHM/];.
(1.2. Bungee/Í

Il. (fu./zna726.5. ——

ejstaisi záznam:littola supe) omaOio ecclesie et honis
Vridherg' .S\\ ensil etc. Čislo iumčlkou:XIII. k.
Pečetí pouze tii na pelgamenm ých proužcich.

LXXXH.
963.

Dětřich Lis/vu]). Jfodřz'cc. 1-1.Íurč/na 13519. — ]Úyzz'tíř ].fuÍ.

Str. 347. i'. ?. domino prepos'ito
ř.
Pohorzeliez
i'. 14). dýoccsis

i'. 10. aput

kopltll': domino...
„
,.
„

L. I. c'.

preposito:

Pohorzz'elicz :
díocesis:

apud.

LXXXIII.
283.

Í'ríclaz' ]]. ÍrrcíÍ. Vele/„TMA1.3.:(1'7'1'193.9. — JCal/Íríř [fo] . X. VIII. r.

Listina jest inserována \' kontirmaci Karla markrabiho z 26. června
130) potvrzené jim jakožto králem českým 12. dubna 1348. jenom že
v kopiáři našem má datum ..in \ elegrad anno domini \IO dnčentesimo
octuagesimo quarto Idus Septembrisx
Hlídka,

30

766

Pisemnictví a umění:

Str. E-ŠGH.í'. ]. rex Bovmic

(=( marwhio

kopiaíí' vypouští

of;

Morauíe
ř. 2-3. mm'tyris

__,

martin—i.: umi—:);

ř. O. '\Vonceslui nmnyrís pro

.,

\\'cnczeslui martíl'is per etc.;lř

í'. 12. \Vonceslzli

..

\\vvnczor—lay;

í'. 17. (»xcmtos
ř. 24. protonotm'íi

„

exomptos;
prot/:onotarii.

')

LXXXIV.
291. Dětřich

biskup.

Ifni/'n)

1.9. Fer/fun 12.90. —— Kol/1117“]. fol.

L. 111;

V kopiáři se píše v této listině výhradně Chrcmsir, Hvlin.
„tr.

3367. T*. -1. ut vi.—-

kopiúř'

ř. 122. Lanclsberg

správně:

.,

mf cis;

„

IQundesherg,

ale vy—

nvchul: ([z/Í;
kopím" smávné: nnnuimus ví.—'.ut;
„
Ihvlonan'o, thelonium:
\'gosc-al, Mussnicz;

str. 369. í'. 1. mmuínms, nt
í'. 7. 8. telomlrio, telonium
í'. 1.3. \'vgvml, Mosellnícz
ř. 113. scilicvt Šuhwicz

„

scilicet

Sal.;

Suit—'\vicz.

LXXXV.
299.1(01/[707H
l.)!lHNZlť/Jlí. (.)/among.
kaj/[mlníc/z 3 du,/w Sia/zishzc(r

...)Í. .l'lÍ/V'Í I.;).(ÍÍ. —— lůně/Tyl! SÍfU/U/f
P!l/'Zf)l_'._\'/.'ff/l()
Liv/„fulin str. (15.

Str. 279. í'. 1. Listinu počíná \' stanovách: Abs Blu/islams- Jecauus Ct:/rus
IH'GZNMÍÍNSI'Ž'z'ďm'ft'us

((re/z[Jimma/(.s

furanu/mf

()/()nnzr'm.s-)Ís „flexi/'

calu'm/nm, Vníuersis presel'ltium etc.

1. 2. stanovy správně: f(ffecfu mottem; no: affoctum
mornm;
. 2. stanovy správně: prouidore uit/mnu dum, ne: uolontes
dum etc.;
.

7-:<
>—:(

Id.(

.

23.

„

(lator otc.:

„

fandom/vl“

ecclesie

]]OSÍI'Orogum otc., ne:

ř. (i. stanovy správně:

uzzš'ferím'zcuzcultum, no: mínisteriorum;

í'. ?.

.,

pio interne/mí, ne: pio intontu;

ř. TQ.

„

„

ne.—právně: in otvrno felicimtis gamlin

fun

iocumlentur, místo

gzmcliis;

í'. 9. stanovy omylem vypouštějí slova Šulutífero

už nnimahus,

salubritor jest v poslední slabice. opravováno;

ll. stanovy správně: „f(lz'nfmzux,no: owlinuuimus;
oo
“(
'—'<

o.

l-L. stanovy nesprfwně: pro uinis,

místo 1)voní.—is, věrojatno správné:

se.;ragz'utu \lCllžll'ÍÍS,za: LXX. denariis, též opis stanov z minulého stoly-tí

má str. 38. výslovně: se./faginfa (lonariig
r. 143. stanovy správně: funďatorís
Olomucensis (“CClOSiG,
no: fumlatol'ibus,
nel) závisí na „ngotur memorial“ (ř. IŠ.):

i'. 18. stanovy nesprávně: ugitur memoriu ot orabítur etc.;
í'. 19.

„

cf occnsio legitíme oxcnszuun'it;

i'. 22.

„

správně: ('(Íebmbmzf, mi:—“to
tištěného: celobrnbit;

i'. 23.
i tisk omvlem:
cuimlecim
Q'I'aulilmsmísto:
ruindecim
(radu—
77
.
i
„
3
1
ali/Jas (scil. psalmis);
1“ Jak
21 jaká

v]nslnč

roznmř-ti rčení:

xch—(-h_\1»zl,nkznnžzitč pověděli

pm- nutino
nvmním.

vo10<zí= hrnr—híi :mxiliantv

Fubsidímn

K opravám tliplmnattáře moravského.

30. =tzmov_vsprávně: reuerenter [Mouth/nf, místo tištěného: intentlnnt;
2M). r. 1. stanovy správné: .\l[ hee etc.;
2. stanovy správně: et yarda/mu
(le (V—ztt'níbus,
mí.—to tištěného:
et'Ízl

4. stanovy

správně:

mm (aron/nf,

ti.

narmísitnn

ne: non extentlit:
'i-;<
—:<
—;<
.

.

et

m do ezn'nilmq—z;

„

mpř.—'
?. minulého století:

non (avec/(Zet.

(sic—);

|- .

““.“
":(

.

bd.(

.

„
správně: atlíeeto (])/m], místo quia;
\;ÍJ
„,
ne.—právně: singnlztriter sed e ntih u s, nesprávně také: sín
;rulzts habent sentellzts, prvotně h_vlo tuším správně psáno: Í/f/Z/Jnmf:
11. 12. stanovy .—pr:ívně: ín vi.—„Jemníní mutrnlíei (sie) mediu nrnn et
wěrní—iemínístrnbítnr (lllílntlllll fnt-rit (')1;1n)rfz//fzt/zz,ne.: optim n m;
115. stanovy správně: [IU/Y'ÚHH?fercnltin'nm et potu.—'penitns sit prítmtus

(statut omylem: prínnttnsk
.

17. stanovy správné:
21.
„
;.
etc.;

(ambiguit

ní).—'enlzll'Í,
ne: ]ieezlt ubsentarí;

(Metlieneie trans nemns sílí.—'
(?) per obedieneíuriunt
po.—'ntlj..—"emse net.lohletlzll: novější Opis

co by x'(/is mělo znznnenztti

stanov právě před odesláním rukOpísn nalezený má: trans nemns .s'z'fzÍs';

H-(

.
—(

.

.

2:3. stanovy nesprávně: connnmln et online, místo: Í/m—modo et orďjne,
jzlk tištětm;
27. stanovy správně: obetlieneie <le llÍs'zÍx-m/(g,
vlastně „Give. v listinách:

\Vsísehe, eož jest ]okzíl (ul „\'sísko“, kteroužto vsí jak svědčí datovaná
listinu 21. srpnu 12631 Přemyslu II., jináč ()taknm krále, Pardusem
komořím

“(

.

olomnekým

skutečně

nmhíno je.—tzaítluší „])I'O l'CllthlíO anime,

sne et suortnn progenitornm in _gremío(\)lt'nnneensís eeelesio (lttíeseentiuln.“
Codex diplomat. Moraviae III. pag. 2319;
25). statut správně: (lzÍxTusNí/znm pronitleri ]:Íem ete., ne: clisponímns
pronideri.

1.t e.m ;

Str. 381. i'. :“). statni správně: tereín .lie po.—rtf(as'ťllul Trinitatís:
'n'mz' '1':e te1 l)(n
)])(h'e1—'o
)(1 1'n Pwlk
1
»! . s;ttttt1. .=
„2—-t_n
(„ 'owíe, ne P'ríezss;
'3„
„
licet in predictis, ne.: et licet in prodíetís;
s“
omylemfnon
tznnen mí.—to:Í/Ím'mn tamen;
správně: :nmotzIIOsÍmbmf nnníuersarios, ne: habeant:
s).
„
H(
_:(
-':<
'1( o.

w.

_:(

H'(

.

11.

112.01!170121fu lex celebrzn'i

„

nesprávně:

et m & sneessorilms,

:

místo:

et nt & SLICCOSŠOI'HJIH

etc., jak tišténo;
V

l'.

12. 13. statut:

presentes fieri et sígíllo eapítnli no.—ztri
feeimus communirí.

Opis stanov kapitolních Ze století minulého svědčí, že bezmála všecky
tyto opravy op'úvněny jsou.

LXXXVI.
308.

I'Íř čísla/17. El,/iu,

]. .:ríří IQ!/“.). -— F. 1. (r. 7.

Počet na pergamenovém proužku porušená.
Dr. L.: Druek riehtig. Nalezl jsem přece něco, a to:
str. 391. í'. .“). perpetuo

original: perpetum

50*

Nebezpeěenstvi okkultismu.
Dnes materialismus dodělá *á, počínají se ho vzdávati i největší
jeho zastanci. „Akta materialismu jsou ukončena a nejpřednější stou—
penci jeho to uznávají“ , dí Durdík právem. Tak duch lidský z jednoho
pohlouzcní vjšel, ale k pravdě se mu nechce. U,padl do pohlouzení
druhého. To mu zase lépe \*\'h0\ uje nežli jasný. přesný. zavazný
spiritualisínus klestanskv, on raději here něco nejasného, temného. co
lze přizpusobiti jeho zkažené žádosti. Dnes možno ríei, že jest spili

tismus a okkultismus „un péril intellectuel de notre ěpoqueň jak je
naz\'*\*á\I. Geolges Bois \* knize S\ě .Le peril occultiste'. kde upo

zorňuje na nově mocně se oz\'\**
ajíeího nepřítele. O okkultísmu již d1í\*e
napsal: „Vělím pevně, že objection oceultiste* bude mocnou zbraní
válečnou řízenou proti církvi v století následujícím. jako ob_jekce

rationalistická a vědecká bvla v století tomto" V nové své knize
svmhu uvedené ale koniouje se p avě, že nebezpečenství očekávané
a předvídaně jest již tu. \ předmluvě svc' pak poohléda se po ] lancii.
ahv dotvrdil slova sva (V. „Re\ ue du \Ionde invisihle“ II. č. a kde
piedmluva jest uveiejněna). \ěco 7. ní podame zde. Idee okkultistické
mají již četné s\é obecenstvo. pro které vydání se již celá kollekce
periodických (asopisůg existují již spole(-nosti,kte1ě odborně a specielně
plol)í1(1jí a studují rozličná odvětví jako medicínu hermetickou. ritus
s\\edenl)01giansk\'*,alchjmn ma<>iekouatd. Vvdávají se kalendáře astro—
lo<>ické a 1). K (*as0pisům Íl. druží se četné časopisy cizojazvčné
(všech 89), nebot" okkultismus S\_\"mi doktrínami a relacemi jest inter—

nacionalní. Kongress chvstanv o výstavě budouci dokáže na novo jak
mocně se rozšířil okkultismus O(l konmessu konaného \* l.18b£)..kde
spiritistě a okkultisté ruzný ch směln sesli se. ahv stanovenv h_v'lj
7áklad\,* společně. Dnes existuje již ěetna l)il)ll0“'1€lfle okkultistícká.
ktelé chapou se mnoha knihkupectví. a tak mimo tisk píibvl i d1uh_\'*
spojenec. Obecensho dvchtivě (te věcí okkultistickě a proto různá
díla n0\a rvchle se střídají, stala díla mm u otiskují a vvhledavajíl)
(\ draze platí. Autoři dříve pohldaní (( zneu7naní dnes na podiv anti
kvaru pricházejí k zivotu a sl('(\ě. o které za svého života se jim ani
nezdálo. A .kdo přijímat tak horlivě a přesně (ubohý \oltaile. darmo
tvoje prace.) '/l)\tlš\,' pov('n-',)které nepřemohl smích století skeptického
a pvcha století učeného) kdo? ()t(n (1) v\*l)1aní.lidě intelligentní:
spolecnosti okknltisti(k(> rekiutují se v professích liberalních. Co chtějí.“
\vvolavati dábla) Oni v něho nevěrí. nel) aspon nyní v neho nevěří,
a tím se i (*hlnhí. ale ,\*ěda*Opiavnuje (\ osln'avedlnuje vše.1\uriosita,
tot“ zdioj v(d okl(ultisti(>l(_\'ch. Chtějí viděti. věděti, zkoumati.
Orpanisaee ol(l(nltisti(*l(á postoupila již tak daleko. že zřídila pl avidelne
methodiekó. dle zpusobu uni\e1sitního vedené vvučování sv_\*
ch doktlin.
„Existuje nezá\isl('( ňpolečnost studií (sotericl(_\'*ch a fakulta ved hel—

m(t1cl(v<h které si počínají jako školv \eřejně: přijímají žak\.1oz—
1) \'iz

lievuv (les Revuvsa (". 16.: Psvcholoe'iv (*t Uceullisníe.

N()beZpeč
()u\t\'í
okknltisn1n.769
děluJí a udělují stupně hodnostní dle předep\an_\"ch zkoušek atd.
Tím naděJí \e velikého rozvoje \'ěd okkultistícky' ch a mys\lí. že \tanou
se a přejdou zde přetřasane' zá\ad_\ a doktríny i do učení ofticielního.
\eJ_mocněJší a neJ(lttle71teJ\1okkultistickou společností Jest \Iartini\mu\

'\Iartiníste 1\.l\te1\' jest zorganisoyánJako ] ranc-\Iaconne11e \Iattinistě
\ice sepatují se od této a činí tak i v ()(-ích publika

ale v realitě ne—

zadají \i v ničem \ \echny associace okkultistické připouštlěJírealitu
zjevu \\ ěta neviditelného () domní\aJí \e. že snaha zJe\*_\ty zkoumatí
Jest zcela Oprávněna a ptospě\na. Heslo. kteié \'\\\tavuJi \i (ov\em
zavání banalitou. jest: boj pioti mateiialismu. Prakse \šak ukazuje
zcela něco Jiného. nebot v 1nnoh_\'ch bodech stojí naOpak docela \po—

lečuě na stanovisku mateiialistickém. \elze tedy pOpříti že. ač dosud
v začátcích Jeví se nám hnutí toto. že přece počíná dob_\'\ati \i pudy

V celém \včtě. Je\t nutno proto i sem zřetel nás ob1('ttítí a hnutí ono
v samých počátcích \ledO\ ati. pozua\at1 a moci pr*a\(3Vědy na dobrou

ce\ tu převáděn. [ zde na\e akce musí b\'ti p1e\ entivuí a nikoli ex p()\t
až zase bude pozdě ..Hlí(lka“. n('(\ neJ\()110\neJ\1 časopis. Jest první
kte1_\' ma na nebezpečenství toto ukazovati. Tím \nad l)\ se \'zbudilo
1 více lnteressentů () věc. která \' pří\tí době bude snad tak duležitá.

Tak Jest to i \ Jinymi odvětvími modelní \'ěd\. tak spiriti\mus. h\pno
tismus atd. (lest \'(ru \pr('(\ne. c() dí .\attir
und (_rl"lau)e o studiu
spiritismuz ..Immerhin i\t e._\ zu l;)edattern, dass _;verade zu Arbeiten
((uf diesem (%ebiete \o befáihígte \[áinner \ich nicht auch von der
piaktíschen Seite mit die\en E1\()heinun;)en besch(itti;)en zumal. ohne
\elb\t mitw1rken zu mii.\\eu. heutzuta;)e \o reichlich (((-41020
nheit ;)eboteu
\\(iie. dies zu thun." Tím ukázáno i na (huhou stí—(inku.že. mah
práce V oboiech techto b_\"ti pt()\)pe.\n('\ a ovoce nesoucí. Jest třeba.
i praktick\_ za.\_('thnouti(( \\ímati \) zjevu těch: neboť třeba doznat).
ze 1 piacím skutečne- cenným ned()\t('(\(i se skutečného podkladu.
\žd\ť my o taktech těch ze zkn\en().\ti nepi\eme () tak mnohe při
pisujeme V\emtt na př. demomtm). Jen ne, tomu pravému. ..lreilich

beruht dieser \lan;)el.de1til)ri_<_)en.\ fa.\t all den Arbeiten) in dieser
Richtung aut l\atholi\cher Seite anhatter. auf dem \langel an praktischer
1) XI.-co na

př'. 7. předmětů

'2. l-Íxo\()teri\mu;\' () (\oterismus.
(t\tra. Budhy atd. Karaktery

ke zkouškám

Karaktery

hlavních

lícem—hitu: 1. Ili.\t()ri() uál.()žeu\kň.

hlavních budovatelů jako na východě-: Zoro

budnyato—lu na západě:

Mojžíše, Urfea. l'_\'(11€1£'01'_\',

Údiua, Mallnlneta. ll. ['(Fení esoterismu () hlavních principech náboženských dogmat:
Unity, Duality, Trinity, 'I'ruJ—l'nity. Puvml (( applikace těchto rozdílu. Pad, R(')(l()111p()e.
leiutegrace. l'čení tradice. 4. Symboly: \'_\'p()('—ítatí
hlavní .\ymln)ly užívaní) \' nábožen
stvích ()rientaluích:

předměty,

obrazy

\_\'utl)()lick('), Jieh cl)ar((kt()r_\', Jieh \'ztahy

\ eso—

terismem. Hlavní symboly n Egypťanů. Symbolísmtm řecký, latinský. Chybné koncepce
mythologické). l'čení esoterické zanechané \' mythech. Zawčcení (lo in_\'\t()rií (( líčení
\e\tupu do pekel dle Homera, Virgila, Apuleia etc. Symboiismus hebrejsky" IEYE:
Tetracramnton, Thora, Tarot, objekty symbolické kultu i\rael\k(')]1n. IIí\t()rie symbolické
Zoharu

() Talmudu.

()]ytlujdogie hebrej\k(i.)

Symbolísmtm

kř-().\:t'(m\k_\'-.
Nektere

detaily

() \yml)oli\mn( který řídil konstrukcí kathedral. Objekty (\'yn'iboliekehokultu: kříž, kalich,
berla, h().\;tíe. Vztahy

e\<_)terické & IEYE.

Vztahy

mše a ceremonií

() přivodit symlmlíqnu kí'e\ťan\keh(). \'ztahy .\() \lawmm
Dante.

La

I'Í()>'<"-('I'OÍX. Syinl)(;-li:\mu\

moderních

ln(tgíeky'w—h.Historie

starych my\t()rií. Zlatá legenda.

\J)<)l()("):<,).\tí.5. Martin

(( Martini.\;mu.\.

—1

-—1

Písemnietví (( umění:

o

E(falnung souohl
\e1'\v((ndten oder
Autoren genotlíiot
(lie man nur aus

in (ein spnlt1\t(sehen Dingen. als in den mit diesen
sie bilden helfenden L1\ehemun(>(n Daher sind die
íiber diese Dinue zu sehieihen. \víe iiher jene Lander,
Reisebesehreil)ungen komit“ (Natur u. G1. I. st1. ?).)

Na to nesmí se zapomenout, m('(—
li naš boj b\Í'ti účinným. A že i unás
jest i tleba dnes opiavdověji se zjev_\ oněmi se (('(znězabývati. neuple
nikdo, kdo ohledne se opatlnčji kolem sebe. U nás již tiskem hojně
piopanují se idee spiritistieke', okkultistieké. a co klajů, kde spiiitismus a 1).
\t((\ (( se takrk (( nov_\m miboženstvím. P(oto \ideant consule\'.
L.

Nová dua.
V. V.1('()z(n(o('.'Religija

i kultura.

Téhož: Su m e ('ki p('():\:v('.—.'\('-e11ija.

Téhož: Litera ( ((rn \'je oč e ('ki Petrohrad 161W.
Vas. Rozanov, l)_\'v((l_\'učitel l\l((\\iekého n\mnasia. v\dal najednou
tři sbí(l\_v filosofických, publicistických.
])C(l(1<'U"IC'l\\Chi lite (1 ne
l\11t1(k\ eli článku. jež b\l uveřejnil v((asopiseeh i novinách tak 2\ anýeh

konselvativniel). ]ilosolem je.\i se Lozanov v knize „l\('(l)ožen\t\'i
(( kultura“.
kdež nalezáme řadu statí o iožmanit\' eh p(edměteeh.

na p(.: „() student\ l\_\"ehnepořadeíeh'n Ilan(ouz\l\01u\l\
dojm_\'“. ,.Demoklatisaee malíistvi
)(odina (( život",
„\čeo o \e(l e sta1()bvlo.\ti
ale deííiii(epojmun(l)o/en\t\1(
kultury

\t((nO\1(\l\a

(\ nehož ((utoi pohlíží

\ knize .,“Soumiak osvět\

na (\

včel ———
nenaléz ('(me.

(\totožnujehozanov kultutu \ nábo—

žen\tvím (( hl('((\('((1)\*\lelíl\\ slmjanotilske. že (n\k_\' lid piaeuje. namahá
\e. témel jako zvíle. ale žije plnosti vnitřního života. .,mvslí. (ití. umílá
jako l\i'(st'((.n t. j. jako člověk. \tojíeí na ne_jv__\'.\ším
dostupném stupni
()svčt_\ kdežto člověk t1íd vzdělaný eli pí':_a(uje (\iee jako člo\ ek, ale
,.iodí (\e. m) (\'lí. cití (( konečne

((mi1('1t('=m(i>(
jako zví1e“. Jako pul)liei.\ta

(( pedagog ža\t('(\('( se ohnivě těle\n_\eh tlestuv. ale jinak 2 prakticke
(innosti nab_\l 7d1av_\eli pojmů p((l(1“0<'ICl\\(l](laku liteíalní klitik
Rozanov nejeví l)_\
(\tlo71aku (( umeleek( ho vkusu. Celkem knihy jeho
p(071azují ducha méně než p1()(\t1e(lního.

Few/. Tmlm : Soudní akta konsistoře pražské. Část V. (MMB—1407).
V Praze 1995)

'/pu\ol). jakšm (\oudní akta v_\d('(na. žti.\t(ll v tomto díle t_\'mž.
jako v p(edesl_\"_eh.hovněž i obsah je podobný. Zase \\\ak znamenati

dlužno. že není tu jen .\nu\k( \patn\ eh ('inu duehovenst (( z doby
p1e(lhusitsl\(': kdo t_v hledá. hude \eliee sklaman.
Není (\p1('\\n('( (( soudních akt po\ šeehn—(ítrase. kterou Václav
Xovotný _Č. C((sop. Histor. roč. \f'. str. 173 je odbývá: ,.T_\'to úřední
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záznamy suchou formou svojí rýsují obraz života souvěkého ducho—
venstva malkantněji. než by se to \ebe v_\"mluvnějšímu v_\piavov(iní
podařilo. dokumentují a sesilují žaloby. jež z ust kazateln sl_\šíme.
Obraz není piíliš utěšený. ale za to tim životně-jší' Není pravda. že

odtud
nepiizni\'_\" dojem
mravní úrovně
(luchovenstva."'1V
teto pl\',ne
podoběžeje viděti
takovýj..)ol\le\nuti
soud neodůvodněný.
ne

spravedlivý; dikto ala jej jenom predpojatost. která na všech \tian 10h
hleda odů\ odnění pro v_vstoupeni Husovo.

\epopi (imo nikterak. že b\ neb\l\' \nad p()v(ižli\ezje\'_v v živote
duchoven\t\a

liíliš

tehdy. ale zajiste. b_\l_\'i v živote společenském vubec

časte \měn\ obročí, pionajímaní far. exkommunikace. kterou

pro nepatrnou mnohdy pří(inu b_\lo v_\hrožov('ino a která \l\utečne
mnohd\ prenasena. neurovnané poměr_\ patronatni. tak že na jednu
tím více jich b_vlopree\entováno. \por_\ mezi klášterd afaraři () pravo
moc dosazováni (ač malo l\d_\*\e \tavalo) faráře. jenž neměl svěcení.
(lomalniní \e něl\d_\ f(\r\ per Oiatiam papalem — zajisté škodilo ducho—
\'en\tvu. Ale \i()\n(une ll (\ těmito hiíeh_\' tehdejší (lob_\ provinění
jednotlivců shledáme. že. toto nikdy (\ nikte)ak nedava \mer době:

hříchy jednotlivců v soudních aktech zrovna mizí pod

„\poustou

zapisuv uveře_jněn_\"ch.

Není take pravda, co V. Novotný v referatě svém (lzile tvrdí:
.To jest charakteri\ticl\e. že nešlo o zastavení & v_vkořeněni zla: po
l)or.\'livě žijící kněží. ač znami. nehvli vyhledavani. hiei(uchie mnohé
věci mlek\ trpěla, něsáhla na kořen zla. ponechávajie věe \pí\e náhodě.'
Takové pau\alní podemívaní jest velice laciné. ale dukaz b_\ b_\l \elice

ne.\nadnv. Usvědčuje tu hned \. \motneho díl tento akt .\oudních na
kolika místech at' podívá se jen na pl. na konec. najde hned citaci
proti nepol\o_jn_\'mkněžím. proti kommendatorovi

v l\ladsku.

proč ne—

svolání tarfnů na schuzku. a jinde. najdet také podobné citace. Ostatně.
l\dvl)\' b_\la i l\onsi.\toř tak jak si V. \\ovotn_\" p_1eje. v_vhleda\ala
pohor\li\ě žijící kněze. jisti _j\me. že zase hv se _jí v tvář vmetla
inkvisice. _poroba a otroet\í. () než pi_\" hieraicliie usilovala () jine _je\tě

pekne věci. jak n\ní ob_\cejným zjevem a zv_\kem jest.
Snaha učiniti llu\( nadělověka bez bázně a han_\' přivádí
V. \\ovotneho na \eestí, že \idí jen u jiných ch_vb\' (\rv. např. famosní
v_vrok: „Jest piavda, že tato \ondní akta _j.\on jen _jal\ou\i ,.černou
l\nihou'“. se zpiavami jen o \patn_\'ch činech duel)oven\tva.'" \\le příliš
daleko jest to od pra\d_\. le praavda. máme tu pi(d \eboil dol\lad_\
ch_\*l)(\ provinění. na př. v_\"\lech () živote kněze Jaroslava

\ Benewvě

(\ti' 34). suspensi veřejného písaie a jim ch kněží (\tr. 4.0 l_IS. 258),
obvineni sakristanovo (T—h.odcizení některých věci (267. 307. 328. 370
4:32. spor_v kněží vzájemné (110. 114.135; 1-58. 3.33). nedovoleně prý
*) l..il)eralo\'(=.naši j\ou jako špaěei. Naučí se nějaké fra\i a pak ji ()pakují bez
ohledu, je—toliodůvodněna ("i ne O(l soudních akt \libováno \i hrozných věcí, poněvadž
nič—lajimi dokázána b_\"li fra.\-e o zvrhlosti duchovenstva. Soudní akta uveřejněna. těch
hrozných věcí tam není. ale nie naplat, ona prece musejí (lokazovati pekle.—nutímravní
úrovně

(lu(.-h()v(.=n.\-tva<<.Tak

se to dělá.

'\l \1

(O

Písemnictví a umění:

vpadnutí do děkanshi Vvšehradského (376, 418

nesprávné oddavky

(4:55) a pohoršlivv život faráie ve \ olevčicích (ŽÍ-—-—4)))
ale na druhé

\traně máme hojnost dokladů, jak často kři\ dilo se duchovenstva
(40. 63 160 18), 929, 28.3, 308. 335, 341. 367. 369, 4íf,))) jak často
\padala drobna šlechta do zboží duchovenského, jak neradi platili
kněžím, jak násilnou ruku vztahovali na ně atd. Zlomyslnost, páno—
vitost a zpupné nasili, čímž duchovenst\o pronásledovano, bvlo ovocem
kazatelů proti duchovenstvu. kteří lozdm\ chovali vášně, vnukali lidu
nespokojenost a odboj proti autoritě a mnozí chápali se příležitosti,
kterou jim duch času podával, abv sami užitku nějakého se dobrali.
S \rchu jim od moci \\ ětské prekaženo nebylo,. nebot pichl,\' král
Václav \ bujným dvorem svým často také proti iádu se postavil;
nebvlo již spořádaných dob Ixarla I\
Můžeme ted\' pozomvati, jak spolecnost chová se proti duchovenstvu
a tu se nám na\k\'tL1ji takovéto případy: Jan, farář ve Struháeh. byl
zraněn (4F)), mansionář leement b\l zraněn (102) bývalý farář ve
\odňanech R\'ne\ stěžuje si a dovozuje. že ho nepratelé na smrt ne—
navidi (()9).Hanek z \ latislavi, druhdv kanclé: královský, bvl v Ho\touni
od Oldřicha z Hazenburka zajat a vězněn a statek mu pobran (188),
klerik Rinold ze Zabru\an b\l od Duchcovs k,\'ch uvězněn (29.0), Jakub,
farár v Babicích. byl zabit (227), klerik byl od Pavla z Boru zraněn
(311. pano.\e \IikulĚi\ z \etvoíic pobral faraii Hlochovi (313). Zá\i\e,
z H\111,)polce,.,pol)1al
břevnowkému
klášteru
a poskunil
hrbitov
vpurkrabí
Pertolticích
(916,1.farař Bedřich
\e S\ ádově
bvl oloupcn
(.337),
r\ti1
Purkart z Roupova a jiní vpadli do zboži klá\te1a kladrub\kého (338,
306). Mikula\ z Borotína odcizil kostelu v Prčicich les (341), Maltin,
falář v Blazci. b\l od Divi\c z Jimlína hodně zlaněn ' E)o(_),.)
Hankovi,
faráři v Benesove. b\lv pobrány od Jindřicha z Humpolce užitkv (381),
týž Jindřich jal Jana, kanovníka brněnského (407. Jan. farář z Ole\niec,
vy,žádal si dovolení. aby směl \e na rok vzdáliti, protože se bal jak\' ehsí
panošů (4 )*) atd. Z ukázek těchto zaji\te poznati, že po.\'tavení ducho
ven\tva bylo velice nesnadné. a že proti němu proh1e\ovali \e také
se v\ecl) \tia.u
llikává se také, že duchmcnstvo bylo tedv živo v piep\'chu a
poukazuje se zejména na kl,'1šte1\'.Jak\" to byl přepych, osvetlují také

některé zapi\\*: kl,'1\ter križovníků u \v lranti\ka mu\il prodati t\1z
a d\ ur Dolánk\ \e v\ím pri\lu.\en\tvíni El\ce, vdově po Jindřichu
Škopkovi z Dubé (.).3v. a piodal i zboži své v Kralupech Janovi
z \Veilbulka (412\. klášter břevnov\k_\" \i vypůjčil IUO kop( (3226. Jak
skrovne h\'l\' důchody farní, '\'svitá z četnveh nájmů tar. a kolik meli
mnozí peněz. viděti z četných dluhu.
Potč\iteln\"m znamením jest. že i v této době bvlo pečováno
o zvelebení \lužeb Božích (1.3 20 9.2. nove oltáře a kaple 7.1izován\
(()2. ".SU.1:_ .,1-.')').2.38\,že úrok k \,vchování \třídníka dáván IQ.)

1()'4,.„že dar*o)ani \e \ta\ ala klá\teiům a kostelům (10).111.121.14f_),
3317.491. 411. že přemnoho \pOiu \e ulovnalo v dobrotě. jakož vubec

odkladal\' \c p1e.kd\ž b_vlanadeje \mí1u.že \ouhlasilo \e. al)\' \ jinvch
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bvla exkommunikaee sňata (2063 Mile zajisté dojíma. když čteme. že
bratr
zamlažděného
\rahovi odpu.\til(
(227,1.
far(ii'-\zavázal
\e
z vděčnosti
platiti \\ tal-('ue
emu predchudci
loční plat
396)že atd.
Není tu ted_v
jen tmav\' stín a černá noc, n\"brž ijasné \větlo a hřející teplo.

RuznvCh podrobností na osvětlenou tehdejších znku. prínnieh
názom. společenskj ch poměru je v dílu tomto dost a dost'. Píezajímav\

jsou soupis.\ \ěeí farních. oltáiních a kostelních. Rovněž i místOpis ((
rodOpis hojnou měrou odtud čeipati bude. Dosti četné zapi\\ týkají
se Moravy.

E. K.: Za\lu'gi gruzinskaeo monašestva i monastyrej (llja
orečestvennoj
(ferkvi i ol)š("(;).—'t\'a.Tiflis 1899.
Spisovatel knihy této poukazuje předně na mravní sílu mnišstva
vůbec a dále dokazuje. že v žádné zemi klášterní život neměl takoveho
historického významu. jako v Gruzii. \()lik() za\luh\ jeho ukazal\ se
předně v lozšířeni křesltanství nejen v (řruzii.n\"b1/Í také () kavkaz—
\k_\'eh horo'alu kla\te1\ l)vl\ dale útull\\ pio ne\ta\tně () [)1'()1)(i\le(10\'(1n('):

\edh(ci kláštelní te\ívali \e \čtši \vohodě než nevolníci knížat a \'lecht_\.
kl(i\'t()1\ b\lv střediskv \zdělanosti: mni\i h_vlidov()dn_\'1ni\\(h()\avat().li
mládeže a překladateli Pí\nia. kniha p.\('(n(1objektivně. ale \íele.
1/10. .la/1 Pan/fl: Popularní úvod do \oeialní otázky. V Praze. 1599.
Stran lJAt ('ena 5" kr.
A. M. \\ eis\\ píše v úvode ke \\(2 sociologii: .)..l(dnati () ot(iz(().
\ooialní populaině (( pre( tak. (11)\'\e tim \ě(i p1().\pělo. je těžší než

p\ati plaei pri\n() \ědeekou. Phi ll (i()(nou i()zpra\u plo odl)orník\
mohu na to hřešiti. že ti. pro něž píši. sami \i již doplní. čeho ja
řadně nepronikl. Píši-li však pro lid. musím \(im ve všem míti uplně
jasno než \'(ihnu k peru, jinak ne\'l()užin1 ani pravdě ani světu. Po

pularni spisovatel 1))(i\ízro \'na tolik věděti jako učenec.
však
v lzitee (-\p()lo<)ie
\\é ještěd()\více
l)_\'ti mi\t1etm
než—VIII.)
pro
t'e\\'or musí
na 1\athedř(“.
(l)1i\tehthuni\
I\.
.Vll.
Dobře dí: P\(iti () \ědeek\'(h

otázkách op1a\du populaliiě j()\t ohtížno.

Puulv to ve \pi\l\u: ..Popularní úvod dmedl Uzna(i\ p()d\tatu
socialni ot (zl\\ v tlejím lamenu jejim

otázce. lolniel\('.) 1e1ne.\lni(l\éi()

dělnické) ukazuje. jak ji řešiti ehee \oeialní demokra(ie - \ neplodné
a jak ji iozreši \0()(1h\1nu\ ki()\tan\k_\". Vše to věcně 1\)1('1\ne
.\l() 1)e m pi o(\t_\' m. každému p11\tupnvn) -—opiavdu populalně \ hodně
připojeny

iesolme

!. D((mludq

\jezdu

p1(1/..\.l\eho () lit0111\\l\k(')li().

Dn. J. Sl-21)I.-il\'.

-\ai()(l1)_\j (lon) ijego ol)šč()\t\'enno-vo.\—pitatelnoje

žna(()nije. C(hnkm IWH.
\ n\'nějši době. kd\' potřeha rozumných () ušlechtilvch zahzw
pro lid je všem patrna. zařízení t. zv. ..lidovveh domu" pouta v\e(:l\v
lidumil\'. Autor ukazuje jak hv \fe leliee dal\ zřídit (lom\ pio lid
nejen v mě\teeh. nýbrž i \e \\í(h.
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1). Žán/mc (' l'Í. .la/('()ceu/(v):'llele.\n_\'ja

stojaščeje vremja. 1609

-—--——_—....__———
__—

na k aza nija

v Bo.—x\iji v na—

Sjezd iuskvch lékaiů v I\ijevě ioku 1\'9()' v\\()lil si zvláštní
výbol. kte1_\'l)_\'s'el)1allátku. vztahující se k otázce o tělesný ch tlestech.

V \ebram'eh materalech zajímavv l)la\nč onv. jez d()t\l\ajíee se
zhoubného \livu tělesnvch tlestů na tělesné i duševní zdraví člověka.
Jm) „polsky/': Svět snmtných.
llozl1led\'.Cena 40 kr.

Nakladatel J. Pelel v Praze 1899. Revue

knížka ve1\u jež nemohla b\'ti případnčji nadepsána. Na titulní
l\re\bé vidíte mladistvou hlavu. milou. ale vkleslou ve dlan p1a\ice a
tak smutnou. smutnou; a stiánku za \t1(1nl\()učtete ten \mutek ()tlávene
duše a jest vám tak teskno. až úzko. ——Jest vám líto té mladé duše:

jak
svojev obět
krásné,
velikédekadenční
nadání ——
to tuším sporu
nebude _ nese
smutně
molochu
—o řekněme
poetikv.\1chlickv
nap\al ve T\\a1d0\\ \l\(':1))"pochjbný axiom: „.lá—musím híešiti neb
musím jisti.. ;bá\ník l\te1_\"chce dnes obstáti před ji\t\"m lite1a1ním
tiibunalem, al)\ si \čtu onu zamenil v he\lo: .,lá mu\ím hlešiti. nebot
chci psáti — ..M(')\\il juž dla oklasku nie dla ap()\tol.\t\\a. špiewal
nie uczueie ale pn')žno.\:c(\\voja lekl bj znmu nebožtik l\1a\7e\\ \l\)
Jak dlouho je.\tč bude tlvati. než \\ ědomi doby dodá \i odvahv a p()\í
mužne
Za\li jsme na \ee\tí. Chvbiti jest lid.\1\ Ale až potud (\ nic
dáleÍ" \ejde () clí()utl\\ ani () kapliee ani () podnik). ale o to bv melo
jíti. ab_\ talentum. jako je.\t ..Í Opol\l\el)(). mohl() zasvitnouti kus h1ejné
záře \ nešťastný

()nen 77\'vět s1nutn_\"cl)" — ———
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Ikari/r Í/zsen: Básně. Přeložil Karel Kučera. Sborník svetove poesie. Vydává
('eská akademie císaře Františka Josefa pro vědu. slovesnost (\ umění.
(". (32. Xakladatel Alois \\'ie\ne1' v Praze.

Moderní dramata Henrika Ibsena. llonnersholm.
dej.'\_t\'i('h. Přeložil Karel Kučera.
('(—na 7“

Nakladatel

Činohra () ("tyí'eeh

F. Šimáček v Praze 1.\£|9_

kr.

Jsme bá\níku K. Kučerovi opravdově povděčni. že se (s panem
H. Kosterkou) chopil [')řekladu děl Ibsen()v_\"eh. Dosti pozde. ale přece.
Xeposlední zásluhou práce té bude. že i širší veřejnost naše bude si
mmi z vlastního názoru učiniti () 1|)\eno\i n\udek 5(11))()\t(1tn_\".
nepli
\ihajie poslušně do \10\(\ na ti1a(l_v.jak\"mi 7aS\1\(í\*ají\la\ neho dla
matika ji.\te klitieke' l)lOU(l\'.1\I\ \voje křestanske (\ slovanske \tanovisko
\\tkneme \v\ m (a\em \e mláštni ('naze. Tuto jen _—b\t' pozdě ——
nekolik slo\ () il).\enov\'ch básních diol)n\"(h. Šííiti se netřeba: \vědčif
kde kte)lá stlánka kmh). že ani l\1il\a ani epika není bá\m'l\ovi 71\lem
vlastnim. Tim neplavime. že b\ tu \ubec nebvlo (i\el pozoluhodnýeh.
Ano. uvidite v tom l\al(1d()\l\()pu luzno1()d\'eh námětu čí\la přívethe.

rozmalná :„Ptačí pisneň /ápletk\“ ,. čísla. jež \ás dojmou něžností
(\ hlubokým citem ( .l\ajka". 7(Svodní liliji“ . „Ukolebavka'i ,.Agnesm
..l_-l(n'nák“. „Me mlade vine" .. čísla. j(ž vá;\ i uchvátí svou mohutností

(\'ová díla.

TTT)

(. \lažda Abrahama Lincolna“. „R_\\novan_\"list'. Z\laštč pak..Te1je
\igeir. jejž považujeme za nejlepší báseň z celé (\birkJ). Zaujme vás
i kus subjektivní lv1ik_v.v níž se nam autor jeví jakožto muž e1\\pti\ní
vášně (..Básníkova písen“. ..Příteli. \evolučnímu řečniku \\ j.).Jjakožto
člověk protříbenv tlpkou zkušeností („Síla vzpomínky )( který přes
utěšnj jas. jenž jej obklopuje (..] mé dmnácnostřň (.Dík_v“). n\\'\ dosud
právem proč se zachmuřO'ati („Stavební pl\'\n_v“. „Pták a ptačník".
„Světloplachý“ ).
Ale z toho zapadnete v celou \adu veršu bezv_\'znamných. \ujetu
davno 7nechucen_\"ch(např. (\a l\0\'(\l\_\chplaních ) \\ prse podlobno.\ti
více méně duchaplne těžko ztíavitelných (..Balonmv li\t \veds ke
dámě" \\ jine). --—Že se dočítatel 1' apotl1eo\v Spojene Italie (ta ubohá.
a čehoso* „\vatik anské havěti a (\ani . to již tak p(\t\í mezi in\ entarní
sv1r\kv moderní poesie.
(lest nam upozolniti ještě, na jednu okolnost. která tuším činí
b\'\\níka mužem \'\(tvl\odn_\'n\ \\ která 1n\'\1n dáva zalouženou lekci:

je\t to Ibseno\o l\01\\J\c\\\zí \la.\tenect\í. /e mu .políti\'cl\' Lied" není
totéž co (“albtin Lie(l". svědčí dobra polovice jeho knil\\. —Dejme
tomu. ;e l)_\ něl\tc\_\' nás l)(iník b\l je\tět tak tloutalvni \\ __ verši
o nic holšíini. než Il).\en ——(\pčtn\al n(\.\1 minulost. naše přítonme
.\1\ah\. zapa.\_\ \\ tužby \\ naší budoucnmti želal toho. co své vlasti
\\ olava h1(l_\'Se\ eřan: jak asi ten bv pochodil \\ na.\í kiitíl\\. “Í -\ co
b_vasi musil (lati někteiemu7 na\icl\ p\e(lnčj\ích b('\.\níkuv. ab\ 1\\\J\\\\l
\\ ve sbírku pojal l.):ísen. jakou je.\t na př. Il\.\en\j\v\\. .Školní budo\(\.
(Při vysvěcení "?!
Překlad p. Kučeruv svedci, že mu lšasnc delalv obtíže narammí.
-\f žití jara rušný“ eval
vždy z neby ducha \'zeháxl

\' mh lu ních leduýeh v (\alaši
tak krátký žiun tvuj:

kl.—\\(\Ií'eehu, Z\ll jen x\lvihej \'al
("> \\11. však n\- (“u hrázi!
(36)

brž v sněhu tuhem \'nbaši
el1_\"žzmizí. chlév (\ (\'ujf

To. .lmsme \\holm'

u): jinak (\c Cte! \ež ne="_'\_\t\'l\(\me.omlouv(—-'m\e.

()ctn\(h l(\p\\\ ti.\l\(\\nv \.\al\ \ml\\\iti nelze.

lzdanija

TT.)

» \\

ol\šče.\t\'a \'\\.\J\\'\\.\t\'anenija poležnvch l<\\ij_r.ii.\vazk_\'.

Petrohrad 1599.

\e třech dosud \\dan_\'cl\ .\J\i.\c(l\..spolku

.'\í\ení \\žitec1\\'cl\

knih
„\elnáno \elmi mnoho cenné l\'\tl\_v.“'l(\l\ pnní (\\azek nb.\ahuje
..vzpominl\\ () \tudcnt.\l\en\ ži\ote," \\nikajicích 1\\\l\\ ch (\pi.\o\atelnv

o J)\of'(\\o1c(l\1 \tudent\k\ ch d\uzi(l\. Tak \. () lejučc=v.\l\ij V\plavuje.
\elmi zajímavě (\ (\,\em Jnotessoru. dejcpi(\ci Solovjmu. Jenž \elmi
skromně pohlížel na \\ ou o;\obno.\t. na \ve práce i na (svuj v_\znam
svědomitě J\řipi'\\\vov\l \e na lekce \\ vubec J\\í\n\' bvl k \obe\ samu.
1. M. Obnin\kij seznamuje 1\\'\\ ve (\v\'(l\ \zpomink\'\ch\ (\ (r1an0\.\k\'m(
Ixudrj a\ cevom \\ I\1\lo\en\ \\ pojednává o významu \tudcnt\k_\'*chJednot
v letech čt\\ic('\t_\"ch a p\\de\at\' ch. l). \. Sveibejcv seznamuje n(-'\\
(\ unive1sítní1ni pioíc(\.\oí_v \oku 1 IE).. (\Ierzljakovem. Kačenovskj'm;
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Písemnictví (( umění:

Buslajev s uni\ ersitou let tíicát\ ch. Kirpičnikov mluví o roku 1861.
(( Golcev o době ještě novější. — V dluhem svazku mluví se

o universitách

anglických a studijních letech zn
namenitých

mužů v Anglii. Poukazuje se na hlavní zásadu zařízení universit
anglických nezávislost. určení. tvořit lidi, a ne knihy. v\chov('(vat bu
doucí ob(:an\. \elmi zajímavě v\líčen řád v universitách těch. Tletí

s\azek obsahujezprávy o universitách

studující mládeže v \ělnecku.
těžkopádný.

německých

a spolcích

Sloh v těchto d\ou svazcích _je tlochu

-Í. .lÍ. Kaďlča'k : Z haličských ))otulek. Dojmy ()vzpomínky z cest. Knihovna
našeho lidu, roč. Ill. čís. 3.

Známý prostonárodni spisovatel předvádí nám v přítomném spise
řadu vzpomínek. jež zažil v různých dobach svého ))ob\tu uprostřed
našich kmenových bratří v Polsku. Pěkně. jednoduse líčí s\(í') dojm_\'.

ostře (\'suje kultulní poměry ipo strance stinné. le\ nává je časovými
úvahami sponiěr\ nasnni a be7děěně vytryskne ze vznětlive povah\
zanícené teskn\ pocit slovanské DGVŠllllíI-VOSÍÍ.
tlestne netečnosti

Obrazy

jsou nazmlivé. údaje skutecne ajisté a proto dospívame ke sptávnému
úsudku o haličských ))omělech vůbec. Sleehta mocná a h(dá. která
tisice \ěnuje na přcp\'ch a clnilkověmu obdivu obětuje blaho sve
i celé vlasti nekoná, s\\ch ))0\íuností ))ro národ a je tak v područí
))ejzatého naloda jako ten drobn\' lid selský pokleslý již v té míle že
ani SVe l)id\' nechápe a je v plném jalmu zidovských špekulantů.
Tep1v( nynější dobou s jal_\\msi uspěchem zakládáním mistnich spolku
„holek rolniCZ\'ch“ pracuje se o hospodálskou oblodu (( záchlanu
zubozeneho lidu. \a konec těchto z((jimav\ ch (( poučných eestopisn\ ch
ol)1(=zků\ a kultulnich e(t ))(id((n_\ jsou (llobne črt\, jez fonnou la
hodnou. želtovnon plně \\'stihují ži\ot polský \nbec. at již spisovatel
líčí zivot obecný nebo výjevy z ovzdusí vojenskeho. \'šudct ta nejistota.
nai\nost a Ziovna tupost zotločila jest údělem nasich ))ob1((t11n((v Haliči
(( zajíste dlouho jestě ))ot(v('(. nez z t('to stinnlosti \\váznou. lxnihu
tuto ()(lporučujeme vřele nejen našemu lidu. ((l)\ jednou ))(ohlédl (\
patřil na sve přátele, než i \\sší intellíven(i. ((l)\ z vlastního ()(1701
((
poznala p(íbuzný l\(aj a lid slmanskv (( neblouznila jen ))o klají(h

cizich. nevlídných. Případná jsou slova spisomtelova: lděte l\ č(1t((
s\l01a\
tim vašim
akt 1)(v\))ad(i
znáte aniv s\
eho vlastniho
čnl\\. slovanstvím.
nevíte. jak to\ vlastně
nejblizsi
Lhote! domo\a.
h:.Qleaté

Nic/ml Srub/mu Ohrázkv ze Slovácka. mm

F simáák v PMT/„(*
(sos)

Str. ]59. Cena .W kl.

K(eslnťkv )). Sunbjanmv jsou zcela chalaktelisticluš. obsahem
i slohem. zachycené vsak jenom s jedne st((inl\\', (ekl l)\ ch fuliantske
a milostne: hla\ně tato p(e\l('(d('(. P. spis. pise ovšem i () v(ižn\ch
věcech, ale také jen s veselou náladou. která ho neopouští ani při
v:.ěcmh nad nimiž bv člo\ěk radějiz zaplakal: minim na př. z('(let\'.
mnohd\' povázliuí. nebo t\'. .))1c.s((ze". () ni(hz p. spis.. tlebas _)enzeltem.

Nová (lila.

TTT

praví. že je měl odjakživa rád. že se mu do duše v'ezah Dle toho
také příhod\' vypravované jsou celkem malicherné. Do vyprmováuí
vsunuto hodně pěkn\ ch písní slovenských. \a jednom místě pochutnávají
si o Štědrém večeru na klobásech: to snad p. spis. je protestant. ač
jinak toho v knize nepozorovati.
Z víru Života. Povídky a črty od J. Arbesa. Ottovy Lacíné knihovny (3109.

Šestnáct dlobotin rozmanitého ""zemu od prakalendalní anekdot\
(,.Zšmačny doktor) — až po skutečně tragedie života (..Tvs mne
srazila a Mezi prvním a tietím zvoněním), od pedaOOOiekédrobe
tin\, — zákoutí Arbesovi oblíbene'. ale nadobro nesvědčící.
až po
bezohledná životní diamata (7ejměna .Ždibek popelu“). Cena čí\el
jest veliee nestejna. Čím měně Arbe\ lolleduje sve bar\ y. tim účin
něj\í tv01í obrázky. Srovnejte si v této příčině \\ižnou. úměrnou hu—
meiesku „Honba na pr“ítele \ či\l\ jinjmi. na př. \ odpornou črtou
„0 první kavalkadě" a hned poznáte onen rozdíl. Za nynějších poměrů
naší beletiie dlužno pochvalně \\tknouti okolnost. že se opai feminismu
vznáší pouze nad prvními čt\11iii kresbami této knihy
_m—
Jonáš Lie: Když slunce zapadne. Hannan. Z nor.\kého přeložil \'„íclav
Petrů. Ottovy Lacinné knihovny Č. 170.

\ ěděl. že žena jest mu ne\ěrna. ale přecejen je\tě nedoví1al:ua
letním sídle. kam kromě něho neměl přístupu žádny. leč ona. otíavil
zamilovaný její 11115a čekal. O\tane—li živa do jara. bude on nejšťa\t
nějsin) člo\ ěkem na \\ ětě. Zneužije--li letního bytu k zaletu. sama \e
od\oudí. A zneužila a zahynula na mí\tě. Zde jest molalka iomanu.
kter\ mimochodem receno psán je\t \l\utečně napinayě a aspon tolil\
má taktu. že toho jisteho kaliska pled ocima čtenařu nerozšlapava.

Charakteristika je\t uíčita a jista. Struktula knih\ je\t taková. že
l\ažd\' obrázek z vlastního deje ma dvaklát tak \ilol\_\' rámce v\'eli—
jakého povídání. Muže-li se kniha dati do rukou \měle. ponecháníme
po tom. co \t1u„11e- udávame;

za \'ěe svědomí a okolnosti.

—1)\——

lť.J. Kronbauer: Sjezd a jiné novelly. ( )ttovy Laciné knihovny Č. 171. Str. 21 1.

Pět novell Sj.ezd Dělostřelec od Solferina. Skvrna. Věčnost.
Souboj) ceny 1)r0\tře(l11í.ejclelší „Sjezd“ ehtěje \'\ kladati o jubilejním
\hledáni abiturientu připne \e na jednoho. \chatralého to \lechtice:
skladba \laba. roztří\těn„í. O\tatni snaží se pu\obiti ostřej\í1n dojmem.
tu bídy a bezvysledneho zápasu. tu plel\v'_api\\"ch ob1atu.Hrub\'ch
bar\e. jal\\'m jsme u leonbauera zvykli1. nanešeuo také zde.
(z'eorges Ee/quď

: Kees Doorik. Přeložil Arnošt Procházka. Nakladatel

.l. Pelcl v Praze 1<99 C(na QD kr.

Kdyb\ \uad literatma kmene \am Šam obohacena byla novinkou.
kde bv se lid.\kě údv.kte1e se do.\avade kryjí \.atem a funkce. ktere
se dosavade \titi \\ ctla naZ\'\al\ a líčil_\ způsobem nejobln'oublejším
a zejména._kdyby se tam muž jiuenoval piel\r„í\n\"m jménem „samec

'\I

r,;

O.)

=_ !

a žena ušlechtilým nazvem „samice'z jsme jisti. že b\ se nam novinkj
dostalo překladu neméně pečlivého (( nemeně \kusně V\ptaveněho.
než jeest knížka svrchu nadepsana. —--Pacholek Kees Domik bv rád
dostal ovdovělou hospod\ň. a ta l)\ sama neh\ la od toho. ale intrik\
jejího htatra to zamezí; za to si _ji okuje pohuda Jurgen. jejž Kees
ze vzteku zabije. ——
Mezi těmito obsahovvmi hianiěníkv rominují se
před čtenářem seenv. popisv (t letícxe. l\te1vm se z vetšího dílu ptosto
národně iíká — odpustte — svinske věci. Mv nebozí zatemnělei divime
.=e.naě (( pi oc se takoveto tovaiy prodavaji: jest-li ()(nius naší literatury
Slllýšlcní jiného, není nám povědomo.
Ds —
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Počátky socialni demokracie v Rakousku h_vlyLassallovskě
Roku 1867. poslal Ferd. Lassalle svého zástupce Jindřicha Oho r \vin der a
do I—(akouska,aby jeho straně zjednal co nejvíce stoupenců. V prosinci (1:1)

tohoto roku provedena první organisace ve Vídni. Střediskem („('entrale“)

h_vl dělnický

vzdělávací

spolek

ve vnitřním městě a \e. všech

okresích a předměstích filialky, zvané Lesezimmer. Rok na to zííizeno již
více vzdělávacích spolků v čelnějších městech.
Alpy .=e dosáhlo větší moci politické,
b_\lo treba agitace živ n o

stenské.

I počaly se zřizovatit. zv. „vaet

kschatten“

, jichž cílem

bylo potírati společen=tva řemeslnická (Genos.—“cnwchaften)
pr<'>pa_(_randu
socialni demokracie.

Heslem

stalo .se odstranění

a činiti
mezd ního

poměru.
(\le vůdce strany Ohenvindcr hrál dvojitou úlohu. Volal (lělnietvo
boj proti kapitalismu, ale současně přijímal podpm'y od hlavních repre
sentantů kapitalismu, od Xeuc Freie Presse, Scharfa, Etienna a zvláště od
bankéře Deutsche Jinak řečeno: v_vdaljiž tehdy stranu v ruce židovské.
Zatím \:ifak iozmnožil .=epočet pit\1zen(u \I(tr.\ 0\ _\ch. Oherwinder
ze

„strany

dělnické“

\\loucen

(\ na

jeho místo

na.—štoiipilnejhorlivější

stoupenec idejí Marxových v Rakoueku Ka rel K a (it:-ky,

jehož matkou

byla manželka vídeňského malíře při dvorním divadle, filosofská hlouznilka
a socialni spisovatelka.
Kautsky, inspirován jsa dílem přímo z (Londýna od Marxa a Engel.—'a,
dílem od redaktora ((a.—'Opisu
„Socialdemokrat“ z Curychu, žida Bernsteina,
dílem od Liehknechta, hleděl sjednotiti všecky strany: internationalní, Oher—
\\'inderovu a radikalní. Ale jeho umírněná politika nelíbila se mohutné frakci
radikalní. Nechtěli býti pouhou filialkou socialistů německých, i postavili se
na vlastní nohy. Přítel Knut—kého, harvíí' Bard orf zhaven redakce časopisu
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Směs.

temperatura tělesná od minuty k minutě až 130 C. nad normal v době půl
hodiny. Po pokusu klesá temperatura v 20 minutách až o 0'3—9'40 C. pod
normal: v několika málo minutách se však zase vyrovná. 3. Působí—liledový
průvan na zahřáté a potící se tělo s rozšířenými kožními krevními cevami,
následuje ihned stažení jejich a tělesná temperatura počíná stoupati. 4. Puls
zůstává ve všech případech nezměněn. 5. Průvan nezpůsobil nejmenšího
zachlazení a zdraví zůstalo trvale neporušeno.
Z těchto výsledků_jest č. 5. v nápadném odporu se všeobecnými
zkušenostmi. (Naturwissenschaftliche Rnndschau č. 22. 1899)
—1-=.
Rozvody manželské ve Francii. Dne 91. července r. 188—1.přijat
byl francouzským parlamentem návrh zednářů, jímž stanoven byl bezpodmíněný
rozvod manželství. Žid Naquet mohl se chlubiti svým vítězstvím. Dlouho
tr 'al boj, stálo to mnoho namáhání, než přijat. byl tento bezbožný zákon.
Než tak důležito bylo vítězství, jeho následky měly býti tak překvapujíeími,
že otec tohoto zákona mohl se pokládati za bohatě odměněna. Dvanáctiletě
používání zákona poučuje nás o tom dostatečně. Před zákonem z r. 1884.
bylo i ve Francii rozvedení od stolu a lože, kteréž vedle nového zákona
potrvalo dále. Od r. 1871—4875. dosáhly návrhy na rozvedení od stolu a
lože průměrně počtu 2647. Tento počet b_vl každým rokem větší, což při
stále prudším boji proti náboženství a mravnosti nemůže býti s podivem.
V následujících čtyřech letech dosáhly roční návrhy průměrně počtu 3204; a
v letech 188tL—b9. výše 3948. Smutná to, avšak jistá známka pro úpadek
Fram—'ie!Po zavedení nového zákona je však stoupání ještě větší. Statistické
údaje „Jmn'nal officiel“ udávají nám tato čísla:
1885

návrhy na rozvod .

1,959

1886

1887

1888

sílí-LU 4581

6905

(3247

1890

1391

1892

2910

9017

“2549 12197 “2194 2941

1926

1981

7598

9154

9324

99915

7075 7415 7398 8015

návrhy na odloučení
od stolu a lože

Celkový počet

.

_

„59

8417

9209

9497

Seznamy z následujících roků nebyly ještě uveřejněny. Z částečných
však šetření, jež podávají zprávu o jednotlivých departementech, vysvítá, že
návrhy na rozvod jsou stále četnějšími. Beze vší přeháňky můžeme tvrditi.
že za posledních 12 roků, tedy po novém zákoně. počet návrhů se více než
ztrojnásobil. Jak s tím souhlasí krásný slib obhájců rozvodu, kteří slibovali,
že rozvod jen v řídkých asi případech navržen bude? Zmenšení návrhů na
rozvedení od stolu a lože lze snadno vysvětliti. Při rozvodu dostávají totiž
rozvedení t'lplnou nezávislost, kdežto při rozvedení od stolu a lože trvá
manželství i dle zákona dále. Než nevysvětlují snad četnější sňatky příbytku
rozvodů? Naprosto nikoli. Naopak, počet sňatků se ponenáhlu zmenšoval.
Kdežto v roce lb-SÍ). bylo ještě 283 170 manželství uzavřeno, klesl '( roků
později počet sňatků na 2t39.í_š32.(')byvatelstva. sňatků, manželských porodů
ubývá, rozvodů naproti tomu přibývá! Kde setkáváme se s největším počtem
rozvodův? Jak bylo lze očekávali, jsou případy rozvodů řídký v obyvatelstvu
venkovském, kde ještě víra a dobré mravy vládnou, kde ještě náboženství
a jeho sluhové méně svého vlivu a vážnosti pozbyli. Naopak ve velkých
městech jsou rozvody na denním pořádku. V departementu Seinském samém
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b_vl od francouzských soudu čtvrtý díl rozvcnlů prohlášen! Více než polovina
processů na rozvod b_vla pořata od dělníků továrních. Právě tedy ona část;
ob_vvatelst 'a, ve které nevěra tak mnoho přívrženců získala, stojí v pOpředí.
Ještě na jinou zajímavou okolnost obrací statistika naši pozornost. Málo
návrhů na rozvod b_vlo učiněno od manželův, kteří méně. než pět let žili
spolu v manželství. Zdaž nemusí nás to podivem plniti, že nenwžtmst spo
leeněbo života nebyla dříve od jednoho nebo c_lruhého z manželů poznána?
(fi povstává tato nemožnost teprve tehdy. až vášeň ochladla. až pettvinnosti,
často obtížně povinnosti. při malém požitku větší a těžší oběti ukládají?
Pak nebyl by rozvod ničím jiným, než zákonným uznáním a schválením
konkubínatu.
Tento vzrůst rozvodův ll.—Šletl-(Ojll
však jen částečně zednáře,
kteří v nešťastně Ftaucii zákony dávají. Týž žid Naquet, jehož přičiněním
zákon z roku 1884. byl schválen, navrhl po 2 letech. aby každé rozvedení
od stolu a lože tři leta po rozsudku soudu platilo jako úplný a nejmlmíněuý
rozvod, když by toho jedna strana, třebas i vinná. žádala. Tento návrh,
jenž od senátu b_vl zavržen, byl v sezení komory dne 11. července 1893
zno'a přijat. Lože jest pevně odhmllána neustoupiti. dokud se jí nepodaří
manželství a rodinu, základy společnosti, podkopati.
_n_

Vědecká nepředpojatost. o níž tak "asto v učených kruzích se hovoří,
ve skutečnosti V'as' divně se ukazuje. proměňujíe se v pravý opak. Důkazem
toho je fakt, o němž podává zprávu J. Happel v ,Zeitseln'. fíir )lissionskunde
u. Religiouswissenschaft“ v II. r. na str. Qalt). Týká se. receuse knihý (,'hantepie
de la Saussaýe „Lehrbuch der Religionsgeschiehte“. První v_vdání této knihy
J. llappel přísně zkritisoval, a následek toho byl že autor její, ('h.de la S..,
u druhého v_vdání nakladateli svému, J. ('. B. Mohrovi. zakázal. aby se ne.
ojmvažcwal redakci jmenovaného čas0pisu zaslati redakčního výtisku. To však
nevadilo jmenovanemu kritikovi, objednal si knihu za své a kritisuje v udaném
ročníku. Chantepieova kniha požívá ve vědeckém světě veliké autoritý. z ní
většinou v Německu (a i u nás) studují se dějiny náboženství jednotlivých,
tedý základy tak zvané. srovnávací vědý náboženské. a proto nebude bez
užitku poslechnouti kritiku llappelovu. Kritik píše: Muže to právem platiti
jako znamení o nutnosti učebnice dějin náboženských u nás, že „druhé, zcela
přepracované vydání" knihy veleobsáhlé b_vlo umožněno v ll! letech, a že
kniha tato přes poclíýbený svuj rozvrh, nedostatečnou nábožensko-filosofickou
prohloubenost považuje se za „naš-i“ učebnici dějin náboženských. ()znaěení
„druhé, zcela přepracované vydání“ týká se podstatně obsahu knihy. Vše
obecný, možno-li říci, náltožeusko-fiIOsotÍieký a ethnologicko-geografický oddíl
v_vnecháu, jistě ku prospěchu knihy, tak že tato představuje se. n_vní úplně
v rouše nábožensko-dějepisném. Ještě podstatnější změnou je že Chantepie
de la Šaussaýe přilnul si pro jednotlivá náboženství zvláštní spoluprzwovníký,
což však musí se uznati za pokrok cený velice pochybné. Právě nejlepší,
nejvýznačnější stránka, jež má lišiti učebnici dějin náboženských od jiných
nástinů, pojedmívajících týž předmět. jako jsou na př. nástiný dějin světových,
že t0tiž jednotlivá náboženství národní jsou j.)rojeduána se stanoviska celkového,
ztrácí se úplně enc_vklopedick_\"mtakovým zpracováním. Strakatý vzhled, jenž
takto knize jest dán. ukazuje se zvláště tím. že někteří spolupracovníci, jako
na př. redaktor sám. jsou přívrženci theorie vývojově, jiní nikoli; ten neb onen
Hlídka.
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Směs.

odstavec ukazuje opravdu hlubší zájem o \'če, kdežto jiní mají náboženství
jen za jakési symptomatické onemocnění lidského ducha a považují za jeho
vnitřní jádro hrubě realistické a massivní projevy velkych davů; jiní opět
považují dějiny náboženství za dějiny theOIOgiekych a sektařskýeh hádek.
Za nejzdařilejší považuji odstavec 0 náboženstvích severních Semitův od
Dra. F. Jeremiase a odstavec o náboženství Peršanův od Dra. Lehmanna,
jenž i průběh jeho jakož i průběh nábožensk_\"ch dějin indických dobře vystihl.
V nástinu islamu od prof. Houtsmy činí velice příznivý dojem posouzení
\[ohammeda; naproti tomu počátek islamu ze staroarabského náboženství není
dostatečně naznačen, a cely popis velice připomíná bezbaívy .=ektař.=kydějepis.

Nejdastnčjší práce redaktor'toa, náboženství lxeku, hímanů

a Germánů, má.

známé přednosti i nedostatky jeho studií dějepisuě-náboženskych: obsáhlou
vědomost věcí a dovedně jich podání, nedostatek hlubšího pojmutí předmětu.
Kdežto druhé vydání jeho díla znamená pokrok alespoň v tom smyslu, že
se vylíčení dějinné částečně \'yníanulo z pout moderní theorie vývojové a
přihrádkv„ animismus, fetišismus“ atd. skoro již odhodilo do starého harahurdí,
v dějinách řeck\"ch popřál jim bohužel =ám redaktor předního nnísta, & ná
sledkun toho nemá ani ponětí o hluboce nábožném duchu, prt'\\ívající1n básně
Homerovy. Odstteave o náboženství egyptském od Langeho charakterisuje se

sám těmito větami: „Důkladný
nástin náboženské víry není tu možno
podati.“ „Staré formy náboženských představ a kult bvlv pod=.;tatn\"1ni
známkami náboženst\í.. . obraz jejž dle pramenuv o e_ewptskémnáboženství

můžemepodati,je nutně neu pln v jednos trann\" a nejíst na“ /e pan
Lange dle toho se držel, dosvědčujeme mu, ale mnohem: raději bychom byli
viděli zde Brugscluiv nástin egyptského náboženství, ačkoli dle p. Langeho
„celkem je to vylíčení theologickébo zpracování náboženství, jak se vytvořilo
v Heliopoli“ O náboženství israelském psal p. Valentin jun. Dle něho je
náboženství israelské jahvismus, a „jabvismus byl původně jen rámcem, jenž
znenáhla se doplňoval...“
„Neurčitost zevnějších forem umožnila jahvismu,
aby se mohl dle potřeby vžíti v rozličné okolnosti, nebo lépe řečeno (i), tyto
okolnosti v sebe pojati, aniž by tím utrpěl na svém charakteru,“ Sapienti sat!
(T
Náboženské dějiny Japanu, práce. to p. Buckle\e 7. Cbicarz
nechť tu je
)uč':
m5
1%)
přikrvta závojem zapomenutí. (Kritika tato podána na .=.tr.
—240. jmeno—
'z'tntho z po átku ča=opisu.) Prosím!

Železnice Od l\ilu do \anw-tse. \lezinárodní závodění má s\édob1e
stránky. Rusko snaží se u.=.110\
ne předstihnouti ostatní státy sta\bou želebnic.
Sibiřská dráha slibuje časem státi se hlubokou brázdou, po níž pokrok bude
postupovati do ostatních zemí kolem severních končin asijsk\"ch, jimiž probíhá.
To popohnalo (I.A. \Ioreinga, že v „Nineteentb Centurv“ dokazuje potřebu
v=ebritiekě železnice do (Jínv.“ Případ je mu velice jednodm hv. leti z Lond) na
io Šanghaje přes Brindisi a P. (). dráhou v\žaduje 2433;
dní a stojí v pr\ní

tříde SH liber sibiřskou dráhou do \ ladhostoku a lodí do Šanghaje \\žaduje
1.'\ dní a stojí 1') liber. Proč by nebvlo možno pojistiti obchod, jenž bv jinak
nev\hnuttlně pře=el do mkou lusky ch, Angličanům! \Ioreing je tak la:—
kavv.
že podání hned k s\ emu ná\rbu mapu a rozpotítáuí jednotli\é oddíl\ dráh\,
již i\_\ tak rád \iděl: z Alexandrie do zálhu Akabah \ Egyptě '.5“ mil,
Akabu do Šussory a Koweitu (v Turecku a neodvi=lém =tátč) 1100“ mil,

Quis.
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z Koweitu na pomezí Baluch (v Persii) 701) mil, z Persie do Kurrachm
v Indii 521) mil, z Kurrachee do Kunlongu v Indii 2800 mil, z Kunlongu
do Šanghaje v Číně 1'30') mil, celkem 6070 mil, z čehož již ŽOUU mil je
postaveno. Mimo to třeba uvážiti, že okolnosti pro stavbu této dráhy jsou
mnohem příznivější než byly pro Rusko při stavbě sibiřské dráhy. Autor

podotýká, že Amir Jebelu Šomer, skutečný panovník střední Arabic, úplně
schválil návrh železnice skrze své území, a výhody, jež by přinesla dráha
poutníkům mohammedanskýin na svatá místa, získaly by pro tento návrh
vydatnou pomoc mohannneclanskéhci světa. Mimo to je dobře míti na paměti,
že jakmile navržená dráha by dosáhla lndie, převrátí úplně nánmřní cestu
a obchod s Australii. Jest asi 23.301)mil z Madrasu do Perthu, hlavního
města západní Australie, a poněvadž se. pomýšlí na spojení australských
kolonií, bude co nevidět Perth spojen dráhou se Sydneyí. Tak bude možno
dostati poštu a cestující do Perthu místo dosa'adních 24 za 18 dní a odtud
do Sydneye ve 4 dnech. Je patrno, že, název .,všebritická železnice“ musí
býti vykládán volně, poněvadž přes polovičku zemí, kterými má dráha jíti,
není Anglii poddaných. Avšak autor praví, že „Velká Britanie jest uvyklá
považovati své postaverí a vliv v Indickém oceanu jako m:jvyšší“; než „ačkoli
Velká Britanie má dohled a faktické panství nad zálivem perským a ačkoli
poděl břehův arabských a uvnitř Arabie její vliv je převládající, nedostává se
jí mocné podpory pro upevnění moci, jakou by jí jistě dráha přinesla;č
Obchodní a vojenské. výhody takové dráhy jsou nepochybný.
James Sully, známý i u nás svou psychologií pro účely vychovatelskě,
míní, že Základem vychovatelství
musí býti experimentální psychologie.
Dobré vědecké pozorování jediné dle něho je s to, aby nás dovedlo k bezpečným,
ve vychovatelství zužitkovatelným výsledkům. Naproti tomu Munsterherg,
jeden z nejpřednějších filosofů v Americe, professor na Harvard University,
v přednášce své konané r. 1895. před klubem učitelů z Massachusetts, při
vší úctě a vážnosti k experimentalní psyclmlogii jako vědě, pro pokrok
v pedagOgice odpírá jí všechen význam. „'l'act, sympathie, interes“ učitele
jsou prý nmohem cennější než všech oněch 27 psychologických labtn'atoří
ve Spojených Státech! Kdo má asi pravdu?
V posledním výročním sezení spolku, který má za účel dohled a

udržování domu Shakespearova

v Stratfordon-Avon, konstatováno, že

v minulém roce vydáno hylo EHJMH placených vstupenek k návštěvě
tohoto domu; návštěvníci tito byli příslušníky 33 různých národností.
Více než 111mm osob navštívilo též dům Anny Hathawayovy, manželky
Shakespearovy.
A. s.
()bě půlky lidského obličeje nejsou téměř nikdy absolutně stejné.
Ve dvou mezi pěti případy nejsou obě oči ve stejné přímce; L'/„,lidí vidí na
jedno oko lépe než na druhé; pravé ucho bývá obyčejně něco výše než levé.
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Cílkeun' zpravy. Ol)\:azením praž.\k("—hoarcibiskupství
v_\řízena zase )()(lna t1ap_n('/(
záležitost v česke provincii (írl\(\'ní

Xdp.

Leo hai.Sl\1ben_\'l\_\"na1..1505. M. l.'——\ovv inetlopolita
sjedno
cené církve ruské v Haliči. arcibiskup Ixuilovški. při)at při \\ em
nastolení počátkem měsíce přiznhe ode \šeeh st1an)ak ()(l mlado
národovců R()11)aňčnk()\'_\'ehtak i od sta1_\'(h kol o1_<_:anull((l\((mvn
se knpíeí(h Tito jen v ..Halx' kladli novemu 111et1opolíto'ívna srdce.

ahv eo 11e)l)e(llívě_)i
„\tř(žil \ta1().\lovan\kého

ol)1a(ln

1a.\ín\ké

\)ednocené ('i1k\e. () ně)ž p1_\ mnoho nepovolaných lidí n\iluje. —
Stalomsíni (p1o Rusko (( jednotu .\ ním ho1u_)101 obvinuií totiž stale
Poláky a zvláště Jesnitv. že smýšlejí () obřad staroslm a11sl\_\'a chtějí
Rusíny zlatinísovat.

Pravoslavní hukovinští
(\;tr(-1n_\':národní
1)ol('(l\('1\.Ač

se \tíanv

p_1_\"ze 500

])(usíni
rnmnmké

faino\tí

stěžují .\i na útisk z (lvo_)í

“a národně- (írkevní

se _.\tran)

pr((\'o.\la_vn_\eh v lšukmine

_)e _)i(h

1u.\ín.\k\"ch na 3)() prece p1\' olnomná \čt.\ína l\než\t\ a _)e rumun\k('(.
_)ež \e 0 _\tádce \\'( nestaní a nechá prý \i _)e \\ ohodně ruzehvaemat
()(l latiníku (( (1nití1.Bi.\knp

plavoslavnj

7.a(le1sl\_\"na to musil př_.i)ít

aby místního 1eeko—p1a\oslavného metiopolitu v ("'emovíekh na to
upozolnil. že v _)(ho vla\:tní1n 1netr"()polltním l\()\tele mají obřadní knihy
unit\l\('>, místo pía\'();\la\n_\' eh.

\a

konferenci

uhe1\l\_\"eh l)1\l\np(1 na níž přijat n—('(\rh

eílkevní autonomie tak. )ak \().\taven b_vl :27(lenn_\'n1 v_vbo1em. došlo
ke s1(')ž(e \ 1amun\l\\ m1 l)í.\l\up_v. kteri se opírali tomu. aby budoucí

autonomní \tatut platil take ))1() rnman\l\e

('\je
e(lnoeené.

Žz'ulali.

al)_\ _)im )ejieh (lo\a\a(lní autonomie eílkevní b_\la poneehina _)ako
církvi sa11)()\t()tne.lšo)_)ít\e. že (\ novou autonomií vt1lme též ma(la1í;\aee
k nim. B_\_lo)ím namítnnto. že (i\ař\k_\' dekret \_)e7.(lcírkevní svolav\í.
nečinil

lozdílu

mezi

katolíky

111(1(l(11\l\\1)11(( ínmunskymi.

/e

te(l_\_*

1nu.\e)í se \\*\111 nanhem
olnátit na v_\\ší místo. ani konfeienee
l)i\kup\l\('1 ani \)ezd \an) () tom nemůže lozhodovat.
\ posledním čase 7.1ozl1odnutí el\111nenlel\(l1opatriarehatu eařihrad
ského zřízena v Bosně nova pravoslavná eparchie
čtvrtá. Biskupství
totiž Dahro-Bmenske jako velmi rozsáhlé rozděleno: čast pridana eparchií
Z\o1niel\é<l\1a)..Maglajw
a v seve1oz('(pa(lnín1koutě Bosny žíízena
n()\('( epa1ehie l)(m)alu(k()-B1ln(\l\(1 I)ra\osla\n(í B()\_na od te dob)
lozdělena na (liecesez Dablo-Bosna, Zahum (Hercegovina/. Zvomík ((

Banjaluka-Bíhač.

Rozhled.
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(_((\te ně ep(JJ(>l(ie_p1a\(J.\lavn(> \ Bosně. (l(Jb_vl_\si na caíihladskem
patJiaJclJatě n(J\('fh(J pláva. totiž pJáva 7řídíti \i appelaění .\ond. D(J.\nd

p(ávu ((ppelacc b\lo \ C(Jíihladě. P((tííuchat
epalchíím

boseu\k_'vm p((J Jejích políti(kou

ted toto právo povolil

.\amo.\tatn(_Jst.vlastně dovolil

Jim zřídit _jen meziinstaneí. ktelé dJív neb_\'valo \erJ\.\;í
p(ávo v\(Jk i nadale .\i ponechal.

appelaění

)(uskácííkev žárlhě pohlíží na katolické
('(speěchJ mezi
Slo\((n\
na Balkaně, zvláště v Maeedonii. \e(l('(\n(J zJJJavodaJ
..>. Pete1*b(n'(_>_\k_\"ch
\ ědomostí" žaloval na to, jak katolíci dobyli pe\ ne

jJ(J\ic(>ve Skoplji. kladou tam základní kámen k novému katol. chrámu
Páně. /p(((\(J(laj .\ žalem \'Jlíěuje. Jak P((Jkou\ko tu fedJuJe katolict\í.
Vlivu Jakouskému p(Jdalílo \(J \'Jmoci na tulecké vládě, že katolíci
používají \e >kopl_Ji zvonu na věži ehlámove. cehož p1a\'o\lavu_\"m
Bulhalum (( Slbum nedmoleno. ač katolíku Je tu 2.3 (odín JJJ((_\'(J
slavných 14.000 d. P1(J\'(J.\lavné kostelJ' musejí používat klepadel mí.\to
7\(Jnu totiž dvou (le\(>l\. jedne kovově, (hubě dřc\ěn(>. mezi nimiž
zvoník dřevěnou p(„iJekou .\pí\e bubnuje než zvoní! Pravo.\'lavn_v lid
na celém Kosovu poli a kolem jest téměř nucen zříkat se své pravo
slavné vírJ'. abJ' unikl před 1Já\ílno\thi albanskými. Přestupuje proto
k JJJ(J.\lenJ;\t\_'í(( pak má pokoj nebo ke. katolictví a pak Jej chrání
mocným .\v_\
\'m \livem IIakousko. O (n\kem za\tání ani p(JtuclJJ'. Ru.\ko
v celem tom klaji kJomě skopelJ\l\eh(J l\(Jn.\ul(( Jiného zá\tupc.( nemá.

——PJavosla\ná

eílkcv

macedonská

Jak řecká tak \1b\ká

i bulharská užívá dosud obřadJJ_vc1Jzpěvů bJ'7ant\k_\"ch. Jež J\(Ju žalostně
.\ešlé: „není to ani \ \tí ani hulJJ'JáJJí't.p1*((\í7p1((\'od(JJP1(Jt(J cííl\ve \tJdí
.\e 7(( takový zpě\. (JbJedm'
((\ají .\i clJOJalní zpě\J z Rakou\ka (( z \ěuJec.
Tak .\e do cí1k(>\ního 7pěvu pJ'((\o.\l((vnélJ(Jv Macedonii vkládá ..\\áb.\ká
((Juzik((". — iu.\ko le' musí vJ'\t((vět tu ve větších městech .\\'('>
(lJJámJ' (( p(J\l(Jti sen) \\(1, duch(J\eu\tv(1J. abJ toto či.\t_\"mi obřadJ
(( k1('(.\((_\"mizpě\ v p_Javo\lavn(Í>cíll\\e (((\l\(3 pomáhalo círk\e v_\chodní
v \Iaeedoníí

\'J maniti z pod .\kodneho vlivu pIOj)a('€111(l_\'llwzlkOUSkO
latin\k('>.

f(al\ou\tí ,lo\v(JnJ (Jmí.\ ((»—nalé7aJí \tále Je\tě v plot(>.\tant_eeh
(\\ko—(Jemeekwh lJ(JJli\(3 podpmnvatele. Áadně poukazování na neěi\t_\"
plamen této agitace nedovedlo říssko—
německé protestanty ('(Jzěarovat
(( ochladit jejich horlivost. Prote\tantští p((.\t(Jřichodí 7 Yěmec do se—
verních Čech na mi\.\ie. pokud ne_J\(Juvládou naší v ukolu \věm zdíženi.

\edávno _jedn(J_taevan1re,1ick_\"(>ht
tal ních .polku

ve Stendalu (7. 7áJíJ Jed (((Jhl(J\n

na sve \chuzi

p(íJala tuto Jesolucí' Shromáždění

za\tupcu evangelických f(nních \polku plosí SJ(le(ně v\ecl\y evan_(>
duchovní ve \v_\ch círk\ícl( buditi uc((.\t (( \bítkv konati p((J nově .\e
tvoJí(í obce eííkve evangelické v l(akou\l\u Píolila\uje_. že mu to bude
velikvm potě\ením, najdou- li se mladí h(JJlí\í duchm ní. kteří bJ b\li
ochotni \loužíti Pánu v nově založených obcích. P((Jsí abJ každý člen

faJnílJo \p(Jlku \ložil zvláštní píí.\pěvek. abJ \e pře.\t upuJícím
katolick

vm kněžím

mohl JJo.\thJJ(J(Jtiplo pJ_-\ní(as utulek, a JJJ(J.\í

téz p((>d.\(>d_vt
taíních .\polku. abJ .\e poptali, kdel J\ ve..tale e\\((n(_>elí
(>l\('>
ochotni b_\lí tak(J\_\'nJ u(Jv(> k JJJ—Jt(>\tautí.\mu přestoulem
l\((t(Jlícl\_\"m
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ČMH)—(l.

kněžím

popřát) na zatim

pří>třeší. “ ——Předloni

())zn_\"křik, že sjezd katolíku

p)'()te>t()))t(3 >trhli neho—

))č)))eek_\"ehv Land>hutě

\ B()\ oři(l) se

usnesl o tom, ab\ >e založil to))d. 7nehož b\ ku katolictví >e v) (itivší
pa>toři prvni čas podporováni b\li. \ ukazalo >e že l\at()líl\\ ))č)1)e(l\(3
na prázdno podezříval). ._Íe)ich vlastní agitace () honba za katolíky
)))—()(hivajiei1niseje

ted usvědčení) v cele >\é ))e))))()v))o>ti () podloudno>ti.

P) e> to oni budou st)le křičet () katolieke )ozpinavosti.

S)ezd

katolíku

nčmeel\\' (l) v Nise. (XIÁ'IQ)byl čtvrtým

>jezden) katolíků na slez>ké pudě( (1849 1872 a 1886). Ježto Ni>a ()
zvláště l)())nieke okoli jest silně pol>l\\ p)o)))ichan() () cele krajinné ()
lidove pozadí na východ jest pol>ke dožadovali se Poláci toho. al)\

) polštině

na sjezdč

dopřáno b\lo mista. Pledstavenstu) >je7dove

odmítlo úplne provedeni ut1akvi>tično>ti na sjezdo

ale slíbilo, že plo

))()l>k(')))a>t1)íl\\' () p)o pol>l\\" lid zvláště )est ochotno, nějakou 7e >ehuzi

uplně věnovat, () mimo to, pokud bude neba ) tiskopisv pečo\at )))o
\*\)ozun)čni polského lidu o jednání >_)ezdu. Pol>k\" t(')b()) — beztoho
už dlouho ))ejednot))\" — )ozdvojil se tudíž: )adikalněj >i () 7('))o\e))
libe)()love >t(')li na úplne utrakvističnosti. kon>e1vati\ni >))okojili >e
snabizeným zpu>oben).——Sjezd s:'))1)co >e )))anifestačni ) věcné stránky
tvká.

))eb_\l za )ninulýnn

velkole))\")))i >_)ezd\'. \\znan)

a )(')7.>_)e7.di)

1\atoliek\' el) V\nikl v malem 2-ltisicoven) )))č>tečku tep) ve znacne)i, než
dosud ve )))č>teeh lidnatýeh. Dokázano. že i tu se mohl rozvinout)
v celé >vé zvyklé

()kfizalo>ti. A eelé 1))č>t()spolupůsobilo.

-— l)i>t_\ \ >ecl)

b())ev bez1ozdilu tuto )naniiestaeni velkolepou stranku >_)e7(lul\()t()liel\\'cl)
doznat) musejí. Tež ))oliti(l\\'. socialnč. kultulnč () vede(k\ >to)i ně—
)))ecké katolické sjezdy na v\'>i. jake (mi ))o těchto >t)('ml\(')(l)>j(7d\
_)in_\'eh 7e)))i(h () >_)(7d\' jiných >t1an nedosahují. Ple> v_\'tl\\ )et())—
mi>tu“ (na ))). V\rok Mullela samého) 7e >_)e7d\ katolicko—nčmecké _)>ou
„paskvileln“ na >)ezd\ katolické, )ake lj_)\'val\' v dobách d)í\*e_)>icl)
7.\l(')ště za „kulturniho bo_)e“, >(')mtisk prote>tai)t>k\ () liberalni il\d\ž
úštčpkuje a haní, >včd(í () _)in(m.

Známý libe1alni nz'uodohospodá)K())el lentsel)

\ H(ndenově

../ul\unft“
(e. .)1.) ke sjezdu )))ipina t\ to v>eobeene pozn(')n)k_\.jež
vyplynuly z dojmu, )()l\_\"nan >jezd učinil: ,.,/e b\ poklok \e \ě(l(iel)
mohl kd\' )))bo/e1)>tv) podv))(ititi. nikdy jsem neve1il ani >c ))eob()\a..l
Svatost ))()b()7en>tvi nema >e od pol\)ol\u věd ()))i tilosotíe čeho ob()\()ti..
I\e. náboženství nepominulo. jak >e zko>tnatěli libelalove do>ud domní—
vají ——ale v Německu pominul jen kulturní boj. () vše. co > ním
souvi>i pominulo. . .“ .I\at()licl\(') eilkev je >tarší () větši () kořeni
hloubeji v pot)eb(')eh lidí. než l\te)\'l\oli\ )))odel'ni >t(')t > celou svou
a))))(')dou.“ i\() konec plaví >pi>ovatel:..P1ed 2) let_\ )>e))) >e >)')(a.>tnil
velk_\'el) oněch >chů7í plných alkoholického i idealniho nad>ei)í. na
nichž zaznívalo voláni: .liín) )))))>ípadnout). ]lín) padne'“ ' Ale všichni
ti tchdej>i nad>eni bo)()\))ici ne7at1á>li to)) budovou stalodavné církve
p)*((')\č tak jako ho>i neohesou 7(')l\l()d\' >ta)()b\'leho domu. když ))()7il\\
>\\ln) po>kiabou )eden 7. balvanu na jeho pilhichf'
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rní Má 2 k( . která poslední dobou do<ti rozvířila literarní

i novinářskou společnost. v\'zněla v ten <(n\'<l na sjezdu, aby katolíci
starali <e účinně podporovat zatím. to: co mají: vydávat i upravovat
staré ze starověku a středověku. podpore '((t-novodobé své <pi<o'((tele - —
(( to ostatní už přijde samo sebou. Materielnč zajištěná literatura roz
vine se sama.
Budoucího roku na ukončení století hodlaji němečtí katolíci <volati

mezinárodní

kongres ss katolický

do Mnichova.(lest ovšem

otázkou. zda l)\ se pro mezinfuodní sjezd našla také píihodná látka
ku projedn (ní kd_\žh\' sjezd měl b_\'ti něco nového. jiného než dosavadní

mezináiodní vědeeke

sjezdy katolické.

Prof. Ruhland v..\I('(j>(lel)u1_(QerZeitunfr“ uveiejnil

útokjnn protest. listu toho na f(\huiskou
\ e Sv_\'c((řích.

opravu proti

katol. universitu

a sděluje v epravč toto: „Není pravda. že všichni

protessoři na fr_\'hur.<ke uni\eI<itč j<ou katolíci. já na p(. hned j_<cm
protestant. hení pravda. že velká ěá<t p(oíe<<on( zdej<i ((ni\e1sit\' j<ou
duchovní. Z .)S docentů na univeisitč působících mimo l)oho<lo\nou

fakultu jest pouze jeden knězem. Není pravda. že h\'o volnosti hádání
na ((nive r<ite ani řeči b_\"tine<mčlo. J('( j<em ve svem hádání (( v_\((čovaní

úplne <vohoden. ani v nejmenším plek('(žk\ se mi nekladou
A p(ece celá německá vcicjnost i katolická po.<tavil(( se \lnni

—
na

<tanov1sko 8 proíe<<om proti univer<itč f1_\'bur<ke luojících. Či l)\' jich
krokem bv (( h_\'vala zjednána náprava?

„O<<ervaton e Romano

. jenž se pokládá za li<t kurie íim<ke

(( p(1n(s1\(( take autentická ohlášeni její. dostal t\to dni od katolický ch
německých li<tu velmi ostre napomenutí aby psal podiuhe <1ozumem
(( mírnil se. — List ten totiž po svátku kie<tnem Sv. Otce (720.<rpna)
přine<l _zp(('(vu o tom. co Sv. Otec plavil p(ijimaje _(„)(at((lant_\.\[luvil

p1_\"
k nim o pr opagandč

p(otcs tantism

(( v Italii.

„O.<.<.
Rom“

dle všeho se zprávou o leči Sv Otce spojil i <vou ('(.(\'(hu neboť tak.
jal\_\'miol)1aZ\ (( <lovv on p(opaeandu protestantskou v\'ličuje. nechtějí
li<t\ ani piotc<tantske \'Člll'. že b\' Sv. Otec byl mluvil (mluví <e <tále
(( dizosti plotcstantske, propaganda (( ústavy její <e plidohnuji k ne—
\čstkám na ulici v kocáie se (oztahujícíiii atd..) [\dvž li<t\ (( ba
i <jezd\ prote<t((nt<k('—.
\ \eme(ku
věci té použil\ k novym ('(tokum
na papeže (( na celou katolickou věc. tu katol. li<t\ německe Z\láštc
I,.\i»lni<che \olkszeitunO'“ uznal_\ za \hodno věc ncv\mlouvat. ale na
list kulie římské se obl ('(tits rozhodným napomenutím. aby b\l <l((šnčjší
i tam kde <am 7e sehe mluví.
koncem <1pna. l\d_\ konán katol. <jezd německj. konan tež sjezd

katolikuv anglick_\ch ve Stockpoltč. ločatkem zalí konan<s d\'eht1\o<t(

oceká any sjezd katolíka

<p((nel k v ch v Buipoa otázkoudnina

<tickou na dva t('(l_)o(\'rozdělenych. Sjezd. od něhož cekáno. že roz—
\cdené tábory <mí(í. tím spí<e snad že. Sv ()tec r07hodně listem <v_\"(n
nejen ke <v(i1nosti. ale i ku vč1no<ti k n\něj.<i d\'n a<tii napomenul.

sjezd piece nesjcdnotil a nespojil Ba naopak ukázal se vla<tnč sjezdem
\čt.<inou .<\ou l\alli(<t1ck_\m. jenž

proti \láde

a d_\na<tii i p(oti papež—

skému napomenutí ohlásil opo>ici. lši>kupo\(': přítomni b\li té1nčř)cdiní
> (lrulié komně věrné strany (( několik l((ik(i. Kněžstvo téměř \'>(clino
bylo k())li>ticl\é.

Lcc v_\*
>tup()v('(ní \*(')t>in\* t( to nebylo

přccc tak

lického spolku

tvoření (liccc>nícli (( i()lnícli spolků;

(li*>n('—

(( ncsmířit( lné )()ko doposud. Nuopuk )))i)((t((i resoluco n((\1*7.en('(bi>kup( n)
ovicdským ((l)) katolíci španělští >po)ili (( >loučili >e v )G(lllll mohutnou
stranu na tomto základě: „>po_)iti se pod autoritou hv. ()tcc: (l('(ri
cpiskopatu. aby \-'\'*:pia(o\'((lpiowmm >))olcč1)_\":ut\()řcní národního kuto

kandidatu

podpmu to(h

p(í volbách. kteří budou od bi>kupu ))ři)(-(ti; 7„(í7ení >()ci(\lní(_l1

stolic na biskup>k\'(l)

>cminářích; i'()7>íícné (( 7mocněné V\učon'nií

katechismu
V (lélnick) ch kruzích.“ ——Minio to >)c7.(l 7,('((l(1l.((b\* & 2%).
1'(>t((\*\'>)). byl změněn tak. ((l)_\ kněží b\li \'olitclni v l\01tc>\* (>ncm ;

(l:ilc. ((by kimží b\li o>\'obozcni od daně >p()tř;ební (nc tu7c >oci()lní
požadaveekl). ((b_\'b\li \'\)muti z pravomoci občan>k\' ch >oudu \*)i>t_\'(:h
případech. — Po >ti('(ncc >o(zif(lní(( hospodínské >)c7d mnoho ceipal
z pi()k>o katolíku němcck\' ch. _)akož vubcc nčmcckd >)c7(l\' katolhkč—
>t()l\ >c VZOIGIH\*>cch ))0(Íol)n\'ch >)c7(lu v jiných 7cmícli. 'lak 7\l('(>tc
(hobna h().>))od('(_r>l\('(práce nie7i selský rn lidcin má býti ))r0\*('((l(n((
(llc \'7o1uv u nás 7(lom('(cněl\'cl.)
\c))ic>t('(\*(\)e na napomonutích po>l(1n\"ch katolíkum ti*((ncou7>*k\"m
ústy l)i>kupu, již u něho b\li v ((udicnci ))ři)((ti. Svaty Otec po>lal

nc)no\ě)ibiskupum írancouzským

en()\kliku. jež však n(

dot_\'k('( se (mi tak ))olitickcho po>t((\*cní(lncšního )()ko \'nitiní(h záležito>tí
k()t()licl\\' ch \'o l)((ncii. Encyklik (\ _)cstrozu7lcnín) ot('(7k\ t(*f(ncou7.>kcho
..aincrikani>nm“.
)(\1\ pod (*nznýnii 7_)ev_\ >c poslední léta \* 7i\ot(—
cíikcvnim \*c ] i*((nciohlásil. Ot('(7ku seminářu (( op1*((\'\_'>kol l\((tolick\"(l)
>kl(i(lá SV. Otcc V iuce biskupuv

& _)(*_)iclirozhledu

)i >\'č(u)c . Klié7e

naponiínú k poslušnosti vůči bi>kupům, k horlivosti \'o službě (( péci
o vcnci.

l(cck\" .t7(1n((1
nc(l()bo)ov((l dosud bo) o ))((t( iai ( hat antio—
chc)>l\_\'.

)cnž niu b\'l Vlivcm 1u>l\\'m (( ))1()bu7cníin kně7>t\*(( i lidu

>\1>k('l)() konccnč

\-'_\i\*('(n (( už zas o>iicl nový

(cck()\*_\'chodní

>tolcc

p((nniznšíz (lno í). 7('(1í7.cm(cl 1()]l(*t\'f((lcxan(l1i_)>k_\'
))(ltlinlchu
Sofionios \chduncoqlu. 107en\'*|(cl\ 7 C(11*il)i()(lu._)cnžb\l i patriarchou
1c(l\\'m v Cmilir()(l( )*. 1863. (1731866. V 1*.1970. při)(\l pak (";.l(t_\')
stolec \* Aluxantliii. k(l\' )cštč >10\*ořecko b\lf) mocné p(i ob>()7.o\('(ní
n(=_)\*_\
>>ích ini>t církve

Církevní

v) chodní.

svépomoc

_)est (( n('(.>méně známa (( rozšířcnu m7

na Ru>i v pravoslavné církvi. Tfnn snad pro _)c)í \*\'>>i obřadnost ((
širší členitost, snahu po takové svépomocí dosáhla už na mnoha mistcch
cílc () koncčně i('i>))ěcliu. Potřcl) Při (;)břzulcchje víc () tudíž le7cla na
>n(1(l€)ni\>lenk(). ((by CÍlkCV >f(m(\ si 7('iv0(l\* zřídila, )cž b\ potřeby
ony opatřovalv. \()((1>te)>1 )>ou 7.('(\od\' >\'ícl\('(1>ké, )c7 pro colou
(licccsi sc zri7u)í. 'l(1k0\'\'7('(\'o(l v podol>ké c))(nchii na ))1. (ml (oku
minulého ()(.502 )*ublc či>tclio \'\"tě7l\u. lxoncčnč \*_\'tc7ckncni (( mn()h_\'(li

hlavni \(cí — ((č V\tc7.(*k tcn není nijak bc7u7itcčn\m: opat(u)i'f >c
z něho/ 7a>c )cn )inc potícb\ cíikcvni. Stmú- li k(lc takového 7.(-'(\'()(lu

Rozhled.
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pak ovšem nastává přirozeně shora nátlak ((by \'e potřeby v ném ()
vvhradné v něm ()])atř'()\()l\. lak e]'(')((ehíaln_\'()rl()v\ký sjezd zau'ual
k tomu nejen \jnn'(vce farnosti, ale ()(lpol'učil tež blahočinným ťdékantuu).
al)\ při volbách kostelních \tarmtu (z laiku v obci) 7„((\()7.()valinové
zvolené (\t("n()st\' písemně. že budou ()(lbíl'ati svíce jen z dieeesniho
závodu. Stai'ostv ze závodu diecesníel) \vicnehe10u(l. ()ť l)\' jinak l)\li
jakkoliv dokonalvmi. n(_'(=nav(l)()v)tna v_vznamenziní. Podobně duch()\ ní
\])('('(\*(=(_)v('=.
kte(í

o to ne1)eču_ji.al)_\

st()('()\t() kostelní

vše. z diecesnícl)

zavodu odebíral nemohou nikdy ((7n(iní l)i\ku])\k('=l)()douíati. —-V tam
l)()\.\k('=eparchií vedle. \v)(=l\()(\l\eho 7(')vodu diecesního 7aložili .\i vinný
\klep

(lí(=(=e\ní chtčjíce

])1'() bohoslužbu

la(=,in('= ale i doblé

() poctive_ víno.

věcmi. al(—hlavně

zaruka

tím zpu\()l)(=n) 7,(-)()|)((t("_(()\*(t
nejen

\a mnohý cl) mi\tecl) \li konecnč i_jinym směrem. Při 7m1nenv(])
zavodech n(=|)\'l zajisté l)la\ním (luvodeu) zisk z obchodu kostehíími
či\t()t_\. _j()k('( \e vyžaduje

])(o bohoslužbu.

Biskupa minskeho přiměla obava ])f'ed katolickou ))(ika7ou aby zavedl
na svém j)()(=l)(_)l(=(:kém
semeništi \ \ učovaní
1l\o ))()|))\e ()tv'“ -—
malbě )'()\k_\"(fholn'azu. Závod\
nejchudším
svépomoc.

.\ ikonami. jež 1)ezl)\'tn\' jsou v každem

1)říl)_\'tku. ))(=j\'ou j(=\tč j)()j()t_\ jinde v (liecesní (=í1'k(=\ní
ik()n()pi\c()\(3 ])('()\*o7u_jísvé (umění na zakázku jako umeni

1)()l()1'(=n)e\lu('= (( \v()l)()dn('=.

V 1)()d()l\ken)

(=p—.')1(=l)i((ln('=m
ve\'tníku

velmi

().\tre

()d\uzu_jí

v \'—

bíravost kněžstva pravos\lavnélío v miste ch. U))ršwdnein')
místa

v bohatých

(( v_\"l)()du_\'(=l)í'())'1)()\te(=h velmi

('\el)le

nacha7ejí

k andidl((t\. Ale t 7v. „heduš= \)i'í(:l)()d\'_' (farnosti) jež mají ()l)_\vatel.\tva
od (')(H)do TW) (lu.\í () po7emu().\tí snad jennl)“ až 40 desetinfl (l(=\.> 1 ha).
))(=))()(h(')7(_jídlouho a dlouho žádného žadatele. Dalo l)_\ se konecne.
v_\*.\vetliti. že () takovi )))í\ta \'e ueucluizeji kněží (\ velkou rodinou a

mnoha dětmi: ale divné je, že taková místa se pomíjejí i mladými.
sotva

7,(= (\elninziře vvšlými

\luzbě církve ))(7ku\ili
zo) \“ nev\\et('((l_\.

(lu(=l')()vními. kteří

ještě životních

l)('=(lve

(( u nichž _je.\te. jak by se zdálo, idealni uzi—

A ('()ž j)((k lai'a

.\ ((N) ()l)_\'\'()t(=li(( .\ 33 desetinami

farní zeme, j(=.\t už tak nl.)()hou že ())()\i měsíce čekat

než nejaký

ta—

k()v_\" ten ..íd(=()li.\'t)" \e 1)(il(l('(.\i j.\a ochoten blaho \\'(3..)1()(\t\*\*“ svemu
p(edp )(=í.\'ti.Ve velíkor ((\.\k_\'(=
!( (=[)(
arehííeh (diec=esích) t()l\()v('=fary neplatí
7a l)('=(ln('=.((l(=77.() le1)\í. treba že 7emě tam nel)_\l() tak dobrá jak tu
)) ná.\ () platu ducl)()ven.\tv() tan) nema. A ba i v \()u.\e(lní cl)e('\on.\k('=

eparchií ne1nusítakovč= farnosti tak dlouho čekat na kandídata jako
u nás..

žaluje dale. bezpo(=l)\l)_\ \(im „pre()\vj()\(,ennv“ na vybíravost

() zl)ov_\'l\((n(_).\t kněž\tva

ve .\v('= l)()l)at('= (( ('n'odn("= (liece\í.

\ loni jedna (=(').\tper .\=k\"cl) \ estor ia )) (i. vlastné biskup _=j(
jiel)
(lan \'.\t()))_1)ilido lůna cí)"k\(=='p1av();\'lavné () (_)d((=kli(\e bludu \est()1'í()v\(=l).

Leč lid ()\'i1:__)000\ěríeícl) )nu\ejí ted' pra\'o.\la\ ní )'u\tí mi\si()na('i poueovati
() k 1))()\'o.\lavi prevádéti.

o nove \í('.(= zůstávajíe

Ale prece ().\í SHW) (lu.\í nechce ted ani sl_\\(=ti

\'erno staré vile otcu \\ vel). l(u\tí n)i\;\í()n('(('i

zato v.\\(\k \_\"'\)("(tilí \.\.(=(=l\_\'
n\l)(=ch_\. jichž .\i tu dosud me7i \estoriauy
bvli dol)\li nemečtí () ()nclikamtí l)(()t(=\'tant('=(hlavně zL'Ame)ik_\ Í).

\espokojenost z opo /(lilostí

d\1ehovensk_\"cl\kruh \\ p\avo

\l„\ vn v(h v ob01 \\ literatuí
v „\k\-„'\.\'n\chuměn projadrenna \ \ni
nulém čísle petíohiadské 1evue„St1annika. „Stlannik“ poukazuje na
důležitost a \_'\'znam lítelatur\ a umění v životě moderního člověka,
Z\l„'\ště v městech v životě takměi každého občana. Oboje stává se
silnou mocí. „\ oboje v.ak také jde \\ ou cestou od církvee; síla ta tak
najednou širokého p\„'\va nabvv si t„'\hnez„\\tup_vod církve. Duchm en\tvo
tudíž nesmí jíti kolem těchto n0\ ých ptoudu literatur \ a umění ne\ šímavě.

Zvlastě duchovní

žurnál_\

ru\\ké, jichž jc „\alna ř.ada nesmějí

pí v nadale literaturu ignorovat. A t\eba i\ejdiív pri\toupiti \ kritick_\'in
107borem. nespoléhati na usudkv slavných kritiků. i ti mnohd\ nelile
dělí na zájm\ náboženské. Duchovemtvo musí literaturu rozníditis samo
na plevy „\ z\no. ——Tak ted_v už ani statní censura

není pro \u\kou

církev jistou zarukou. Její ústavy, za1ízení „\ zakony sic chraní p\ed
útoky — chrani autoritu statní pravoslavné církve. ale duší vc\íc.ích
nechraní. A tu má přispěti duchovní tisk sam.
Ruští rabíni židovští sešli se na sjezdě ve Vilně, osm největších

„f_raonů"z nich usneslo se tu na resolucí

proti

sionismu.

jež

íozeslana po ob(ích židovsl\_\'ch sionismem zvláště nakažených. Resoluce
p\„\\í: 7.Jsmc pioti založení říše čistě židovské, nebot naše pravo
(Talmudu) jí nedovoluje (.P/\. Jsme proti šíření kultury (!?) židovské „\
proti osazení židů v Palestině „\ Syrii. pokud se to vše nebude (líti pod
dozorem a ochranou rabínfn kteřižto mají povinnost chrániti „\ udrž\'\vati
v čistotě náboženství židovské.“
Vražda Anežky llrůzově v Polné za tak zvláštních okolností
spáchana vzbudila zajem celého světa evropského. ba křesťanského
vůbec. Ovšem tisk. jenž není Ziejmě „\ntisemítsl\\'. \\ nás i za hranicemi

odmita rozhorleněmožnost vražd_\t tak zvané rituelní.

Za—

jímavo jest; že katolický ti\k cizí. zvláště německý. stejně odmítá
zvěsti o vraždě 1ituelní.j„iko naš tisk liberalně—
žido\ sl\\'. Tak na příklad
„Kčln. \ olksztg.“ dovozdje podle dekretu papežsl\\'ch od Innoceme I\.
pocínajíc. že \\aždv tak zvané rituelní není a že církev takové pode
Z\ívání židuv odsuzuje. Konečně vzdalenému tisku katolickému je tezko
nab\' ti p\„avého názoru o piípadě. Zmíněný li\t hají vžd_\ st\ízlivc v\'
stupovaní katolíku. maje už típké zkušenosti. jichž katolíci 7 lehko\ ěino.\ti
své (Taxil. Diana Vaughan)d1aze koupili. Poslední dn\ veškeré korpoíace
ěeskvch židu: spolek česk\' ch rabínu. židovská obec pražská. spolek
židovských obcí ěeskich. obecní rabinat plaž\k_\". \'\\t1edni spolek ku
pěstování zidov\l\_\"ch záležitosti v Čechách odvola\a\1 se k ve\ejno.\ti.
zapíísahají se. že židovská víra nezna obiadu. z něhož je pode2\í\„'\na.
a zaklínají obvvatel\tvo. „\bv nedalo sluchu fanatickým našeptúvaěum.
Pím olání ta vesnus \\dana po p\ízn:\ní odsouzencmě.
..

..

..—

..

..
....
..

o.

.q—

Věda a umění. Zdruhé české techniky

v Brně zaveden bude

od 1. listopadu zatím jen oddíl inženýrský. tři ostatní pr_\" zrizovánv
budou postupně. lih'ofessoí'i zatím jmenovaní čtyři: Dr. K. Zahradní'
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prof. v Záhřehě. prof. Jan Sobotka (na víd. teelmň. Jaroslav Jahn
(ass. víd. geolog. ústavu) a akad. malíř Hanuš Schwaiger.
Dne “Bt-.)
\1pna potvlzeno císařským dekíetem nové. vlastně obnovené

na tři leta před\edníetvo
je(lnotlív_\"eh
tííd „české akade iníe
llantíška Josefa plo \ěd\'.líte1atuíu a umění . a sice potvízen dvnm
rada D1. Ant. 1\'tíf Randa za píe\íd. I. třídy. dvorní rada Dr. I\aíel 1\tír
I\'oří\tka plo IÍ. třídu píofe.5\0r ll I\ott za plesid. III. třídy. (\ víehní
.\t. lada Josef Hl('(\ka za p1e\. I\. tříd\ a pr(i'.>íD1. Bohusl(i\ Kajman
za .\el\1ettáře akademie.

Ponuknuto letoším jaíním píovedením e\l\lu \\ agneima

německém divadle v Praze. odhodlalo .\e \áíodní

uspořádate\klus

bmetanuv

na

di\adlo koncem 7.('uí

Připlavmané k tomu cíli „Celtova

(\tena“
(( D\ě
vdovy“
se
p(vním
če(\ké1n
jevii.\ti.
na němž
Z\láštč.
(ertovaoetlv.\těn
na“opět
od jedlnou
(. IS.)E).naneh_\la
ln'ana
a před
tím
sotva do tuctu lepiis čítala.
St(uol)\l\' r('(7 Pl:1l]\' \tal se opět příčinou .\polu u('(víhem rad\

(nč;\t\l\éna roz.\í1e ní Husovy ulice. tak aby \e (\tala\pojo\a(í díahou
mezi Starým Městem (( jeho malým i velk_\ín náměstím (\ \\ov_\ m
Městem (\ částmi k němu na jih plílehajíeími. Za příčinou lepšího
spojení bude se musit ovšem nčeo obětovat. ta či ona ulíee. Ba ani
.\amé Husovy ulice nebude na to asi dosti. Take Václavské náměstí
potřebovatí bude prodloužení (( širšího spojení se Starmnčstsk_\"m velkým
náměstím. než jaké dnes .\k_\'t('( řada uliček z ((= \tran_\' ústíeíeh.

Druhý sjezd \lovansk\'elí novinářu \ l\1ako\ě. po
(('(danj přse dolnm olnč í nueenč neučastenshí polovínv nalodu \lman
(\k_\'
eh z naší monalehíe. b\l přece.opetnč 7jevem ponn'uhodm'ín. \olen
šťastne plave. I\1akov. \nad jiné níč\to l)\ letos ani nel)_\lo \j(7du
videlo. I)ol)10\ olně (\e neúča\tnílí sjezdu Ru\íní a Sl“"l)0\
e. nueene. totiž
ze zákazu museli se ho \zdalovati Slováci (( uheíští Chamate. Možno
říeí zkratka. že sjezdu at už zplna (í zpola účastnili se jen latinští
(Slované ——Slované

latinkou

píšící. 1; C_vnillika (\chá7ela. llU .\lo\ín.\l\_\'

tí.\l\. j(nž nemá (\l\včl(3hopo\ta\ení. bylo místo \jezdme piíli\ daleko.
píoto asi účastenství Slovíneu l(\lo též m(n.\í než vloni v sze.
(\ot\((
pio co jiného. J\out hlovínei Sl\()lO nejhmlivější hlasatele \7('1jemno.\tí
(( .\t_\l\u slovan(\l\_\' eh.

lřes onu trpnou abstinenci (\ pře\ zákaz nad uher\l\\'mi žuinalí(\t\
\'_\'ne\en_v \jezd měl pínběh \'(ižn\" ('íle\ědom\' (\ vlouený. Pokud (\e
zmíněno o neto7hodnut\' eh do.\ud ot('17l\aeh mezi (\lovansl\\'mí l\men_\'.
byla t(i hlavne lusko- pol(\l\(í ot('(7ka. I \amí Poláci jí dot\"l\ali ča.\teji
i (e\tí lečníei jí v lečeeh (\v_\'eh píotřasali. 7\l(í\tě l\d\ž F((l. Samo

(\tatnosti plaž.\l\é pokálal přílí\n\' he7.m\.\.lenl\0\_v1u\ofilí\mu(\mnoh\eh
na.\ich li\tn. Leč to v\e bylo jako mimotní. ae dosti času i .\lo\ zabíalo.
A což hlavní, nerozladílo nikoho.
1) Dle

.\eznamu

fun.—(níku

před

53 polskýeh, 29 ("e.\'k_\"(h.ŽŠ .\loviuští.
“1 ((ln-('. ('harváti).

.\ivzdem

vydaného

2 rakouští

příhl:i.\(—u(_>(( \('(('-a.\-tuílo se:

Chorvatští

žurnalistů

(4 Slováci

(\

\1

CD

(0

-
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___—„_*—

Pěkně () \'_záJemn().\ti \l()\'((n.\k(f—n((l)((nk(tu

___

v nedeli

piomlnvil

sl()\ntn_v kiitik pol\\k_\".p1()fe.\\or \lannn /d71e( h()\\\l\1
loukámv na mysl v básni elm(\'((t.\k('ho ()(-eme ((básníka plote\\()1((
i\litr()\"-i(e ..AndJeo SlávJanstva“ v\ \lovenon. že věčným losem Slovanu
J.\ou hratwké \J)01\ __JeJich.ale nad (( mito \p()1'_\ \zn('(.\í \e pieee ((ndel
l('(.\kv \*7(1Jemné,v p()e\ii(1.\pon. A tuto lásku (( \'7.('(Jemno\t našimi
lite)P((lními předáky hl('(\(1nou (lovoque příkl(((l_\: Slonik Koll((1n(1J).\(\l

če\k_v \von ..Slávv deem'; v líheznieh pi\níeh Stanka V)((r/„(( vtelilzl
se pospolitost Slovinenv (( Char (C;(tn\rl)\k_\" l)('(\ník, \(m) \lavný .loum
Jov((no\i( (/1n((J) plavil, že Chana—(tii Slhové dnes nmJí Jeden spo
lečný pramen krásna „V poesii, nerčtsího svého sp()_le(ného básníka

Premdovióe. \lalorns Sevčenko, v životě (\vém \\(ízán th četnými
p('('(tel.\
k_\mi \\((zkv\ Polák_\ (( tak praktiekv prováděl to zapomnCní
vzaJemri_\'(h klivd ((b'(1((ížek._Ježmnohd\ nadchh (( oživil\ _Jeho pí\ne.
Konečně hold složenv nedá\ no Mickčúčovi v Petrohmdě (1 (\IO\k\č
od lit(mtu 1n\k\'eh (( naopak Pu\kinovi od litelatn polskyeh v l\1'((k()\(3

živo (\veŽ-(hí,že \polná úcta velik_\'eh ideahi \\tváu' haimonii me7i
společn()\tí J)()l\kon (( ne_Jlep.\'ími\\ nv Rusi. -— P(ote\.\01 /d7ieeho\\ \ki
plavil dále že lolnci už nezaslnliuJJ v_\'tk\ lhosteJnosti k věcem \ln
\(m\k_\' m. \aopak

(\(nni ž((d_()Jí \oucit

(\ l)i'((t1\ké

1o7.\ndi me'7i l)1'((t1_\

slovanskými. Zádá. aby mezi n(\n((1\tn(nv1m Slm (my (\\pon tak soudili
ospoln polsko- (n\kem. Jak o něm (\ondí \(imi \_\'nik(1Jieí duchové (n\tí
(\ Z\l('(..\tě:L. \. Tolstoj. Solovčv, P\pin. Úičeiin.

lesolue
' (( návrhu
na s_Jezdě
eh t_vče.\'v
JímámeCo7senich
tato \ěená
n\tnnoveni:
.'1i\k ep1iJat_\
\lo\*(1n.\k_\"Je\tpovinen
smeiovati ke vzhnzení (( ndižení citu \'7('(Jemnosti me7i \lovan\k_\'mi
n('(1()dv.((l)_\
1('(7.každého
kmene tisku
na podstave
\polečn_\'0h
kul-__
tniní(h záJmnnálodní
b\l zachován:
Povinností
\lov. _Je\t
tudiž l))(1th
podpoi ()\ ((t k((ž(l_\" (\l()v(1n\l\_\"kmen

v boJi za politický

národní

b_\t (\'e

n(1ch('(7.eJící.\e \poieeh mezi slov(m\k_\"mi kmen; \(1m_\'minesúčastněný
tisk \l()v((n.\k_\' nechat" 7((nJí1n('( ne\t1(mn( (( věene \tanovisko. uzná—
ane právo každého kmene na \am(1)\t((tn_\"1—o7voJ,n(( užívání J(h()
\l((\tniho

_J((7_\k(1v kJaJi Jim ()sazenč—m.——;).Vz('(Je1nn()\t

\lO\((n\kéh()

tisku Je\t p10v07o\((t1 puiktickv: výměnou tisl\opi\u; každý větší \lo—
vanskj li.\t nechat dostání v\'1něnou vseekv l)l(1vnč_J.\í
\lO\((n.\ké (asopi\\:
má se pmvádeti (l_oporučovánimslovanských listu anetněJším (odákum,
aby tím Jak vzáJemné po7nání tak i hmotná mhezpeóenost tisku se
šířila: utvmením (e\tovniho fondu pro mlade žmnalisty; zmizením
\t('(lel1o dopisování mezi redakcemi listův. -— VzáJemnost nechat“ se,
provádí ((=-7:7p('1\ohem duševním: nechat“ \7('(Jemno\t vzniká z idei
plemenne (( o\V(tové ve.\polno.\ti kmenu \l()v((n.\k_\'ch; nechat \e Je.\i
vzájemnou přízni (( laskon; 1\((Má Jednotlivá lite)(uma \lovnnská m(')
\e

všeoheene

šířiti

l\01(e\p()nden(ni

(( p()J)((l((1'_'_.i.\()\((ti —--—33. Co

J)1(_1\(.(1l)\ (17 \\(1l\ p1()t('(ti
J)řip1"'(i\_\ vesti.

\e

t_\'k('( kanceláře

plo (\l()\(1n\ke z((Jm_\. tn \ec odkázána
\Ježd b\la

v _Je(lnotliv_\"eh kmenech

——Lee hned ()hl(--'(.\il\e (len

iedakee

k dal\i pli

l)()t()\(1.Z((ti11) má stálý \_\'l)()1'
nmJí se \'_\'_l)i1'(\tizp1'(\\'0(l((_J()v(3.

k1'(—Jk()v\k(ho ..(Í((.\n"', Josef Hopeus.

__

___—__.

___—___—
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že on zamýšlí zřídit takovou tiskovou kancelář zatím soukmnně pro
zpravodajství ze sveta slovan\k('—ho pro Poláky (\ zároveň () Poláeíeh

a Slmáeích pu) ostatni slovanský \\et. V\žádál (\'i z klako\\-k\'ch
n()\1n(uu tlojčlennv kontlolní \\"hOl nad svou zplmodajskou kanceláří.
ČjLZd návlh přijal.
Tím čá\teené m\ .\l(*nl\a \plněna. Budoucí zp1avoda_)\ká \lovan\ká
kancelář ná v.\:ak b_\tí \e \ i(lni a zpra\ ()v_(1tio \\ čte \lo\an.\k('*m nejen
v\()ehen ti\k slovansk_\ ale) tisk (izí. ——
',ádano 10vnéž za telefonické
spojení I\rak() 'a \ Plahou ma dobu \_)e7.dubylo toto spojení povoleno
\ poplatkem 3 zl. za minutu).
Vedle zp1avoda_)\'kekanceláře ž' ádáno 7a v_\da\aní listu \poh čného.
Ta však se náhled\ lozešl_\ (( i \)(17il\.\(1\1h()\'((tel sám žádal list
němeek\ psaný () ))1()Sl()\an_\ samv intormamí v oboleeh politiky.
lite1atm_v a umění (\ kultul_\ \ uhee. P1()Íe\.\()r M. /d71eeh()\\ \l\1 ))ouk('(7al
na to. že takm' _\' li\t už mame. ve „Šlomnském Přehledě" ))1až\kém,
jenž je o to le))\í. že není německy ale \lovan\k_\'m _)a7,_\kemp'\án.
I\()neeně na vlchu 7u\tal uá\1h 7aložít li\t politický plo intoimaei ei
7in_\ cizím _)az_\kem ))san_\' (( litelalne umeleekou levne p\an()u \šemi
_(1/„\l\v sl()van;\k_\"mi. — Jednotné m_\.\li 7 toho nevvniklo.
() \polečnem spolku novinařu \l()van\k_\'eh u\*ne\eno. al)_\ \e zvolil
v_"íhol k v_\p1aeování .\tan()v tohoto \'polku. Hotové (\tano\_\ ať se
předloží ku \ehválení vládám (\ \l()van.\tí n()\ináři pak at“ se \\Z\()u
ku přistupování

——I()l\tí

žulnali\te

žádali ()d če.\k_\"eh. al)_\ píi.\t-()upili

i (mi k mezim'nodnínm spolku žurn(1li.\tu.)ak Poláei už to b_\li učinili.
Xeho budoucí spolek slovansk_\'(h novinářu že muže k me7iná1odnímu
spolku žurnali<tu přistoupit _)ako \polek rakou\k()—uhers ko .\l()\an\k_\'.
Na úhladu v_\'sloh\příp1a\ou třetího _\_)ežduspo_')en_veh(uuen na lok

v ?áhřebe) nav1ženo \'\ dati \holník v duchu slovamkého almanachu
\praeemi

))ou(n_\"n)i () živote (( l)_\tě, jednotlivý Cll kmenu \lo\an.\k_\' eh.
0107\ířeni knih_\ 1na_)ípo(0\at \\:e(k_\ li\tv (( z (i.\teho v_\'n()\u jejího
nechat" \e hladí lok od roku ))říp1av_\ (\'e sjezdem \pojene.
Jako po plaž\kém \'_)ezdězu\tal pražsgv ))říp1a\n_\' \_\'|)()1 tak
ted 7ustá\á polský v peimanenei. až do l)udou(ího leta kd_v odevzdá.
pláee příplavnemu \_\"'l)o1u(halvat.\kému.
Ze sjezdu \lovan.\k_\'ch \_\nikl._)(1ko vžd_.\' \\ou hojnou uča\tí

v\ech slovanskýeh kmenu. al eheolo " i e k _v\jezd k 1_)e vs k v. S_)(
zd)
1u\ke (ucheolmieké spoleenwtí l)_\'va)í _)ind_vskou) me7inálodní. l)_\'\(iť
hojná ucast i z \emeeka a I:)(lneie.T(ntr)l\1at v.\\'((l\ ))ou7e ] laneie 2 ne—
\lovan\k_\'eh národu b_vla \áča.\tněna. / \emen řísskýeh přítomen nebyl
nikdo ale. )ak tito plaví. l)ezúm_vslně. náhodou \e to stalo. Reíeiaty
týkal) se hlavne dřevně 1u\ke (\ ))ol\ke \taložitnos_ti. Pol(el tentoklát
společné leferovali „\1u\l\\ nn učenými. totiž poplve (etelováno i v )a
7\ku polském. D). Kopela 7 akademie klakovs ké \vu_) (ele)at „() za—
b_\tkach (památkách) polskieh \\ z))iolaeh ro\_\_)skich". počal take takto:
„Tu v tom sále. 7 toho mí\ta plomlouváno už po haneoumku po ně
ineeku dovolte mi tedv. v„acne paní í vzácní pánove. předložit \vu_)
lefelat \ jazyku bratnkeho náloda ——v jazyku polském . . .“ Jiný
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referent polskv předložil sje7du t\to n('(vrl(\: aby ve Vaišavě ut\ ořeno
bylo .""loval\šstvo arehe()lo<rieké“._)ež b\ vydávalo sve práce v _)az\ku
polském; ((nebo aby se tam zatím ustavil odbor caiskě moskevské

společnosti\
archeologické.
aby od
se s)ezdu
ve \ (((šave
zřídilo hist01ickě
museum
polske.
——
((V)
hv t\ to přijat\
s poehvalou.
Sjezdu předsedala

jako vždy hraběnka Uvarová.
'/ jiných s)ezdů slovanskýchjmenujeme jen: v srpnu sjezd

polskveeh \ Zakopanem(( sjezd polských

techniků

žen

v první

polovici září v Ixrakově.

Dne 20. srpna oslaveno 27)lete trvání Družstva
jména
Kačkovskéhoň
kulturně-lite1arního to spolku rusínskeho. Družstvo
založené \aumovičem
. 1874.. zustalo dosud věrno prvotnímu účelu
svému: chranit Rusíny před vlivem polonismu (( latinismu (( bojovat
za kulturní jednotu s Ruskem. Za těch 25 let vydalo družstvo přes
dva miliony exemplařů knih (( spisků všelikého obsahu.

Fond na zřízení ( us ínského

divadla

ve Lvově dosáhl v\\'še

36.096 zlatých..
)(uské úřední kruhy varšavské zamýšlejí zřídit tu lid ()v (:
divadlo
r uské (!). Sebráuo (( ((psáno už k tomu eíli přes sto tisíc
rublu. ——Na polském divadle varšavském dávána. nedávno novinka

Luciana B\'dla, pětiaktova báseň 77Začarované

kolo“,

jež vyniká

svou poetičností (( řadí se prý dle souhlasu kritiků k nejlepším poetickým
dramatickým výtvorům polským.

Juliovi

Slowackému

na oslavu (')Uletéhoúmrtí postaven

pomník i na půdě poznaňské; aby však vláda pruská. pomník někdy
neskontiskovala nebo vůbec už proti zřízení jeho nic namítati nemohla,
postaven na soukromém pozemku v Miloslavi na statku hr. Košeielskeho.

Známý chvalně polský kritik Piotr
historicko-literarní studii .7L
\Tasz a literatura

Chmielowski
v\'dal
dram at\'c zna“

Známý obhajce národu českého proti \Iommsenovi, professor
Dr. O. Balz er. nedávno jmenovaný clenem akademie pražské V\dal

„Dej1n\

Rakouska“ , jež prohlášeny i se st(an\ německé (dv.)

Helt'ertem) za nejlepší dějiny pro potřebu universitní určené.
Dne 2. září připadla \lóOleta památka narození prvniho možno
ří(:i žurnalisty ruskeho A.
Ba (lišev ((. — Mladí přátele literatury

zalozili v Petrohradě .Bibli0100ickv

spolek“

(( hodlají na s\((_)

vlastní náklad (( svou vlastní pílí vydavat biblioulatický věstník (( prace
(uzné toho druhu. jakož i z(íditi ('(stiední kancelšu biblioviafickou

jež b\ všechny dota7\ ruské .knizevnosti“ se tvkajíeí zodpovídala.
StanOV\ spolků vladou schv('(len\. Spolek prijde zajisté velmi vhod
i všem )inoslovanskjm prátelům literat(n\ ruské. nebot při dnešním
spojení s Ruskem a při těch poměrech. )akě na (uskem trhu knih—
kupeekém vladnou. b\lo to velkou veeí něčeho potmbněho se dopídit

B\'val) finanční ministr bulharskv lv. Sv. Gešov

(za Stojlova

189—1—1SS)()V\(I((1nedávno Spis Du mi i děla. tinansovi i ekono—
(nu—(skistudii" , v níž podjal se zvláštního ('.(kolu Uvádí (eči a po)edn('(ní

svá před dobou sveho ministerstva. (( ukazujet tak na dumiň

(n\šl(>nk\

Rozhled.

TOT)

své. \a to uvádí zákony () n(')v)h\* zákonuv. ankety a pod. () V\l)ízí
k rozsudku, pokud jim) zadost učinil (hivějším ,dumám“ svým. .,Děla“
ta skutečně odpovídají „(lu)))(ím“, jakž konečně )) prvního národo—
hospodáře bulhaiskěho jest pochopitelne. Ivan Gešov jest pokrokový
sice už. ale přece jen libeialní narodohospodšď, j(nž vzo1 svuj hleda
ve francouzském

spisovateli Le1**-0\
-Beaulieu.

Leě svým ()chranařstvín)

patííuž zase do jine školy. Jeho „(lěla**neodpovídají jen tam ,dumám“
jeho. kde síl\* jeho l)\*l\*slabé na jich provedení. V knize V\*slo\uje
I. Gešov požadavek aby každv finanční ministr po svém odstoupení
vydal podobný počet ze sveho úřadování: V\ložil své myslenky před
úřadem () ukázal na skutky v úřadě svém, jimiž své myšlenky snažil
se provádět. To jest ovsem žádost. kteréel)\* se nechtěli podvolit ministři

ani v jiných pokíocllejsích státech než je Bulharsko. Tak náš p)avě
()dstouplý iínanění minist) Dr. Kaizl težko l)\* „dumy“ sve se svvmi
..děly“ s)()vn(')\*al. Už p)*,oto že ministr není na to, aby prováděl sun).

ale musí se obyčejně pod)ol)it ploudůn), smerum () vůlim — „dumam.
za něž nemuže.
V našem a ostatním slovanském světě zaznamenávame tato úmrtí:

1. září zemřel redaktor listu „Politik'“ Ignác Schick, nejstarší ze
žurnalistu českých. ——
7.2z('))ískonala spisovatelka Kar ()lin () Světlz' )
poslední leta života svého oslepla. — 1). srpna zennel )usk_\'*moskevskv

professor Dr. Vikto)
moskevske.

nejstarsí z professorfiv university

Osvědčil se na poli soudního lekařístv

4. září zennel Jovan

Vladimír

Legonin,
Ristič,

praxí i pérem. ——

státník srbský. — 1%).září skonal

hrabě Dziedusz \*cki. vvnikajíeí statník polský,cinnv

na poli n(')rodohospod(')řském skutkem i perem.
V Paříži zemřel (')0.slpna slavný ass\ )*iolog'francouzský Joachim

Menaut.

Srpen () zalí jak obyčejně bohatými l)\l\* na sjezdy vseho druhu.

Kromě uvedených bližších jmenujeme t\*to )nezinárodníznna ochranu
dítek () krin)ín()listÍC\\*
(14—-—1().zaři)oba v Pešti; sedmý
statistický
v Chlistianíi, kdež pred tím konan i )))ezinarodniinter
par-lmncntarní sjezd mí)u;_ poslední dny v září konalv se pak sjezdv

)nczin(')r()dnípro literaturu
a umění v Heidelberce (2) z!uí),
pojišťovacích
lékař )) hlavně z delnicl\_\'*
ch pojišťoven)v Brussellu
(__7 28. září) hlavne

na podnet

z Francie

jako

p)*\*\* toho (huhu

uspmádaný.
Počátkem nastávajícího mě ce konají se: mezinár. zeměpisn
s_jczd

v Berlíně (od 30. z(')1íSdo —l.)íjna)

orientalistů

() mezinarodni

v Campidoglío v Italii CL.—10.října).

Dncl . září otevřenonově zřízenénárodní

divadlo

\'*

sjezd

norské

v C*l))istianii za hojného uěastenství d)*amaticl\\_'*chpwdstavitelů vsech
teměr n("uodu evropský cl). ——Tak zahy pro slhlý po vsem hudebním

svetě ahl) é PerOsi složil nové ())atorium: „Il )\atalc del Ledentole“
(\a107cn) V\kupitcle). — Zvláštní vvstava se soutěží o cenu uspořádfma
Turíně plomotiice
(\a podnět dc
„spolecnosti
rozkvět královské
l\)*(')sn\'*ch
umen“
(,societa
h(lle arti podporující
() 7a protekce
rodim

__
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otevřena tu 10. září v_vsta va ()])razn

Kr i\t()\ _\'eh. Jen zobrazení

Kristm a štětcem i dhiten) k v_\"(\tuv(':.j(ž bvla souteží 7,(')1()\'e1).připu
štěna. /a\toupen() několik set jmen (ni)('-lecl\:_\"(hV_\'.\tavu tuto naz 'al
jeden 7 předních it()l\k_\"(l) umel. kritiku —-—prolanací. l)e7 výběru
v_\
\\tavují(
v\e, ('() zasláno. \poleč1)().\t v_\'\ta\u pořádajkí kr('i\n_\"m
uničnám nabožensldm tedj mnoho nep()\l()i1žila. Z 1nn()ž\t\í 7,a\'lan_\'
ch

(( v\\ta\ených

\é(í jen d\a obr((Z\' (lontana

() Leggianini) (( d\č

sochař\ké práce (C(moni a. Poehini) 7„a\luhují prý p()v\imnutí.
\ed((vno11ale7en\ d\a d0\ud neznáme ()bra7\ h()lland\k_\"(hn)i.\tru
Van ]) _\'ckuv: .,nmčeni(k('( (\mrt' sv.I\li1nent(1"'. velky oltární ()blaz

\e ve\ken) k()\telíeku \ \Iinderhout v Šelpii. kdež bratr malíre \an
Dycka,

pielnonstlat P. \aldlnannus

b_\l i(iiáreln. -——\ Amsterodamě

n(ile7e1i 7.a\e ne7n(un_\"d0\ud obra7 R(inb1((n dtu\ v k0\tele na
Ixoninospleinč. Polský histoiik Jiří \I_\ciel\ki p((tlaje po obr()7eeh malíre
Ixri\toía Lubienieekeho (ze 17. a 18. století) obj(\il\ \Dr. Br(dtie1n,
učencem hollandskvm nejen několik děl Lubienieekeho. ale nahodou
i noveho

\embrandta.

Obraz

P). ])1e(l.\tavuje podobi7nn mládence

v černém šatě. Ob1()7 zdá se b_vti 7. tx u)(1 periodv R. kol roku 1()')2.
„Lvova sp()lečn().\t', učen_\' katolický německý spolek r()k(_)n.\k_\"
v_\dání od 7(')ří dvouměsíčník lite)rarnč- uměheko—('tasový pod na7vem

„l)ie

lx ultur"

Proč k tomu volil 1)(.\1k()\1)()uformu \vazkn za d\a

iné\iee V\eha7epc1(hU— Zá vod ní di\(1dlo

(lčlnicke "" První

toho druhu n\tm v Rakomku \en()v('m t_\t(_)dni na poee.\t jubilea
cí\aí\kého svému účelu. Cí.\
\ař \(ím b_\l otevr ení jubilejního divadla

berndoríu

piítoinen. Divadlo vv\tavč.l velkotouirník nik10\('l)() 7boží

Ar. Krupp, .\p1íž))en_v (\ „králem
(( protesta((.))t

dčl()v_\'1n“ v ll.\.\en(')(fh —- )()den) P)us

Uedadská (Ci\id((le) (\l(\\n()\t historika Lombardie Paula Dia k ()na
od 25. do 10. zari konaná

nevypadla

dle v_\'7nan)u ()\lavené

()\()b_\.

Muličkost (( malichelnost výpravy \nad take zavinila mnoho z toho,
že nese\li se tu \'_\b1(mí učenci hi.\t()ri(tí. ale že vše mělo ráz \ilně
(\mí\ene společnosti. Sje7d hi.\t()riku pr) té příležitosti p()1(d(m\ byl

více sjezdem liberalníeh politiku. Paulus \\(nnehied kol roku? l)(). \e
1010 Julii. dnešní Uedad, narozený, jáhen (_diakonus)akvilejske cirkve,
vstoupivší p()7deji (l()1('(du benediktinského
z nejučenejších

1nu7n věku

svého:

na \l(7)1)teca\\in() b_\l jedníni

l)(i\ník

])(?(l(1_'>()_'_v.
znalec

ja7_\ku,

spisovatel, ka7atel. \\kladatel Písma () nejvice hi\t()rik. \IilýJ v.\en),
v(ižen od knížat () králu; sám cí\ař Karel \elik_v pozvav jej na d\m
\\ (i) pro učenmt jeho už nepustil Z hi\t()rick_\'eh jeho prací je\t Z\l(i\tě
vedle dejin )ín)\l\(_\'(h (( dejin dieee\e )netske ceněna nejvýš hi\torie
kiálovstvi

l()nf_1()baid\
keho. ——Dle počátečních \l()bik h_\nmu od lavla

Diakona na poče\t sv. Jana I\1Íltťl složeného -— odvozena v hudbě
tak zvaná ,.\ohnisace“ . totiž l)(izv_\jeednotlivjeh not prvotní stupnice:
ut _

re ——mi — fa — sol — la — si ((f

(luennt laxis ——
I((\o1)are

libris — llzla gestoum)
lamnli tuorum ——(Solvepolluti\ — Lubii
reatum
anne\). liv—mnmten čte () 7pí\(') se dosud v hodinkách
církevních na den sv. (lana Krtitele.
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lozhled.

Z národního hospodářství

Cestou nařízení (š ll.)

provedena

21. září l\()ne(ne i zbývající po plohlášeni dane z plodeje cuktu (( ('(piave
ostatních
spotřebních
část rakousko\"'\1oVn('(ní.Tato
čast
V_\rovnánídaní
skládá
se z těchto
zákonu u_heiskebo
„Hospodářské
poměry obou
polovin říše“ () tVto poměry ((plavuji se \7hlcde1n k celní a obchodní
_jednotč. V7hledem k V_V\oznín) bonifík acin) (( lestitucín)

(laně při V_\Vo7u;

\zhledem k patentní ()chianě a k ochlaně známek aVzorku \_\"r()bních;
\7hledem k dob\tčímu trhu V7hleden) k pojišťovacín) spokčnostemš
zaVádí se statistika tižní při V7a_jemne \_\'mene zboží mezi R)l\ouskcm
a Uhr\' (dosud statistiku takOVou \'ele _jen Lhr\ , nc Vs
\ak Rakousko).
2. Zákon\ l)(llikOVnÍ/ jež zahrnují V sobě zákon o úplném staž(ní
státOVek z oběhu (7 nichž dosud mláštč pětk\ V neztenčené teměř
míře V oběhu 7ůstá\'al_V). Zákon () )ažení \t(1b1n\ ch p(til\()1 un (nápis
jako na 7latníku stříbrnem bude latinsl\_\'| () Váze 24 ;;)laminu. Velikosti
bí) millim(t1u v plůmčru (z kilogr. stříbia V\1a7í se 41“—"pčtikor.un)
I\o\*_\"chtěch mincí. V nichž bude střílna asi za ] zlatý. V\raženo bude
za 6-1 milionů korun. Dále zákon o V\(lá\ání 1()ko1un0\ _Vcl)banl\0\ ek
z říšské rakousko-uherské
banl\_\_':_
bankOVek těchto smí se V\dati nejVíc
7a 180 milionů korun pro obě polOVice ří.\.e. l.)-ankoVkV t\to jako
náhrada za \tažene st("(to\l\\ budou k1_Vt_\160 milionV korun \e zlatě,
_jež obě Vlád\ \ bance uloží ——Dal.\iní zákonem ku mene a bance

se vztahujícím _jest 7ákon (( udání 7lata ze státních pokladen státní
bance. o dluhu SOmilionoVCm. Jiný zákon zaVádí obligatoiní p»(1tan(
V korunách při vsech uřadech od 1.1edna 1900.1xonecne piodloužení
priVileje státní rakousko—uherske banl\_V. 7(nena stanoV _je_jicl).7
7a_jistení
státního podílu na zisku l)anl\()\ nun (iC—(i.\t
Ve správě a pod. 3. Třetí
řadu zákonů datOVan_\"cl)jako nařízení z 22.77áří tV()ří: nařízení () ziusení
)))lecího řízení od 1. ledna 1900; naří7ení (» želc7ničnín) spojení a do—

p 'aVn) vzájemnosti mezi Rakouskem (( Uhiami: nařízení () Veterinární
službě při obchodu \ dob\ tkem mezi Uhrami (( Rakouskem.
Zákony.

dosud

Vlastně. nařízení

V_Vr()VnaVací. uVeden_V V život

V té forme. V jako behem (t_VřletehoVzájemného domlouVaní sestaVeny.
Zbývá _jestě kvota pro jejíž ničení mají se 7n()\u Voliti tak ZV.kvotOVe

deputace od řísskeirad\ (akouske i uhciske. \láda ThunOVa.ci Thun
KaizloVa. jak ji ob_\čejně jmenoVali. V\ da\'\1 nařízení V\(oVna aci od
stoupila. \lzala na sebe odium tohoto \'VrjznVn'iní.odium takoVe. _jaké
((si dosud na žádne Vládě nelpčlo. \e\\(d'(\ ala ()Všen) takoVáto nařízení

pro S\é poteseni. ale 7e státní nutnosti. linanční ministr D1*.Kaizl
bVl asi poslední. kterV bV podobne7zákom (( nařízení bVl sch alm al
Obět snž minulosti přinesl Ve službách nářoda. \ebot' nebVlo lhostejno

kdo V době tě na Vládních křeslech sedí. třebas ministři měli V_\\o_je1n
Věcí posledních let ruce uplně. sVázán\. Tak 7V_\"\eníspotřebních daní
a \\(ovnání V této formě bylo už \ecí ne71něnitelnou od roku ISO.).

Vláda odstupující kde mohla iieblahe poniěl_\ 7mirnovala Přes to odium
_jehož nezaVinila. ale na sebe Vzala. nechává po sobe tolik SV(tl_\'(*hzákono

dálných stop _jako málokterá z Vlád před ní. a Vlád_\ do (oku lean.
nemel\ tak obtížn\ ch poničiul ——Jednou z posledních záslužních

\_

_
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pmcí () číne ))) státní \ted) o\t1 l)\'l_\' dva zákmv cestou nařízení vv(l()))(').
bezpmstíedné před z(')kon\ v_\)ovnac ími: jeden se týká )'*)p1()vy
akciového
p1**(')\((,druhý

Cinomdv

zv_\'šení

parlament

druheho roku.

() (')p)()v_\* platu

sotva b_\ b\l

finančním

uřadnm

() strážím.

provedl \íce () sotva lepe za pul—

Dle d)*)\() \(l('.l()néh()nařízení )))í))í.\te)*.\tv()ob<hodu () společen

steVnícl)

(n\tluktm

ech jmenováni instruktoři takoví pro české

země tří: v (eehách p)() česká \p()lečen\tv() jeden (( pro
jeden. na Normě (\e blezsken) p)*() obojí jeden. Instíuktoři plo
((lpske zeme _j)))enov(')ni dva: pro Dolní () Horní i()kouw
dvema pomocníkv), proostatní ()lp.\k(-')zeme )*ovnčž jeden (též
pon)()(_)ník\'): pro \lovín\k('), k)()_je St_\1\k() () lxrajinu

německá,
německo—
jeden (\e
se dvěma

(\ (řorieí _j)))e))ov('(n()

jen pomocná \ílz). přidělená ()lpskemu ín\trukto)*oví. In\t) ul\to)1 vzZ()tí
(\kom v\í()l)ní z konceptního pol)t1(l\el)o (")ředníctva. Na počátek (\nad
jí(l) bude do\ti ale ))(1 d:)l\í v_vvoj \pole(—en\tevní zvl()\tě k(l_vž jejich
pů.\()bnost jej )))('1vzmmnítí. bude jícl) málo. P)i)ozel)ě (\\pon plo l\()ž(l_\'
obvod komomí jeden in.\*t)))l\to)*l)\ nezbytně b_\l potřebný.

Obchodním k())))o)('))ndoručen n))n1\te)\tv )))) obchodu návrh

na zamezení

nekalé

soutěže

v obchodě() výrobě. Obchodní

komorv ln((jí () podané—)))návrhu podat dobrozdžmí. N(ívrh budoucího
z(')kon(í za)n_\'\lí zamezit hlavne t\to zlořádv: označování zboží cizím
jménen). cízín) p()\ode))): ()zn((('ov('(ní\\.\\í j((l\o\'ti. většího množství;
vvl)la.\o\(')ní pudelku 7() prave zboží; pie(l.\tíí*(')ní h(ce () snížených cen
z )*()zn\'*cl)p)((v_\'cl) nebo delaných

p)íčín

() j.

I'm ((\chopnční
pu) lamentu k opětné (ínorode práci V\—
(\toupílip)')))))_\'.\*lní()iz obvodu obchodní komor_\ p)*() ské.
obrátivše se p(unčtnín) spisem n(( poslance česke, i německé.
ov\em ()ppel jejích ()ní z (( (mi z oné st) ((n\ prízníve.

\\epříjut

ln) „pracovní) mda“ ucl)v.\t(')nuž jako v\'*\ledek ned(vne ankety

n(')v1hzákona. jímž bv \e zavedlo (\t(')tní () V\eo be cné \pro\t)
l\o\ (')ní p) ('(ce

ed

l,.\t()\\ státem k tomu ()(-elu zrizovaa*l\ l)\ se pokud

t)eb() ((\po)) v l\()ž(lem soudním ol\)*e.\u. \lístní obce bv bvlv sbermuni
poptávek () p)*íl)l(')\el\._jež b_\ p()l\ okresním ((\tnvnm _sděloval\.'1\to
(')st()\*\ b_\ ostatně nejvíce

() ))((bí(lk_\ práce. [\tav

\())n_vprín)o p)*_ijím()l\*() vv)ízov((l\

popt(')vk_\

t()l\o\ _v řízen l)\ hvl \p)'(')vním výborem z po

lovíee ze z())))ě.\tn((v()tel(._)z polovice z delníku

voleným. jehož

p)*().d.\ed()

bv b_\l jmenován ()))íní\t.) () žádné z oněch obou \t)()n nenáležel 'ledv
spr(")\() bv l)\l() n() z(')\()dě \ocínlní )ovno.\tí. T\ to vlastní (')stuvv pmcí
op()t)u_jící bvly l)\ spojeny v ((\t)e(lní zemske komíssí která by j))e—
l)vtl\_\* poptávek () nabídek mezi ními Sprost)e(ll\ov__()l()() V\rovná ((lz).
lllavní f(\t)edí (*')ehhoopatrování p)(')ce l)\ lJvlo pri )nínísterstve obchod)).

l)vlo bv to (').\t)edí komtitutívní.

dozoleí (\ vedoucí

V nen) l)\ .\e

Zpracovávala statí\tíl\() () vedl rozhled po hospod((r.\l\_\'*ch po)))ě)ech ()
tak rozumne n(')pl_\v neZ())))(').\tn()))\"ch\il odv (del v odbon. jež \n(\()u
rozmnožení v_vrobv. — Sp)o.\t)edkování práce bv bvlo bezplatně: pro
st)()n\'. () tř*el)().\v\eobecnó, totiž na V\eckv jakekolív obo)*\ pr.-íce ()
služb\ )*()zsílene. p)e()e _j()l\plo zmněstnavutele tak plo dělník\ \W)
:")2'

hodne.

\edle

))\t()\ )) (\t('))))í(l) j)()))(=(h(')n_\l)_\ l)\l_\ ) vš(=(k\

do.\()\()dní

(l)ul)_v|)opt()\ ())en spolkové. \polečeustevní. ol)(=(
))) i (\oukunne. (Spolkové
) \polečen\tevní

() ol)e( ))) )')\t()\\

))()\('m)) zákonu
(\vou ()))tononui.

d()\t()l_\ l)\ státní j))momoc () podporu. __“p()d)ž(l_v(šak
Souluome )')\t()v_\' l)_\ se ()l))))e7.il_\'pří(\1)čj.\í)n podmine

\'(')))ím

k 7()()|)()tř()\ -')n)' 1))(('-)((=.|)řiz1)().\(»l)íc(=(\e

l\()nc.e('\';\(_=.

Nejchoulwtivěj') otázku. jak \e \t(')tní ú\t()vv ln((ei zaopatřující
mají zachmut v čas (\'t()vk\'. luští ))(')v)l) tak. že to ponechám) (\vo
l)o(ln(')mu )()7hodnutí \'j))(')vn)'h() v_\"l)())u toho ktelého ústavu. cl)ce_li
\|)10\t)edkov()t práci d()l(= ij))()7 závod st(')\kou (\tiž(=n_\'či nechce. Ze,
l)_\ to bvlo rozluštčním úplně v_\')_h(vuj)'eín).nemožno )íci. Toto u.\t()n()
vení mohlo hv vést) k )ozva\nění ve v\'l)oreeh \am_\'eh () k nep).(')tel\t\'í
mezi jednotl)v\ )))) )')\t()v_\'. kd_v7 h_v j))i \tá\ ee v odbon) _jenž d() \'í(e
()l\)e\ů za\()hu_je. jeden v\'h()) (\plávní )ozhodl tak () d)ul)_\" ()))()k. —
Ostatně od n()\ )*hu ke (\kutečno\ti je\t je\tč daleko \le ))(')v)h (\'ám
() u7 ) )))_v\lenk() Z()vé.\ti \\eoheene

líl\_vm soc)()lně-refonnním
v (=v)()j)(\k_\'cl) státech

státní

7.()()1)()t1()v('))))'
]))(iee jest

v ž()(l))(=))) dosud

))e\t(.')v(').

Počátkem září (3. () elf) konal se uz) Velehradě sjezd

křestan\'l\o-\'oei()l))í
\'v()todušn)'m

ve

činem. Státních ústavů k za()j')()tř()v(')nípráce

žemsk

_\'

org()))i\'()ce mo)'()v\k()-\le7:\k('=. Po

())(=()n)\()(n)m sjezdu

vv\kov\l\e'm

\je7d \t)()n_\' na Moravě. U7 ve \\skmě
l)())livost k práci na všech \t1()))()el). \()

h_vl to ]))vní

]))()j(_))“()1))()\'_\'

j))ojevenf) \elil\() číl()\t ()
\elehradě. kdež delegatu

(\polkov_\eh b_\lo více () 7()\touj)en_v l)\'l_v nejen delnicke. ale i )*()l))í(ke
() )emeslnick('= l\)e\t()n\l\o-\o(1()ln)
\1)()lk_\. ]))(íce l)_\l() je\te cíle_jší. ži—
v(=_j\_
\) () \'ilší. P)o_(_>)()m velmi obsáhlý () na poprvť= na sjezdu samém
lnu l\)(')tl\o\t (()5)) ((n) dolne nep)()l))()n_\". le( ]))e(e z(')\()(l))ě (cli.\tv_\" ()

jednotnv je\t nejšilším z našich k)(=.\t'()n\ko\oc)i()hnch plogunnu. l\(l\
kde v ))()\ieh český el) 7emícl) p))j()t_\'. Sje7d vv7(n())))en(')\()l \e velkou
pohotovosti () hladkostí jednz')))1'() v každé mnohdy hodne= \i)ok('=,debate
(\'l\())() napro\tou jednom_\ \l))();\tí. \Inoho z těchto |)otě\iteln_\"eh 7n(')m(=k

pnního

\jezdu \dččí \e j)ečli\é )))—Milnmč
svolmutele () (elelm p))plm

neho \vho) ))
Pokud

se Z(')\()d v j))()(=)())))u \_vsl()ven_\"ch t_\'(ze. tu (llLlA)() doznuti:

\jezd velehradský
\'chu7e,

\el nejdál.

jak daleko dosud ))e.\l() ž(')dn('))e\()lu())í

7.()d))_\"dosav ()dní \j()7d k)e.\t'()nsko—\oei()l))i v (e\k_\ cl) 7.emí(l) ()

vubec v Rakou.\ku. X to v\e bez není me7i ,..\t())_\m)“ :) ml()d\ ))))
hex

„))()dikulu“

() 777,1)(')t(=čn)'kf)“,n:) jeden

)()ž () jedním

společné práce () \0))hl()S)) vše(.l)
Plogmn) \elel)r()d\ k_\ 7d(') \e na ]))vní pohled

dechem

7f)

po.\t1_“(')(l()ti
dvou

nejd))le/)tej\)ch hod)) každého dělnického l))ogrmnu: t()t)ž n\nesení
() mzdě () o pracovní době. dvou to činitelích. j(ž v životě dělnickém
)l)o.\pod(')ř.\kém vůbec jsou nejdůležitější. leč t)) povážiti dlužno. že
(\je7d veleh)()d\k_\"

p_1ipojil ))7 j))(ici S\()u k 1))()(__=)()mul\)e.\t.- (\o(i()l)))')nu

v Litom\ \li 8. ()?) z('))í 1594 ]))íjutelnu celou (e\l\()\l()v()))skou ())ga))í.\()cí

k)e\f()n\ko

socialm.

zatím )))c pripojit).

lx hodum

tC—mv ])1()f_=)()m))lit()1))_\šl\l\('=))) nedá

což l)_\ v:)lne \tmovisko

\tmnv

se

(».\\ětliti nebo ])o—

Iozhlcd.
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změnití mohlo. l)(ogmm v'\cleh1((dk_\' má ovšem _jen x((timní \l((tn()\t,
ne' nějakým budoucím všeobecn_\m \_jezden). če(\l\o(\l()v((n\k_\"m bud'

schválen. bud poopluven bude.
()l)\((h (( zásad) programu, o němž se ((dá nčkdv příležit()\t šíře
j))omluvíti,

_j\()(( tvto:

]. \

„dělnickém

po_ji\fován_i_“j)o.\t((víl se \_je7d

n(( \tan0\í(\ko j.)otielmých opíuv v do.\((\((dním j)oji\t'0\('mí (( doplnění
pojištování pojištěním invalidním (( \t((1obním 1)1_'()v\eck\' \1.\t\ _v lidu
j)1((cu_jicího. Pokud oprav dosavadního j)oj1\to\ ((m \e t_vce. s_jezd přijal
za \\é požadavky dělnictva \nbee, na anketách ((r((7ov('—
(( nemocemko
předncš(n(3, (( to i ples to, že na ((nket('(ch7Z(( dělnicho mluvili \koro
.\((mí .\()ci((lní demokiate. Zatím v_vbízí .\_jezd k \iloke (\vépomoci vc
spolcích. dokud nebude 7áv((7nč (( všeobecně státem věc rozluštěna.
2. Sjezd ž('((l('(7
7(( odborové (\ Litom_v\li žádáno „z('(_jmove'")
\)\d1užov('(ní
pod ochranou 7('(kon((. n(( ()(ll)()1ovém \\)olčovímí l)(ík chce 7((ložiti hlavní
Zj( v_v\oel((lní svoopomoci (( \ociulní \|)r((v_v. I').Pominuv. ž()n.\k()u ()t('(7ku"
v její t(i\i((lní už \kolo 7pnsobě. žádá s_jezd \ou.\t((vnou (( (i(elnou
ochranu (( ()(uanisuci všech žen bez rozdílu.—1.00 \e t_\'k('((lol)(()()inn_\(h
(( jín_\ch socialnich (( humanitních oj)((t(ení. tu \_je7d tentoku '(t vv\\l()\il
\e plo trojí: pio ('(tuln_\ ])_1()dolnicc i dělníky, pro \t((vl)u 1od1nn\ (h
domku dělnických. plo p1(('(vni ochlunu ci tak zvane lidové kanceliíic.
('). Z ot('(zk\' lolnicl\('— (( (omeslnickc

v_\b1'('(n_\'hluvně

('(l\ol_v. _jež luštiti

m!) .\d(užov('(ní (( rolnietva do\ud _jen dol)(o\ olné. (( rcmeslnictn povinná
spolecenst'n. S\'('3pomocn(( činnost, h_\bn()\t/ 7.(( pol\1ol\em (( vývojem
doby _jcst úsilím (1r(((lou všech bodu díívčjšíeh i těchto resolucí. (lnko
7\'l('(štní odbor \vcpomoci pro v.\ccl\_\' l\1uli\ (( vr \t\_\ j)1((co\n(ho lidu
\liodné odpmučcnv l)((1He1\enl\v (( \\tl\ní(t_v jim i _jednote ro7\((hl('—
cíle \o(i((lní

(( l)o\1)od('((\k('= ve (\t1((nč.

Co nejvíce ze všech \l((\tno.\tí resolucí těch (enímc. je to. že na
\\ech z nich (( všude znáti. že podunvt t((l\('l\(( v nejmode1n(,j\1 tolmč
ho\|)od(1\l\eho (( \0(1((lníh() m_\.\lení 7c ž(í\(((l l\((\t((n\l\\ ch \'\\1nut( ho
(\'ejsou proto, ((l)_\ b_\l_\. nenavazují n(( přežilo formy (( doktríny. ((le
ne_j_\out((l\('=pludke ((ni prepjate. (\l((ho7en_\ jsouce ve v.\ech požnd.(\ (ích
\v_\cb 7„(cteli j)1((\é l\(e.\tan.\l\(') humanity

\o dnech 24. zíuí (( nfmledujících sešel se v Brně \_jez(l $( ci—
((lní d e 1nok1*((cic((l\ ()((\ké (elo1((l\ou\l\e \_je7,d_\_'
\oc. dem. l\on((jí
se ted' po dvou letech vždy. Po.\lední b_\l ISSN ve Vídni. Na .\_jezdu
tom ()(g(1ni\((ce (\t)((n_\ 7měněn(( \ tcn zl)((\ol). že celá ('í.\c rozdělena
na \e\t nímodnostních samostatně (\(llužen_\'ch \.l\u1)in. Dle. \íl_\' \\C nu

l)(vním mí\tě \toji sl\ ((|)1n (( německá

(13:24 spolku. 11—10
)() (lenu

(( 4807 clenek: .)E) li\tu politicl\\ ch. z ni(h ] denník.

()dl)()1('_)\\'(h
č((.\o])i.\(';_()
po né1nccl\c_je.\t ((c.\l\ ()\'l()v((n.\l\('( \l\u1)iri(i. od 1.183).
vlastně už .\((mo.\t((tněso1g((m\ov(n.((('(lnncmmá $4()\ spolku \( 48.683

členy

(( členkami:

li.\t('1 má 19 j)()líticl_\_\"ch.z nich

] dennik.1—l

odbo—

ro\_\'ch. (')jinak)" ch1, n\tatní \kupin_\_ j.\()(( je.—tcp(íli\ labilní v \íle \vé
\l\l('((l((jí se po v_\'tec _jen z ži\l('(\

((Qit(((ních. vlastního

vo_j.\k('( _jcst

1) \ r. 1993. \\((l(
(((hto ('-.f(.\oj)í.\u b_\lr) Ž.) :( r—'o7(šl_\.\(—\' 1506.2th
('()čnř. ('. 1Q98. l*_Vloli.—((( 38 (( (i.\klo .\(- jich ročně *.')bÍJíÚU
('*i\el.

\_\t(.\(1(h

SO?

___.__._

_-

_
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ještě málo. a co ho jest. to jsou ještě jen nejistí dobrovolníci. Mezi
těmito ještě daleko nejsilnější jest skupina pol>
<ká (n).—í
7 listfíl's,kupína
italská jest už 7 těch tří. ktere jsou spíš p()n)_\.<lně ne7 skutečné
(má 1 list t\"d..) skupina slovinská, dříve jestě dosti silná. 7aloženín)
křesťansko-socialni organisace. sl()\in<kě upadla docela; měla jeden list
dřív. iten zasel; hlavní kádr její, dříve železniční dělníci. jsou většinou
ted křest. socialý, s vlastním křesťansko—socialním železničním listem
svým; skupina rusínská teprv se prívě tvoří, odlučujíc se od radikalf),
s nimi7 dřív býla za jedno, čítá dosud ponej\íce na židovský prole
taiiat. ten se od rolnickě radíkalní st1an_v )usínskč t(d odloučil ()
ustavuje si svou socialně-demokratick()u organisaci. pro niž se chystá
i li.<t politický.

Dle toho možno cenit rakouskou socialni demokracii ve všech
tecl) sesti nálodních >kup1ních sdru7enon asi na 1QO (17200 tisíc, to
už i > (len_\ přechodnými.

Sjezdu brněnského súčastnilo >e 116 delegatu. z nichž bylo jich
í_)-l_
německých,
38 (eských
10 polských,
slminští,z Italie
1 rusínský
italský.
Z \čmecka
přítomen
bvl posl. 2l'rohme.
Cabrini()
zlLl)e1Šl()1on jako hosté z cizinv stranou >ocialně—
demokratickou \_\-—

slaní. \ej7i\ ější debattv na sjezdě týkalv se taktik\ stianý () narod

n()<tní ()tazkv. Socialni demoklacie usnesla se totiž 7asalniouti s\'_\'m
leto>ím sjezdem do národního boje v Rakousku (( ukázati na jednotném
plovíanm socialistickém \'>emi narodno<tnimi >kupinami přijatém, jak

se nálodní otazka muže jedině rozluštit. Leč na >jezdě nescháml)
v_\
'čitck. jež zvlastě če>tí delen'ati metali německým. Z resolucí národ
nostnícl) pak nalazila na (sebe dvě mínění. jež musila býti uměle
rozpř'eden() () urovnána ve zvláštní komissi. Národnostní otázku chtějí
socialisté

>l)()dně luštit

dle

národních

s()n)osp)(í\*n_\"(l) celků

(>amo

splavných v kultu1nícl) svých potřebách) v demoklatickém lid()\ě
spravovančm Rakousku; vsude naprostá lovnoprávnost, menšinv chníni
se zvláštním Zákonem. „Donozumívací řečí je ř(č zatim německž'r
navrhl společný celorakouský výbor; .,jest řeč od případu k případu
národv samými v()len('\"". navnhlí čeští >oudruzi; .,každj' jednotlivec
stará se <am. abv poro7u)))ěl jam ku sv_\'cl) pn()]a7\'(nvch spoluobčanů,
navrhli jihoslovane. \\>ad_\ 7(íkonen) uznané pro nějakou státní ř'.e(*
nechtějí ani ti ani cm. V tom se shodují. Ale jedni vycházejí z prakse
(jim pohodlně), druzí z ide). ke konečným usnesením sjezdu se ještě
vrátíme budoucně.
Počátkem září se>l\ se anglicke spolký odborové —- trade
)) n1()í)> ——ke svému výrocnímu

sjezdu do Pl) mouthu. Leto>í >jezd

neměl toho lesku a té duležitosti vjednaní s\(3m jako minulé. Lž ne
sv())n()<t napořád propukující. politické ()t(í7.k\. valná ((íst <e \7dalující
a \'\loučená( (<trojnický odbor) () i sám prooram neaktuelni ned()\edly
jednání le<ku přidati. Leto>í sjezd nad to zvrátil usnesení lonskeho
<jezdu () navázání už<i solidaíítý sjinonárodnimi odhoiovými olga
ni.<accn)i 7a>íl1n1m zpráv () \*_\'1))eno\;ínín1duležitýcl) situarni(h
jakož i pnř';
(ídíním spolecnýcl) mezináíodnícl) sjezdu.

sdčhní.

Rozhled.
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Šl\()l\'t\í. NuYUlIUorganís \aci školství

eh\.\'tají v Němcích na

zaklade zmeném'ch ucebm (h plánu up1a\'_'en\'eh tak. že \e roZ\ah učiva
zmenší abv \ětší píocento zact\a po\toupil() do v_všších tříd. než jak
dosud b\lo dosaženo. Ix tomu nanhuje školní lada D1. Síekíngel
z \Iannheíínu. ah\ klomč zjednodušení učí\a zavedeny l)_\'l\ z\láštní
tříd\ pro žákv nechápauí. Do pivní třídy chodili b\' všeehn\ (letí
\polečně. plo žák_\ pak. kteří ani po dv oulete ná\štčve této třídv ne—
(l()\áhnou cíle v\tl\nuteho o\novou učebnou. zřídí \e oddělení zvlá.\tní/
'
tak že l)\' b\lo jedno odděleni plo \elmi nadané. jedno plo mene nadane
(( jedno pro ne\ch()pn(3. Do tal\o\ e tříd\_ pomocné hv se \)adili také
oni žáci. kteří nev\ h()\1 v II. třídč ani kd\ž jí opakm ali (( tak by
i dále nadaní zácí \řadění b_\lí do tříd\ s1()zšiřen\1n učí\em. žáci
ne\chopní b\ pak pozvolna postupmali v třídách 1)()11)0C11_\'Ch.Ná\'1'li

podobny se \v\l\\ tl take \e \ ídni.
\a \elehladskeln

požadavek, ab\ školní

\jezdě kiest'an\'l\o-\oe1(ln) or'_>_aní\:ace
v\ \lo\en

povinno\t

nucená

t1\ala do 12).(oku.

načež b\ do 16. roku měla nastati p0\inná návstěva ho.\po(lář\l\\'eh
škol pokíačowcích. Zároveň žádá \'e romíření a plohloubení \l\ol.\t\í
ho\pod('(řskeho. jež má b_\'tí \\'d1žov('(no zemí a státem.

\ e valné hlomadč katol. \polku českeho ucitel\tva na \ elehradc
konané pojednal naducitel Josef Apetaur () leto1m( zpč\ u a hudb\
chrámové (( nadučítel Kadlčák probral .\()cialní úkol učitelstva. V téže
schůzí usueseno zříditi učitelskou zádruhu. poř'ádatí cecilíanske exereítíc

(( založítí fond cestovní.

Nový

ústa v k (( vzdelání

u( itelek

v Rel)číně (( ()l()1n(»uce(„e.\l\_\'ínřádem dominikánek.

l)\'l letos zřízen
(ímž naším dívkám

Opět nový zdroj \'\'ššíl(() vzdelání byl otevřen. L\ta\ ()bdížel nedá\n(
právo veřejno\ti.

Plvní

inteínat

pro .\tu(lujíeí1eall\\' zřízenlett()\ Jevíčku

v budově. v níž b\la prozatíínne umí\tnčna lealka. Internat zřízen pro
41) studujících. Jsme pře\\ čdčení. že příkladu ná\ledo\ati budou take
jinde a že bízo při každe střední škole bude zřízen internat. kterýž
\\é(10111it\"111
\p1á\ cum \\ ěřen a (ozumnč řízen bude rodičům zárukou,

že dítě do ciziny \\'\\lané neoctne se na 7c(\t1.

S\ epomoe utě\ene se ujímá v učitelstvu německem v Čechách
(( \e \ídni. /e1n.\k\' učitelský .\polek némecki \ Cechá(h zřídil záložní
spolek \pořítelný. v němž 42) členů má na podílech 22.000 zlat\'(h ((
(.O()()()zl. udeleno půj(ek. Pojištění \tudíjní má kapital .)4 0-1) zl.
a počítá $() pojištěnců. Student\l\\'m útulnám uděleno 184.) zl. podpo1\
na 11 místech. Podpfuná nadace cí\aře Irantíška Josefa má :).).000 zl.
nadace D1\te1\\ egova 3()(( zl.

Sk olství

v Bukovině.

V roku 1591—98. bylo tan) celkem

3—19obecných škol \829 třídami. a to 1')( jedno—. 102 dvoj-. +0t10j-.
(')S)čtyř— 2M petí- a 2 \estítřídek. \\učmáno
celv den na IUI. polo
denně na 162, č(í.\te(nč celo (( z části polodennč \e Š-l \koláelí Zhusta
vyučuje ve. 2 třídách 1 ucitel (( eh\l)í í)()() tříd. ab\ prí'(»\edena b\jla
povinná všeobecná n('(\št(.(v( \.koly.
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Rog/„hk(l.
___—___

Znamenitýcl)úspěchu docíleno hospodářskou

organisací

učitelstva

německého ve Vídni, soustředěnéhove spolku „Lehrer—

hausverein"

kter\'ž dne 27. května t. r konal 13 valnou hrom (du

v_\'1oční. Spolek ten má 7674 členů (7a íok přib\l() 1278. !) Oddělení
hospoda) sk( vvkazuje obrat peně7 (587..))%)7l., kromě sníženého jízdného

()( dláhacl), vstupného do různvch \r\"sta\',konce1tu
předplatného,

atd.. sníženého

čímž členové získali .lt).OU0 71. Roční V\"těžek obnášel

57.682 71. Nyní uzavrena smlouva s hudebním nakladatelen) knih
kupcem, kte1\"ž členum posk\'tne různých výhod a spolku nad to __ještě
dá piovisi z každého účtu. Spořitelna spolko ('(má 1144 členu .))]. 1 (.) zl.
vkladu a 17.000 7.1.zisku; 7a1učovaci jistina obnaší 15.409 zl. lxromě
toho má spolek starobní ])ojist'ovaní, dva domy spolkové slouží výhradně
('(čelum spolkovým )na své. \lastní nakladatelství a cestovní oddělení.
jež <)piazdninacl) vvpiavuje spolecne cesty. Členy a místní skupiny
)na v celé (iši; r. 1898. bylo 7074 členů, 9884 71. piíspěvl\ů,14().25)27„l
příjmů, 12)().1877l. vvd(1)1142.8)2 zl. jmění, ]:).()():) zl. zisku, z oddě
lení hospodárského 37.()82 zl. plíjlnů z piovise, 7.455)7l. \\ těžku z na
kladatelství)a 247 zl. dalů. Letos uzavřenasmlouvfashntelv ,spolkovými“ ,
kteréž členům posl\\ tnou slevv a pokladně provisi. l(1ssl\\ podporovací
fond piz'uě založený posl\\tuje nejen podpor. ale soustředuje mmalně
veškeié učitelstvo. Působí jako zapsaná pokladna výpomocná. Spolek
obstalává členům veškeié potřeb\ a výiobk\ v nejlepší jakosti za mírně
een_\ a těží 7 toho jestě vydatně pro spolkovou pokladnu.
Romu 1nn\ spolek. V Bellíně 7(ídili spolek rodičů, kteří budou
si děti \"\n)ěnovati v ten 7pusol), že rodiny městské () piazdninách ve.
s\z'(tk\ atd. sve děti pošlou na venkov. kdežto venkované zase V\šlou
děti do měst, ab_\ p07nal\' život městskv a plohloubily vseobecné
v7dělání oněmi va'zděl
(\ acími prost(edk_\', jakých jenom města posk\'tují,
jako jsou iuzné sbíiky atd. „:'Xb\se děti naučily hravě cizím re(en)
be7 nakladu citelneho, chce spolek navázati st\'k\ s ci7o7e1usken) a
piostiedkm ati výměnu dětí ruzných nalodností. M\ slenl\a 7(_(jístédobrá
a (l)vál\'l)odná.

Rep) ()bace při statních zkouskach podle \ynosu )))inístia kultu
:( v\ue()vz'(ní 7e dne 4. července t. r. muže b\ti v\'s lovena i na ět\('í
)))(síce při judicielní :( stat0\ ědecké 7kousce výmineěm v případwh
zvlastnícl) ohledu zasluhujícícl).

\ávš těva divadel

bez piuvodu :) dozom v Amelice dovolena

je tep)ve i()letjm )nladíkum. listy lóletý mladík potrestán b\l sesti-
měsíčním \ezením
A u nás?

za to, že bez (1070111b\l v \e\v- Yorku v divadle.

HLÍDKA.
W
Víra a nevěra vzhledem ku zdaru společnosti.
z polštiny přeložil Bízmtsn-xv SK.-\Lský. (ě. J.)

H.

Podmínky rozvoje. trvání a zdaru rodiny.
Proti chaotické směsi pojmů, jež nastala. ve všech táborech
organisujicich se po příkladě cirkve jak v náboženských tak i spo
lečenských otázkách, pletouc tak jednoduchý předmět jako organisace
rodiny, nemožno píšicimu spolehnouti se na jakékoli všeobecně uznané
zásady, nýbrž je začíti, abych tak řekl, od abecedy, ba i samozřejme
zásady dokázati praktickými důkazy. Proto předkládajíce věřícím výroky
písma sv., nepřestaneme na tom, nýbrž budeme hleděti každe svoje
tvrzení dokázati důvody čerpanými z přesvědčení, aby je každý snadno
mohl pochopiti.
Vzhledem k tomu, že základem rodiny jest manželství, začneme
studii svou od otázky uším křesťanským neobyčejné: od monogamie
a polygamie, kterou evangelium tak dobře řeší.
Abychom prakticky seznali, že jen svazek jednoho muže s jednou
ženou je s to býti bezpečným základem rodinného života, k tomu dostači
nám pohled na východní haremy; nebot pohled ten přesvědčí každého
badatele dobré vůle, že mnohoženství ponižujíc ženu a činíc z družky
mužovy ne již služebníci, nýbrž jeho vlastnictví, bezduchou hračku,
vzhledem k dětem však pouze jejich kojnou a pěstounku bez jakéhokoli
vlivu na mravní vychov jejich, pohled, pravím, na toto duchovní snížení
ženy v haremu nedovoluje pochybovati, že mnohoženství nejhůře za
bezpečuje rodinné zájmy. Jestli tedy u mohammedanů, kde vlivem víry
03

a dávných zvyků muž cítí se povinen na své útraty živiti všechny své
ženy až do smrti, žena však nechává se bez odporu zamykat nepyotestujic
proti takovému stavu věcí, jenž se zdá býti přirozeným: jestli tedy
u mohannnedanů. pravím, polygamie má tak smutné následky, oč
škodlivěji působila by na společnost přetvořenou v modlu bez vyznání.
kde zásada rovnoprávnosti obojího pohlaví a emancipace žen snímá
s muže poněkud starosti o rodinu, ženě však zůstavujc právo vybaviti
se každé chvíle ze závislosti na muži. Jisté harcmy nevěrou, kdyby
někdy dle vzoru i\lormonů se utvořily. naplnily by se vždy novými
obětmi vášně, vrhajice na ulici bez lítosti všechny idealy strliané s oltáře
srdCe. A což máme říci o politování hodném potomstvu, jež jest od—
kázáno od kolébky nejednou na vyhozeni z domu otcovského do veřejných
ústavů, když ne na smetiště pouliční? Avšak ani monogamie nebude
s to, aby zabezpečila osud rodiny. a nestane se jejím sloupem. chce-li
zákonodárství vedle ní uplatniti rozvody; jen tehdy zajisté oba manželé
bez váhání mohou k vedení společného bydla vložiti všechny svoje jak
moralní tak materiální zásoby, nemají-li obavy před rozerváním manžel
ského svazku. Vždyť již právem přirozeným vymáhá svazek manželský
nejen společný život a jmění, nýbrž i jednotu citův a přesvědčení, bez
čehož hlavní účel manželství, t. j. výchov dítek byl by pochybný; zdaž
možná jest, ptám se, tak dokonalá pospolitost při rozvížitelnosti toho
svazku? Přece nemůže býti řeči o sjednocení dokonalém bez obapolné
oběti, ba nejednou ibez dlouhé a tvrdošijné války; kdo však sílu
podobnou chce si zachovati, věda, že než nad sebou konečného vítězství
dobude, účel předsevzatého boje bude zmařen zrušením manželství?
Každý. komu není lhostejná moralní stránka manželství, neváhá
přiznati, že jen naprostá nerozvížitelnost může zabezpečiti i obezřelost
potřebnou před sňatkem i shovívavost po jeho uzavření. A zajisté:
který, ptám se, mladík nepřiklekl by k oltáři s první dívčinou, jež
ho dovedla rozehřátí, bez váhání, kdyby věděl, že volno mu bude
opustiti nevěstu? Všeliké ohledy nutící dnes k rozvaze vůči pobouřené
vášni by neodolaly, nebot měl by mladík právo odpověděti na každou
námitku: „Jestli s ní nebudu šťasten. Opustím ji bez váhání“
Po uzavřeném sňatku první nedorozumění, první prudká scena.
ba i první prudší úder srdce. vyvolaný záletným pohledem jiné ženy.
stačil by opustiti ženu; totéž nastati by musilo i se strany ženiny.
A jaký osud čekal by děti takových manželů, není těžko uhodnouti.
když vedle otřesení majetkem povstala by potom ona roztržka citů
mezi otcem a matkou. Dnes v nejednom kraji je zákonitě uznán rozvod;
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že smutné následky jeho se nejeví v eelé hrůze. to jest jen proto. že
mínění všeobecné jest ještě proti němu a tím jsou rozvody omezeny
a s obtížemi spojeny. Ale to mínění je výtvorem a následkem křesťanské
nauky o nerozvížitelnosti manželství: kdyby te nebylo, co by chránilo
rodinu před záhubou?
Možná, že nám někdo namítne. že Starý Zákon. ačkoli působením
Božím byl napsán, přece rozvody dovolOval. Než na tu námitku sám
Spasitel odpověděl. dosvědčuje, že Mojžíš jedině pro tvrdost srdce židů
dovoloval ženu Opustiti. Aby však stran věčných ustanovení Stvořitelovýeh
nezůstavil žádné pochybnosti. Syn Boží dodává: „Což jste nečetli. že
ten, jenž učinil člověka z počátku, mužem a ženou učinil je? a řekl:
Protož opustí člověk otce i matku. a přidrží se manželky své, ibudou
dva v jednom těle. A tak již nejsou dva. ale jedno tělo. A protož
co Bůh spojil. člověk nerozlučuj'f' (Mat. 19. 4—7.) Hříeh prvotní tak
zkazil lidskou povahu, že povinnosti muže a otce při doživotním žití
s jednou ženou převýšily by často lidské síly: proto Bůh trpěl dříve
jak dvojženství tak i mnolmženství a rozvody, neehtěje na člověku žádati
více. než tehdy mohl vyplniti. .lakmile však Vykupitel přišel a ne
smírnou láskou dal nám lék schopný vyléčiti nás od hříšné zkázy
a prvotní síly navrátiti duchu, tehdy i prvotní povinnosti uložil v man
želství. povznášeje ten svazek k hodnosti svátosti a inilostmi zvláštními
ho obdarovav. jichž pomocí stalo se opět možným to. co dříve patriarchům
se zdálo tvrdým. Jestliže Kristus manželství u křesfanuv ustanovil za
svátost, plyne z toho. že u křesťanů jen svátostné manželství je skutečné.
a kde není svátosti. tam nemá manželství takového půvabu života, tam
nastává divoký život, konkubinat, stav horší než u pohanů, kde přece.
ač bez svátosti, jest opravdové manželství. (Syllabus 7.31)Jakmile však
tomu tak jest, kdož z věřících nevidí. jak nenahraditelnou škodu působí
křesťanské rodině ti bezohlední publicisté, kteří. aby upevnili vládu,
chtějí nahraditi slib svátostný civilním pseudo-slibem. Kdyby však právo
civilní monogamii a nerozvížitelnost manželství učinilo nutnou, přece
bez milosti svátostné nemůže dáti manželům síly k plnění jejich po
vinuosti, tak že zákonný stav rodiny neshodne se nikterak s jejím
skutečným stavem. Ovšem že i svátostná manželství nejsou vždy vzorná.
ale mohou býti a při dobré vůli bývají vzorná, zatím co zbavena lásky
dříve nebo později nutně musí vzíti škodu bud' vzhledem k vzájemnému
životu manželů nebo k výchovu dítek.
Kdo může ř'ei, že vzájemná povinnost je dostatečným rukojmím
manželského štěstí, že není třeba ani pomoci z nebe ani žádnýeh strážců
53*
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věrnosti tam, kde pravá láska má stráž nad srdcem? Nepopíráme, že
vzájemná povinnost nesmírně usnadní dobrý rodinný život, oslazujíe
soužení a zdvojujíc útěchu; ale kdož neví že eit, založen jedině na
přirozené vzájemné sympathii, zřídka počítá svoje trvání na léta, neboť
základem té láský vedle čistě smýslného pudu jsou předměty smyšlené:
tedy kdýž běhno spadne s oči, hned s rozuzlením přichází i ledový
chlad. Každou chvíli slýšeti lze vzájemný nářek manželů, z nichž
každá strana připisuje doznané sklamání straně druhé viníc jí, že nemá
těch vlastností, jež se zdála míti před sňatkem. Jestliže tedý uznání
povinnosti založené na uznání vůle Boží neukojí rozjitření, stoupnou
vášně do té výše, že společný život stane se konečně mučírnou. Je-li
v nynější společnosti jistý počet šťastných manželství, kde muž a žena
na sklonku života vespolek se blahoslaví, tu ničemu jinému neděkuji
za tu jasnou shodu v domácnosti než náboženství. Neboť náboženství
posilnivši srdce k tvrdému boji životnímu, časem staví před oči manželům
jak těžké povinnosti spojené s tím stavem, tak i velkou zodpovědnost
za neplnění jich a.káže jim čekat odplatu za námahý v podobě úplného
štěstí až za hrobem.
Tímto způsobem jsa připraven, vstupuje křesťan rozvážně a bez.
klamu do stavu manželského ne proto, že jenom v něm doufá nalézti
útěchý, nýbrž proto, že cítí se do něho povolaným a očekává, že pomocí
milosti Boží snáze než na jiné dráze zaslouží si spasení. Věda dále, že
při zkaženosti lidské povahy nikdo není prost vad a křehkostí, neklame
se, že ve své snoubence nalezne samé dokonalosti životní; proto třebas
také nejeden nedostatek odhalil, neznechutí si ji ani nenaříká na svůj
osud, nýbrž s pravou pokorou pracuje na zdokonalení své ženy dobře
jsa si vědom, že i on má mnoho vad, jichž se má zprostiti, v čemž
mu bohabojná manželka pomáhá. Tak čas a bližší ohapolné poznání
místo aby prvotní lásku oslabilo, očistí ji jen a posvětí udělujíc ji
nadpřirozený charakter a tak ze srdce do svědomí sjednocenost při
nášejíc. Avšak stane-li se, že bohabojný manžel nenalezne v družce
své stejně hlubokých zásad náboženských, na nichž by snahu dokonalého
pozorumění mohl opříti, tu ani ta rána., ač bolestná, nezlomí ho ani
nesvede s dráhy, na niž nastoupil; pamatuje-li na převzaté povinnosti
více než na očekávanou útěchu, přemýšlí především, aby vyhověl
svým povinnostem. Víra v nerozvížitelnost manželství tak hluboko
tkví v jeho svědomí, že Opustiti manželku zdá se mu býti hříchem
jako Opuštění otce nebo matky; nebot jako povinnosti syna ne osobní
úctou rodičů, nýbrž jich vysokou důstojnosti jsou vázány, tak i povinnosti
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muže, nezávislé na vlastnostech ženy, pouze pro důležitost přísahy
svátostné, “musí býti vyplněny. Totéž týká se i ženy, již náboženství
tímtéž způsobem zavazuje v hloubi svědomí, neodvisle od chování se
doživotního jejího soudruha. Ale pravidelný rozvoj rodiny opírá se
nejenom o nerozvížitelnost manželství, nýbrž ještě o dva jiné rovněž
na vůli Boží založené sloupy. jež jsou: závislost ženy od muže a dětí
od rodičů. Naznačiv trest prarodičům našim, když zhřešili, řekl uražený
Tvůrce ženě: „V bolesti roditi budeš děti a pod mocí muže budeš,
a on panovati bude nad tebou.“ (Gen. Hl. MŠ.) Že náš výrok nebyl
zrušen ani po dokonaném vylmupení, jasně jest viděti ze slov apoštola
národů, jenž po nanebevstoupení Páně pravil: „Ženy mužům svým
poddány buďte jako Pánu; nebot muž je hlava ženy. jako Kristus
hlava církve... Ale jako církev poddána je Kristu, tak i ženy mužům
svým ve všem.“ (Efes. a'),22) Že však to nemá býti nevolnické pod—
danství, nýbrž poddanství plynoucí z viry a lásky k vůli Šoží. patrno
z toho, co pravi týž apoštol mužům: „Muži. milujte manželky své.
jakož i Kristus miloval cirke * a vydal sebe samého za ni.“ (Efes. 5, 2:1)
Evangelium tedy žádá ne libovolné. panování, nýbrž laskavé vůdcovství
od mužů sahající třebas až k obětování se. Totéž možno říci o poměru
rodičů k dětem, jak vysvítá ze slov sv. Pavla: „Synové. poslouchejte
rodičů svých, neboť to je spravedlivé“ (lifes. 6, 1.); tedy ne z bázně
lidské, nýbrž pro Boha, t. j. s ohledem na vůli Boží skrze milost nad
přirozenou. K rodičům však di: „A vy, otcové, nepopouzejte k hněvu
synů svých, ale vychovávejte je v kázni a trestání Páně'i rEfes. G,4).
t. j. v bázni Boží a nikoli v obavě před hněvem a tresty lidskými.
Proto rodiče nemají bráti za normu svého chování se k dětem svůj
chvilkový rozmar, nýbrž sami řidice se ve všem zálibou v Pánu, mají
býti k ním v poměru tlumočníků vůle Boží. Zatím co vědomí zodpo
vědnosti za vládu nad dětmi od Boha. obdrženou pobízí rodiče. aby
nepovolovali zlým návykům jejich, láska přirozená, povznešená. na roveň
ctnosti křesťanské podněcuje jejich horlivost v moralním výchovu,
v čemž příklad nestejně působí s napomenutím nebo s povzbuzením.
Ono hledání nejprve království Božího a jeho spravedlnosti usnadní
rodičům péči o budoucí zájmy svých potomků, nebot bez ohledu na
hlas krve a těla, jenž rád by se těšil z přítomnosti milovaných bytostí
až do smrti, a bez ohledu na ješitnost rodičů, jež touží po světovém
vyznamenání a bohatství pro ně; bohabojní rodičové snaží se nejprve
poznati vůli Boží vzhledem ke každému svému dítku. aby nezávisle od
svých zájmů nebo libovůle mohli je vésti k jejich povolání. Připojíme-li

810

FELixsKI:

k tomu, co jsme řekli výše o rozdělení práce a zisku z práce nabytého,
utvoříme si dosti věrný vzor křesťanské rodiny, jejímž nejlepším zna
mením jest ono společné přesvědčení, že z vůle Boží existujíc a snažíc
se dosíci vykázaného od ní cíle, skládá onen solidarní celek, z něhož
žádného člena ani vyloučiti ani učiniti poslednějším nedovolí vzájemná
láska. Společná snaha rodičův i dětí působí, že nikdo libovolně o vlastních
zájmech nepřemýšlí, nýbrž v každé práci všichni mají účast společnou
na účelu, a to nejenom materíelní ani ne výhradně dočasnou. nýbrž,
ato především, věčnou, jež stanoví poslední cíl člověka. Vzhledem
k tomu, že rodina jest i materialem. z něhož ohromná budova spo
lečnosti se buduje, ivzorem té budovy, musí nám čtenář odpustiti
podrobný rozbor křesťanské rodiny, nebot on nám usnadní později
ocenění důležitosti společenského organismu. Dříve však budiž nám do—
voleno pohlédnouti na ono přetvoření. jež nevěra dokonává v lůně rodiny.
Viděli jsme. že hlavními články rodinného svazku vedle záměru
l-Šožíhojsou: nerozvížitelnost manželství uzavřeného mezi jednim mužem
a jednou ženou. závislost ženy od muže a dětí od rodičuv a solidarnost
celé rodiny založená na společných povinnostech, a konečně milost
svátostná. posvěcující a posilňující svazek manželský. Pohled'me, co se
děje s těmi živly rodinného života ve společnosti. jež se vymanila
vlivům náboženským. Co se prvního týká. komu jest neznámo. že od
té chvíle, co sňatek civilní získal si právo existovati v kodexech
konstitučních vlád, usnadnění rozvodu stalo se heslem všech protivníků
svátostného manželství. Kdekoli se dostala vláda do rukou tak zvané

liberalní strany. hned ozvaly se ve sněmovně návrhy na usnadnění
rozvodu, a to tolik aspoň, na kolik lze to učiniti vůči silné Opposici
katolické. Oportunismus tedy jen zadržuje _dosud ruku nevěrcův od
dokonalého zrušení manželství pomocí zákonů; neomeškají však to
učiniti, až přijde pravá doba, t. j. jakmile budou se cítiti dosti silnými.
Abychom se o tom přesvědčili, dostačí nám přečísti si theorie hlásané
od těch publicistů, kteří tvrdí bez obalu, že svazek manželský je týrání
tísníei srdce a vůli dvojice lidí, kteří mají míti právo rozejíti se,
jakmile třebas jen jeden z nich nenalezne v manželství štěstí. Viděli
jsme již dříve, že takový nejapný požadavek zruší manželství a tím
též i rodinu a děti ponechá bez péče. Theorie nevěrců výmyslily však
také lék na žalostné následky svobody manželství. Oni vkládají zejména
na vládu povinnou starost o výchov ditek již od kolébky. Ale zdaž
ono konečné rozloučení rodiny a obrácení společnosti v houf nalezencu
nestaví již samo ony theorie na pranýř pohany u všech šlechetných
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srdcí. jež nechtějí pohrdati hodností člověka? Čeho však možno se
nadíti od one. generace, jež nemůže ukázati na své rodiče a nezná
ani péče mateřské ani starosti otcovy? Od generace, jejíhož srdce ne—
ohřálo teplo rodinne ani neposilnily tradice rodinných ctností? Jestli
nad to pohlédneme na tu vážnou okolnost: že vlivy náboženské bývají
Co nejvíce odstrkovány' od nevěrců z veřejného výchovu. snadno po—
chopíme. v jakou bezednou zkázu morální upadla by mládež ubohá.
zbavená najednou í péče mateřské i církevní. těch dvou rodič-ek. jež
obdařivše nás nebem i zemí, mlekem rodinné a. křesťanské lásky nás živí.
Proti takto postavené otázce o domácím krbu co říci jest 0 po—
slušnosti ženy k muži nebo dětí k rodičům? Oni hlásajíce zásadu
rovnosti přirozeně nejen již práv. nýbrž i schopností všech lidí, domáhají
se,jménem té zásady uplné rovnosti s mužem pro ženu ve všech oddílech
práce jak domácí tak i veřejné. Apoštolově emancipace; nazvavšc stano
visko “ženy ve společnosti křesťanské zpátečnickým, žádají s jedné
strany zákoune' vymanění ženy z područí mužova. s druhé připuštění
jí ku všem zaměstnáním, k nimž muž je připuštěn. Mají býti slabšímu
pohlaví otevřeny všechny vědecké („.leOí'y,všechny úřady jak veřejné
tak i soukromé bez ohledu na přání mužuv a otců. Znajíce zkaženost
lidske povahy, nemůžeme se díviti, že podobné theoric nalezají nemálo
přívrženců mezi svobochnnyslnějšími ženami a mezi ženami libovůli
milujícími. Jestli však ve výminečných případech v praxi uvedená
emancipace může se zdátí výhodnou pro určitou ženu. ve smutném
stavu octlo by se slabší pohlaví, kdyby otcové a mužové. přiznavše
dcerkám svým a ženám právo výdělku na každém poli, přestali po—
važovati za svou povinnost staratí se o ně a o výživu celé rodiny.
Každodenní zkušenost nás učí, že práce ženy ve všech oborech méně
vynáší než mužova. Pohlédneme-li na čas, jejž žena mateřstvím ztrácí,
tu by nerovnost produkce byla tak kříklavá. že by po zrušení spolku
vypadla rozhodně v ohromný neprospěch žen. Avšak materielní ne—
dostatek jest jistě nejméně zlým následkem emancipace; nepoměrně
tížeji dotkly by se rodiny nedostatky mravní. Touha po emancipaci může
povstati jen z existujícího již antagonismu zájmův. Avšak antagonismus
v rodině jest nepochybnou známkou slábnoucí rodinne vzájemnosti.
Vezměme vřele milující se rodinu a příkažme jejim členům. aby zrušíce
společné zájmy; tak se nezávisle zařídili, aby si každý sám postačil
nestaraje se oto. co jíní činí. Všichni jednohlasně zamítli by s rozhořčením
ono libovolne dělení, jež zbavuje celou rodinu těch srdečných útěch7
plynoucích ze vzájemného si vypomáhání. Dělení zájmů již povahou
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věci vede k rozloučení osob, jež pracujíce samy o sobě, nemají pří
ležitosti často se vídat; v mnohých však případech se stává oddělené
bydlení příčinou zdaru. V manželství však emancipace je prvním krokem
k rozchodu manželu; totéž pochopují i nevěrci, kteří snaží se použiti

jí za klín k rozštípnutí patriarchálního kmene rodiny.
Ale emancipace má ještě jednu negativní stránku; že tato dosud
s celou jasností nevystoupila, stalo se proto, že jsouc ještě ve stadiu
vývinu, není každému oku viditelnou; stránka ta jest vliv její na
výchov dítek. Kdož neuzná, že v rodině, v níž žena domáhá se rovných
práv s mužem a nechce se podrobiti jeho vládě, také děti nemajíce
před očima příkladu poslušnosti, musí naplniti se duchem zpupnosti
a neposlechnou ani otce ani matky. Vzdorovitost ta nedá se zlomiti
dosud užívanými prostředky moralními, jež působí na svědomí a rozum,
ježto emancipační theorie odňaly jim hlavní jejich základ, t. j. úplné
přesvědčení o jejich obapolné slušnosti. Co mohou říci rodiče dobře
emancipovaní dítěti k odporu náchylnému, aby je přinutili k poslušnosti?
Mohou se odvolati na Boží přikázaní o cti rodičů? Zdaž týž Bůh ne—
ukládá i ženě posloucliati muže? Co děje se, jestliže vůle lidem zjevená
od Tvůrce ztratila svou vážnost v jednom i v druhém případě? Čerpanč
důkazy z rozumu vůči zásadě rovnoprávnosti přijaté od rodičů ztrácejí
svou důležitost, nebot děcko také je člověkem a tedy nesmí býti od—
strčeno. Jestli žena proti skutečnosti myslí, že má všechny podmínky
samostatného života a že nepotřebuje průvodu mužova, proč neměli
by se toho domýšleti isynove, kteří třebas že nedosáhli mládeneckého
věku, přece silou a odvahou předstihují v ne jednom ohledu matku?
Není třeba býti prorokem, abychom řekli, že nezmění-li rozvoj idejí
socialnich tohoto směru. staneme tváří v tvář tak zformulované otázce

emancipace dětí, jak je dnes zformulmaná emancipace žen. Proti
náboženské zákonodárství v mnohých krajích upravilo cestu v tom
ohledu, přikazujíc posilati děti občho pohlavi do bezkonfessionelních
škol. Jakmile však vláda odejme rodičům jedno z největších práv
Bohem jim udělených. t.j. právo na výchov svého potomstva dle svého
svědomí, proč by neměly děti někdy toutéž cestou pomocí zákonů býti
rodičům odňaty, aby zůstávaly již od kolébky pod výhradní péčí vlády?
Není to též jedině otázka času ? Zvláště tehdy, uvážíme—li ten smutný
zjev v nevčreckých kruzích. že ješitnost a domýšlivost mládeže vzrůstá
v témž hrozném poměru, v jakém láska rodinná a ochota k obětem
vzájemným klesá. Kdyby však ten socialni převrat konečně se splnil.
kdyby rodiče skutečně nastoupili roli podnikatelů. kteří dodávají státu
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jistý počet hlav do škol. školní material, nemajíce na jich výchov vlivu.
zdaž potřebujeme mluviti otom. več by se obrátila zásada životodárná
solídarnosti rodinne. vytryskujici ze vzájemné povinnosti, jež práci
v poměru ku schopnosti. avšak ovoce společné práce v poměru k po—
třebám jednoho každého rozdílí? Běda tehdy dětem slabým, churavým
nebo jakkoliv od přírody odstrčeným! Budou zbytečným břemenem
vlády. pohrdaně a odstrkované, jež jako vřed společnosti k záporným
silám v boji o existenci se počítá. A nemohli bychom se diviti, kdyby
vláda, jež nezná mateřského milosrdenství, chtěla se dle vzoru Číňanů
zbaviti oněch nepotřebných jedliku společnosti. Stačí pohlédnouti na to.
co se již dnes děje v mnohých tm'árnách, kde pracuje nezletilá mládež.
abychom pochopili, s jakou bezohlednosti nelidská správa toliko zisku
chtivá vykořist'uje ncdozralč síly dělníků, nemajíc žádnelio slitování
s jejich potřebami.
O svátostné konečně podpoře. kterou manželství křesťanské boha
bojnému vedeni rodiny udílí, nelze mluviti tam. kde toliko sňatek
civilní za závazný jest ustanoven, aby vypudil církevní sňatek: po
zavedení toho budei on uložen do musea neuskutečněných předsudku.
Ve společnosti nevěrců jsou manželé ponecháni v každém případě
jenom samým přirozeným vlivům; ježto však pro lidskou křehkost
jak vnitřní žádosti tak i vnější podněty spojují se k tomu. aby pro—
budily v srdci sobectví a zničily ducha obětavosti, proto není divu. že
vyrostla na takovém základě rodina, jež zatím. co zákonitě jest ničena.
nemůže již žití pospolu, nemajíc ani vniterněho cementu křesťanské
lásky ani vnějšího společného cíle svých záměru.
Takove jsou vlivy víry a nevěry na vnitřní i'istroj rodiny. odkud
snadno lze souditi o důležitosti každého z těch dvou prvků. Přejděme
nyní k ocenění těch vlivů na společnost.
(P. d.)
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Odkud povolal Krištof z Teuffenbachu
Odpovídá

Hrváty na Moravu?

ALOIS MALEC. (O.)

33. Xd rod ní kroj> jenž býval u Hr 'átúv uherských tx'ž. jako
u moravských. Parádní kroj moravských Hr *átů má, u junákn t_vte
části: „čižmeň „hlučešg „košulju“ (vyšívanou/l, „lajbl“ nebo „rekli
„svivan facuov“. ,.klohuk s per01n“; u dčvv'at: „čižn10“, krátké sukně,
pestrý nebo vyšívaný fčrtoch; „OpleČe“ n\košile vyšivaná), 7„la'jhl“nebo

„rekl“, „kuolarinŽ na hlavu za star; : ,.slovenkuií u vdaných: „škeíijn“
nebo „portuŘ Ženutí nosili „hale“ (_hzdinu).Bezmála všechny tyto kusy
připomínají národní písně Hrvátův uherských. Jednotlivé kusy výšívány
jako \) Ih'fátů moravských. — Vyšivaná „košulja“ junákova *áhí
oko dívčino:
M &1'0v.1)

Ništ mi se ne vidi na mludom junuku.
nog tanka košulja svilum našivzum,

ků lnu ní šivnla mati ni sestru-a.
nee mu ju fe šivalu njega milu, qua.

Muž vzpomíná mladých let, kdy nosil 7,pel'o“ za kloboukem:
Velika Narda.')
Dokli sum juuak hil, tri peri sam nosil,
kad szun se oženil, žena mi je vzela.

Zena moju, ženu, kumo S7 perje. dilu?
Trim mladim junakem sam je pndililu.

K mladoženji zpívá se:

\'ulka ProdorštofJ)
Ti si lnoreš ,zuéti ])el'jn s krljačiee,
ter ln(n'eš pozabit julmčke pravím—.

Jinde zpívá si _junák:
M 11 (* i 11 d 1' () ff)

Ako sam neka sam uboge majke sin,
još se ufam nosit za skrljačmn pelin,

za skrljučmn pelin i ždruljevn peru.
i ždmljevo pem ÍOI' škrljak na hero.

Stinjakil)
Platí, milu, plati moje tesne hlnče,
kč sam ju mzdeml hodeč vsenek k tebi,
hozlec' vsenek k tebi, premladoj rožici.

Hrvatske ŠieeJ)
Nikdm' nisam k tebi došal,
da ti ne bi ča donesul?

Pl'vič gjnngje, drugič “ižme.
:! to čižme gordovanjske.

v

O 7.Zeleznom“ ,.jzlči se“:
P 11 1 j 11.1)

Muži ino žene lipo lní se nosil,
mladenei í divojke s řižmiemni hodu.
1) Kurelac,

».Íuč—ke<<.Zagreb

1871.

aqqqo

P[;fížl

os

g_,7121.1(x[“

UAUJIOJ
"uuod

(\'ÚEQS

u_[om "m.unl ;1 M;; Hmmm;

;:I;[ _[om ;.ud

.mp po a_[mn "'a.lalurr1

;, (l;ooU gmdgA
'
. .;;n.x;dz
'
1:1—„121 po

“105

.;opruu 'ogaumu
lUUZHd

ňom

of 1:>;a;npz_

mlup

uuu;

uzlu.—'

; 'l:_[;n

„ ';uoulqug
uo 0.: sv.; ';3uldn
umspuh

apuo

A l;;[oq quuuq

;[oqu

“a.—'

umu;

nm.—;;

[SAB.IOLLI
EDFA—THA QUILÍ

0; '.I ggg;

„m?szgom

UJ“ OAS';
(uno co;p
adoqez ns
qz“ “B);n;
u; ou.n32;q
fupm
UX
ma Šuualoz

aaa;
01.3
nad
“B.IÍÍZOI'
"\zunzmz;
,;qmnf
mm;)

ogufm po uuugwq

d 'Uuaunm 12x

gu'A/Jou;;-\s)

'(00dlA

z;

129

“ulomm

Uleduz [;;/„m; '(u;.m;on>[

;) uqumš u) ;u;;ou1u
mu;.xo;o_[';p Sam-ls

oqnupaf

n;

tamním

;[Ltsou
Haf

g;; 111[0.[.\SSnapem;
uJAS Quaga; “„apaúdo“
umná-XAsm; 413qu

oýqmmout 'gngAJH
Š 'J,OA_IZ
g;;mq; n.p.,iqsimaom

e;

u ž;_f99£qn osm

MHW—TH(105353an

.r)a_\[ '»o>1;)13f<<q.).m'nz

';;3[

25163

Amis

MALEC:

a zasazenou na půdu moravskou. Zvyky tyto jsou tmelem, jenž slučuje
moravské Hrváty v jednotný celek s Hrvaty uherskými. Jen několik
dokladův. O svatbě u moravských Hrvátů nevěsta přišedší ode zdavek
k zahradě před oteekou „hižu“, hází dětem svatební koláč „vrtanj“
(vrt : zahrada); koláč ten dobře je znám Hrvátům uherskýnn jak
svědčí píseň 634. ve sbírce Kurelcově.

Frakanava.
\' ugrskoj krajini je još jedna mati,

Ona ga ne hraní s vrlmjom nit s vrlanji

ka mi sina hraní, oženit f_fakaní.

nego mi f_fahraní s inudrimi

ričamí.

Jméno „vrtanj“ zárukou téhož u nich 0 svatbách zvyku.
O moravských Hrvatech napsal kdesi Volný; že jejich dívky se
líčí. (Viz o tom „Hlídku“ 1899, 2. str. 108) Uherská Hrvátka želíc své
bývalé krásv: zpiva si:
J a n d ro f.

.la sam cvalu i procvala
kot črljena roža,
sad odhajaln Il' prohajam
kot jutrnja rosa.
Išela lica mlpadajn,
starost zlannfnuju.

S črljenimí sad žužnjamí
sede vlasi kinčiln;
ino s črljenum kredicum
hleda lica ličim;
ali čelo me vkauuje,
starost osvajuje.

Jak nápadná to shoda ve zvycích?
Xa křtu sv. dávají se hochůin nejčastěji jména sv. apoštolův
a jména: Jure, Miho &Lovre; tak na Moravě, tak i v Uhrách. Vjedně
jedine písni (koledě), v níž pastýři jmenuji se křestními jmény, kromě
Vida a Štefa jsou ostatní jména výhradně sv. apoštolův: Jive. Šíme,
Toma. Mate. Jakov, Andre. a ovšem i hořejší: Jure, Miho a LovreJ)
1) Zajímavou tu kolmlu neváhám tu pod-ati. (Kurelar,

>:Jat'-kefr.)

Pan d ro f.
('a mora to bití, jur se dan činí?
Jur se dan načinja, još polnoéi ni?
Pastiri pri čredah vsi glave vzdvižu,
I jedan drugomu vsv takto kričů:
,.Iure, Vide, Simo, gori se vstante,
“Ter tu lípu svitlost malo si poglejteu
Jure ter i Sime gori se vstaju,
Na Ivu tor Vida tako kríčíju:
.Postole obujte, halje si vzamte,
Šurliee, tnl'biee ne pozabitem:
Ive nut si vzame svoju Í()l'l)i(řll,

Tor si ju natakne na balíčicu.
\'id za njim poskoči, krljak pozabí,
Ya hitroéí mu je ostal na klinei.
Šiun- i oni drugí njilu se neg smíju,
Da im sv bradiee \'senek stresaju.

Andraš i )latijaš pri oguju lcžů.
Ter si pri ujem svoje trbuhe teplu.
Kad i Toma vidi, da su pri ognji,
Na polji pri čredah tako im govori:
»Od ognja se vstanu-, nut vel'ke svítlosti!
SIOprv je nastala, još dvanajsta ni.
A ti, Štefe, vzami iz te torbíce,
Kč su ti va nutri, lipe dndiee.
Polož na ramena, na nje zaígraj,
(“)nu Betlohvmsku lípo zadudaj.<'
Štefe ih položí, počne dudati,

A stari pak Mate poskakivatí.
Kad pastiri čuli () novom kralji,
Da se je narodil v Betlmnskoj štalí:
Počeli se josu skup spominatí,
Ysaki ga () sobí Činl (l:ll'ivali.

Odkud povolal Krištof z Teuffenbaehu
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Při odchodu dává se u jedněch i druhých: „Z Buogom“ (Milčetíč.
str. 5385);1) děkuje-li se zač, děkuje se ustálenými slovy: „Buog plati"
(Milčetié, str. “*).1)

Na polích skládá se obilí v ..križice“ a v 7,kladnjice".
Do nedávna u moravských llrvátův o pohřbech zpívali píseň
pohřební všichni: kdož na pohřeb se sešli. Písně ty jsou i mezi Hrváty
uherskýmí rozšířeny. jak dokazuje zmíněná sbírka Kurelcovař) Dojista
měli naši Hrvátí tento zvyk ze své staré vlasti uherské. — Shoda ve
zvycích a obyčejích tak rozmanitých nemuže býti nahodilá, ale svědkem
jest výmluvným dřívějšího pospolitého života Hrvátů moravských

s Hrváty uherskými.
Významnými pro vypátrání bý *ale vlasti moravských Hrvátů jsou
poutě, jež do let sedmdesátých konali do Železná (Eisenstadt) v Uhrách
(západně od Neziderského jezera). Kde vzal se u nich ten obyčej putovati
právě tam, do Zelezna v Uhrách? Xechodí tam Slováci z Moravy, a jsou
místu tomu poměrně bližší než Hrvátí7 nechodí tam Němci. ——
jen Hrvátif

Proč právě jediní Hrváti ze všeho obyvatelstva Moravy ? Poutních míst,
na něž lid z Moravy rád putuje. jest. jak známo, mnoho: Maria Cell.
Vambeřice, Šaštín (v Uhrách), „ke třem dubům“, ale Železno známo
a oblíbeno na Moravě jedině Hrvátům! Vědí také o zmíněných těchto
Lovre on mi nosi bolu oveieu,
A Mate pak mukc punu vriéicu.
Jakob on mu nosi lípu gajhicu,
._\ va gajbi kosa, milu ptičicu.
Stefe on mi nosi svoje dudice,
A Iva ěrljene si jabuěiee.
1) »O hrvatskim

Milla on mi nosi mehká perjica,
Da s' ditetu spraví zimska dulmjica.
Angeli počeli lipo spivati,
I mladomu kralju hvalu davati:
„Hvala budi bogu, ki je na nebi:
A mir dohrim ljudem, ki su na zemlji.<<

iiasc_>obillaiíia<<.Zagreb

2)

Petrovo

1899.

Selo. (Popivka od smrti.)

Oh smrt strašná, oh smrt huda,
Kulika li (finiš čuda!
Spominanje žuhko tvoje

Iani jako srdce moje.
Kigoder tvoj čemer kuša,
'Z njoga pojti mora duša . ..
Nápň—vmoravských

__a__
Oh smrt
spo - mi

-

Hrválů:

__._.___._ :_'__——C._j
má
„. .;

\,

_/

„___—___)

stra-šna,
na - nje

oh smrt hu -da,
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ra - ni
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——Q
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poj - ti
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du

-

ša.

če - mer
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velikých mistech poutních. chodívají i tam někdy. ale do Železna
chodilo se nejraději! Jak jest vysvětliti zjev ten? Velmi snadno. Železno
jest největší poutní místo uherských Ilrvatu. je téměř ohniskem na—
boženského jejich života, zápalu a nadšení. střediskem všech Hrvátu.
již po západních hranicích Uher jsou rozptýleni a živlem maďarským
i německým hojně prostoupeni. Železno jim bylo ode dávna duchovním
pojítkem: jež blahodárně také působih) na život jejich národní. Tu se
poznávali navzajem. že jednoho jsou jazvka. jednoho kroje: tu pro—
houzelo se poznani vzájemnosti náboženské i jazykové: klíčilo sebe—
vědomí narodní, vzklíčené pak sílilo poutěmi každého roku konanými.
rostlo a mohutnělol Poutě t_v staly se duchovní i společenskou potřebou.
znárodnělý! Bez nich lid te'měř ani nemohl žíti! Tak hluhoee v život
lidu zakořeněny zříme tyto poutě i u Hrvátů moravských: od nepaměti
konaly se s velikým zápalem a nadšením: a z toho soudíme po právu:
že obyčej tento pojí je úzce s Hrvatý uherskými. že moravští Hrváti
donesli si tento zvyk na Moravu ze své staré vlasti. a že tedy z těchto
Hrvatuv uherských pocházejí. z nich na Moravu vzati h_vli. V soudě
tom utvrzuje nás mila vzpomínka na poutě tyto u moravských Hrvátu
zachovaná. Kdýž totiž na pouti své došli do hrvatských osad kolem
Železna, tamní Hrvati chodí'ali jim v zástupech v ústretý. vítali je
s nadšenou 'adostí jako své staré. milé přátele 5 pýchou o nich říkajíce:
a').„To su naši rodjakixi 1) Slova tato v živé pamětí starých
Hrvatu moravských uchovanzí jsou vzácným dokladem starou vlast
jejich zjišťujícím. ..Rodjžik“ je krevní přítel. a slova: 7.To su naši
rodjaki“ neomylně dokazují. že moravští Hrváti krví jsou spřízněni
s těmito Hrváty uherskými. že tam hledati jest jejich předky. jejich
dřívější domovinu.
Těchto Hrvátův uherských „kojí su ostavili staru postojhinu svoju.
strane primorske iBosanske inutrnje Hrvatske. te zamakli i otišli pak
se nastanili po Ugrskih stranah, oko Dunajske vede i Pinke vodice, oko
jezera Novoselskoga, oko Šopruna i Požuna, oko Kiseka i Rohunea itd.“ 31;
značný jest počet. Samo úřední (maďarské) sčítaní udava jej na 580093)
1) O litaniích ke Všem Svatým modlí se: »Da duše naše, l_vratuov, rodjakuov
i dobrmffinitelnov našíh od vječne propasti izbavíš.<-:
9) Kul—eine, >>Jačke<<. Zagreb

1871.

V.

3) Brockhaus' Conversatíons—Lexieon. 1895. B. XVI. $. 74.
Komitat

Pressburgr (Pozsoný) .
\Vieselburq (MOsoný)

.
.

.
.

(")tlenbur;r (Šoproň)

.

.

.

Eisenhurg

.

.

.

.

Maďaři

Němci

Slováci

.
.

.
.

119.899
“30.787

55.903
54.729

149.741
493

.

.

192.334

105.043

3—19

.

.

197.389

125.526
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Hrváti

1.524
8.424
30.160
18.197.
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Kurelac v letech padesátých jich napočítal jednou tolik. ..Danas“. píše,
„toga naroda doseljenika, po onom ěto sam ga ja pobrojiti mogao. bez
onih dakako, čto su starosědioci oko Drave, može biti do svojih sto
dvadeset tisuěhil) Šembera rozděluje jejich osady na jednotlivé stolice
takto: Železnou (3-1.Šoproňskou ((")denburg) 30, Mošoňskou (\Vieselburg)
11, Prešpurkskou ?. Rabskou 1. Rozloženy jsou od ústí Pinky do llabu
směrem severním k Neziderskému jezerm po západní a severní jeho
straně až k Dunaji. Kurelac ve své sbírce ..Jačke“ jmenuje jich přes
šedesát. Ze kterych tedy těchto osad vzati byli moravští Hrváti? Osad
těch výslovně jmenovati nelze. Nedá se tu téměř z ničeho na určité
osady usuzovati. Xobot' ,.vsi su oni tamo iste krvi, istoga plemena.
istoga govora. vsi čakavci: osim ono několiko sel. čto je oko Bandola
i Parapatió Briga, od prilike devct ih na číslu. čto ih zovu Vlahia.
te kojí. bez ikakve sumnje, plemenem su Srblji. iz Bosne odkuda—li
tamo se naselili..."'“3) Snad by osady ty najíti se daly na základě
matrik. když by v nich přišlo se na táž přijmení: jako mají nejstarší
rodové Hrvátu moravskycli.3) ale kde psaly se matriky v 16. století.
kde psané zachovaly se? A kdyby i tato jména se našla. kde by se
z matrik nabylo záruky. že soujmenm'ci a pokrevenci vystěhovali se
na Moravu? Jen přibližně možno udati, se které strany těchto Hrvátu
pocházejí Hrváti moravští. Kurelae dělí je na Hrváty horní (gornjake)
a dolní dolnjake) a nalézá nepatrné mezi nimi rozdíly. ,.Čto je možebit
razlike u govoru i običaju. u nošnji itd., to oni bližje Šopruna (gornjaki)
zavlače, kad govore7 čim oni čto su nižje. krhko izgovaraju. Gornjaci...
iveči su književnici, nego dolnjaci_.... u njih ženski spol svoje pěsme
piše i prěpisuje... I srdce je u gornjakov mekše i u pěsmah Xě—
mačkomu sentimentalismu je podpalo, čim su dolnjaci stare goš óudi...
Ob odělu to jednih, to drngih, to gornjakov. to dolnjakov. samo to
jedno još sam zapametio, da je gornjakov odělo bogatije, u mužkoga
i ženskoga, nego u dolnjakov; i da gornjački junaei (momci) pero
pětelsko za klobukom nose."'4) POpis 77gornjakOV" velmi dobře hodí se

na Hrváty moravské; majít. i oni 7,pero“ za kloboukem. v řeči ,.zavláčejíň
kroj jejich bohat, jsou „književnici“, a dle toho dalo by se souditi. že
pocházejí z uherských Hrvátů horních: osedlých nedaleko Neziderského
jezera. Tomu nasvědčuje i
*) Kurelaf',
&) Tamtéž.

>>..lačke<<.XVI.

3) Jak je ukazuje zlomek matrik frjelíštorfskýeh z let 1636 —1688.
4) Kurelae, >>Jačke<<.XVII.—XVIII.

(i. podání
mezi Hrváty moravskými dosti temně zachovi—ine,dlc
něhož přišli od Železna (Eisenstadt) Vypravuje se, že přišlo 28 rodin:
do .l*'rjclištorl'u 12, do Gutfjeldu &) a do Preravy 7. Dojísta nebyly
rodiny ty vzaty z osady jedne, ale. z více osad od sebe snad dosti
daleko vzdálených.
Svědkové tak rozmanití a tak přesvědčivě mluvící nemohou
mylíti; taková. shoda vniterného i zevního života llrvátů moravských
a uherských nezvratně dokazuje jejich pokrevcnství. Moravští Hrváti
vzati byli na Moravu z krajin Hrvátův uherských; tam stará vlast
jejich; pravlast pak dle Kurclca, Milčctiča, Barleho a Kntena někde
v „senjskc biskupíjí“ při moři Jaderském.

První tři kapitoly Písma.
JAN OLIVA. (Č. d.)

Z téže příčiny nemohu přísvědčití hlasům, že bible je ve věcech
přírodopisných V prvých 3 kapitolách pOpularní, popularni ve smyslu
nevyvinutých, nepřesných názorů, asi v tom stadiu, v jakém si před—
stavují nynější učenci člověka t. zv. přírodního (Naturmensch) To
bychom bez příčiny snižovali schopností prvého člověka a pak bychom
si málo vážili poučení Božího, nebot by každý mohl říci: něco podob—
ne'ho nebylo třeba zjevovati, to by byl člověk také sám si skombinoval.

Mnohé o'všem plete snadná forma, sloh, ale já myslím,

že právě jasná, všem srozumitelná dikce je nejlepším
odporučením pravého vědce, kdo věc dobře zná, sroz—
umitelně čilí popularnč jí podá. — Naopak zase mnohým
vadí, že nelze ve všem zjednatí souhlas mezi šestidenním a nynější
vědou a odtud, aby zakrylí své rozpaky, říkají: bible je popularni a
proto se nesrovnává s vědou. Jak viděti, cítí tito vědci, že srovnávají
dvě věci k sobě nějak nepatřící a nechtíce ublížítí sobě, ubližují biblí,
vinice ji z dísharmonie. Já však myslím, že vina bude právě na opačné
straně, při vědě a ne při bibli. Představme si dobře situaci. Šestidenní
je zjevené, nejen pro Adama a ženu jeho, ale pro všechno lidstvo,

První tři kapitoly Písma.
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zůstane ve stejné platnosti od počátku lidstva až do konce lidstvz,
nebot zjevení B. nemůže si odporovati. Je to také tak s vědou ? Nemění
se naopak stále? Dosáhla již svého vrcholu, řekla poslední slovo ? Každý
vidí, že srovn:'r.váním zjevení & vědy za nynější doby srovnáváme dvě
nestejnořadé veličiny, veličinu stálou a veličinu stále se měnící. Tu
ovšem nemůže dojíti uspokojujícího výsledku. Ale vina není na zjevení,
nýbrž na nehotovosti, nevyspělosti vědy. Čím více bude věda dospívat,
tím více shod mezi ní a šestidenním bude přibývat., až jednou se na
lezne úplná shoda. A to bude nejlepší důkaz pro pravdivost bible.
Pamatuji se, že Gebauer kdesi napsal, že čím více některý rukopis se
blíží výsledkům postupující vědy, že tím je větší důkaz jeho pravosti,
a podobně bude zde. Za nynějšího stadia vědy pomýšleti na uplnou
shodu šestidenní a vědy není možno, jistě rozdíly tu jsou a ty rozdily
třeba vytknouti beze všeho vytáčení. Rozdílů těch však, jak řečeno,
bude ubývati. Ovšem ne tím, že bychom z děl vědeckých vybírali si
věci vhodné, odporujících nedbali. Chceme-li upřímně srovná *ati. musíme
na jedné straně do slova položiti názory díla vědeckého všeobecně
uznaného a vedle slova bible, a pak srovnávati. — Harmonie potřebně
nczjednáme ani tím, že bychom slova biblická v šestidenní vykládali
pozdějším textem biblickým, nebot tu bychom opět srovnávali dvě
veličiny ncstejnorodé. Vnímavost a tvoření pojmů před pádem byly
jistě poněkud jiné než po pádu, proto pojmy, jaké měl Adam při po
učování Bohem, v něčem alespoň lišily se od pojmů, jaké máme my
po pádu.
Toť asi tlicorie má, čili duch, s kterým přistupují nyní k výkladu
fakt hexaemeru. Jako úvod představme si situaci. Hospodin asi řekl:
Co kolem sebe v nejkrásnějším pořádku, uspořádání vidíte, nad čím
pány a vládci jsem vás ustanovil, nebylo vždy takovým, nýbrž stalo
se, dospělo nynějšího stavu tímto způsobem:
Verš 1. předvádí nám krátce první, nejstarší fasi celého vesmíru

a tím ovšem i země. Vesmír jeví se tu na počátku

svého

vý

voj e, zvláště pak onen vesmír, v němž nalézá se slunce se všemi
svými oběžnicemi a se všemi svými sousedy hvězdnými. Byly tu tedy
již všechny podstatné hvězdy, které až posud vidíme, bylo tu i naše
slunce, ale ani slunce ani hvězdy nebyly ještě v té podobě, jako jsou
nyní, byly na počátku svého života (rozvoje) Braunl) 302. 297. H. G.
Pěkně to pověděl sv. Augustin slovy: „Slova písma sv.: Na počátku
stvořil Bůh nebe a zemi, znamenají, že Bůh símě nebes a země učinil.
1) Úber Kosmogonie vom Standpunkt

Hlídka.

christlicher \Víssenschaft, :2.vyd. MiWi—"tel“
1595

54
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JAN OVLIA:

tak že všecky věci, jež na nebi a na zemi jsou, ze hmoty nutně vyjíti
nebo vyvinouti se musily“ Č. k. d. 1888, 220. Všechno jest ještě ne
hotové, v počátku svého vývoje. Jinak můžeme totéž označiti, že byla
stvořena světová hmota, nebo ještě lépe material pro vytvoření světa,
a že byl již proveden základní plán nesmírné budovy světové, oddělena
od sebe jednotlivá. tělesa nebeská. DB. 2, 1045.
Tím zároveň nastal prostor a čas. základní to podmínka pro
všechny bytosti jakkoli s hmotou spojené. Tím ukazuje se nám zpráva
biblická jako nejmodernější úvaha o vzniku hmoty, prostoru a času,
a tím velice filosoíícká, alespoň každá filosofie na tyto tři věci musí
dáti největší pozor.

Když zpráva biblická seznámila nás s počátkem

všehomíra

i zem č, obrací se ve verši ?. k zemi. Co asi nám o ní poví? Dle mé

theorie musí pověděti výsledek

o zemi, výsledek o zemi té, jaká

nám byla představena ve verši 1. tedy o zemí, jako části všehomíra.
A tak tomu je skutečně. Země ve své podstatě jako část všehomíra
čili vědecky řečeno země po stránce geologické jeví se nám tu již
jako pevně pod povrchem svým usazena, mořem (?) obklíčena, ale posud
beze všeho tvorstva, byla pustá a prázdná, tmou (?) zahalena nad
oceánem (?). .listoty ve výkladu všude není, poněvadž neznáme přesný
význam původních slov a proto jsem, kde potřeba, dal znamení tázací. —
Ani úplné jistoty není v překladě „pustá a prázdná “, nebot Septuaginta
má dópzrog zač dxzmoreózotc; : neviditelná a bez tuhosti (pevnosti)
totiž na povrchu svem. Druhý výraz může se však přeložiti též „bez
trvání, bez stánííítedy v pohybu; jaký pohyb se tím myslí, zdali na
povrchu zemském, čili země kolem slunce, není zřejmo, ale výklad
obojí obstojí. Kdyby se potvrdil výklad posledně jmenovaný, měli
bychom tu zmínku o otáčení se země kolem slunce! ——Tolik však je
jisto, že se nám tu země představuje ve své výslední podobě jakožto
část všehomíra, kostra její, to, co jí dodává na vždy podoby země, tu
již bylo. Věda to nazývá prahorami.
Země však není jen tělesem světovým, je též bydlištěm organismů
všeho druhu. i\Iá-li se osvědčiti theorie moje, musí býti ve zprávě
biblické zřejmě označen počátek organického života na zemi a má—li
věda pravdu, musí počátek organismů jak rostlinných tak živočišných
spadati v dobu jednu, nebot „ve zkamenělinách nevystupuje zvířena
po květeně, nýbrž obě téměř současně začínají nejnižšími formami“
H. 63., musí se též ukázat-i, že první organismy vznikly ve vodě, neboť
„vědou zjištěno jest, že ve vodách život vůbec se započal a mnohem
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dříve se rozvinul na př. v moři silurskěin než na suché zemi“ C k. d.
1888. 141. Tomu všemu měrou plnou vyhověno, když po zmínce o utvr
zení kostry zemské text biblický ihned se zmiňuje o duchu Všemohoucího,
jenž tvořivě vznášel se nad vodami. Stvořoval jistě organismy, ale
organismy ještě ne příliš rozrůznčně. poněvadž se toliko všeobecně
jmenují. Byl to tedy počátek života organického, Bohem samým
způsobeného.
Větší obtíže působí pro výklad verše 3 z), v nichž děje se
zmínka o vzniku světla. na naší zemi. Jaké to bylo světlo? Obyčejně
se odpovídá: díti'usivní DB. :?, 1046. Avšak text sám udá *á přesně. že
to je světlo sluneční, činící den a noc. Mimo to vzhledem k další
zmínce o obloze (ve verši (i. a. T.) musí to býti světlo sluneční. Důvody
viz Ottův Slovník naučný 7. 1321. a 2, 980. A proč by to nemohlo
býti světlo na př. země samé, vždyt země své světlo měla! V tomto
smyslu je to také vysvětleno v DB. 2, 1046. Ale neprávem. Země
měla své světlo, ale dávno před tím stavem, vjakém nám ji předvádí
text biblický, jak jsme poznali při verši 2. V tomto verši je ve stavu,
kdy svého světla již dávno neměla (Braun 297), je ve stavu tmavém.
Proto světlo, o kterém ve verších 3. až'ií'). se děje zmínka, je světlo
sluneční. A srovnává se to s mou theorií'? Copak nemělo slunce světlo
svě již od počátku svého? Jistě mělo, ale země ho od něho neměla,

ve zprávěnaší je počátek osvěcování naší země od slunce,
počátek střídání se dne a noci a tím vše odpovídá mě theorii. Slunce
jeví se nám tu vyvinutější než ve verši ]. a to snad vadí theorii?
Nevadí, nebot zmínka o slunci neděje se k vůli slunci, nýbrž k vůli zemi.

Verše (5.až 8. naznačují naši nynější atmosferu. Je výsledkem
dlouhého processu, ve kterem vzájemně na sebe působily země a slunce.
Počátek
tohoto proeessu udán je ve verši 2. posledními slovy. Věcně
je tedy úplně na svém místě. Jak však třeba rozuměti oněm vodám
nad oblohou? To je často kamenem úrazu pro cxcgety a nemohouee
jinak, pomáhají si odkazováním k tomu, že Mojžíš musil se přizpů—
sobiti názorům svých nevzdělanýeh rodáků, kteří si myslili, že voda
nahoře se drží nad oblohou v nějakých nádržkách pevných, odkudž
čas po čase se vypouští jako dešt', rosa a p. Viz o tom DB. 2, 751.
Br a un 296, H. 21. a j. A přece výklad špatný, podporující neprávem
evolutionismus přírodního člověka v člověka vyššího. Vždyť přece znali
ti dávní lidě mraky a také něco věděli o rose (nebot vypařování vody
a usazování se jí na věcech studených znali). A třebas by podobná
slova měli a podobné rčení, jak onino exegetě píší, přece každý ví,
5—1*
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že to je metafora, jako my jich máme dost, a jako jsem před chvilkou
tuto sám napsal: kámen úrazu. Celá věc je prostá. Vody nad oblohou
jsou zkrátka řečeno: ether. Výraz tu nesmí másti. Vždyť i slovo
nebe má dvojí význam, jiný ve verši 1. a jiný ve verši 8. Že ether
světový je pro naši atmosferu nevyhnutelný a ve vlastnostech svých
dá. se s vodou a ještě lépe se vzduchem (který ve výrazu „vody“ je
též zahrnut) porovnati, o tom viz Ottův Slovník ], 302 a 2, 979. A
jestliže by se i připustilo, že první čtenáři všemu tomu tak nerozuměli,
jako my, na tom nezáleží, vzpomeneme—lísi na to, co jsem výše pověděl

o významu fakt a otom, že zjevení to dáno pro všechno lidstvo, tedy
i pro nynější vědomosti. jako je dáno i pro všechny další pokroky vědy.
Výklad veršů 9. a 10. v souvislosti zde podávané nečiní obtíží.
Je v nich naznačen výslední stav, k jakému dospěl povrch zemský
tím, že se vytvořily co do podstaty nynější souše a nynější moře.
Počátek tohoto tvoření označen byl ve verši 2., zvláště máme—lizření

k textu, jaký podává Septuaginta slovy „země byla bez tuhosti (pevnosti)“,
tedy ve stavu neustáleném, který však stále se upevňoval, až dosáhl
podoby verši 9. a 10. naznačené. Zajisté že velice k tomu přispělo
utvoření se atmosfery s naší soupodstatné, nebot. tím slunce mohlo
rychleji vysoušeti místa jen mělce vodou pokrytá. Jsou tedy verše
oba věcně úplně na svém místě.
Dle povahy půdy podmíněna jest vegetace, rostlinstvo, a proto
zcela přiměřeně po zprávě o zemi a mořích činí se zmínka o rostlinách.
První pohled na zprávu biblickou ve verších
11. a 1:2. poučuje nás,
že jsou tu schematicky naznačeny rostliny, jaké posud máme na zemi.
Je zde tedy podán výslední stav onoho dlouhého processu, jaký za
kusily organismy rostlinné od svého počátku, ve verši 2. oznámeného,
až do vyvinutí v podstatě těch druhů, jež nyní máme. Zpráva dle
obecnějšího překladu rozeznává tři říše rostlinné a tak se shoduje s vědou,
jež rozeznává rostliny bezděložné, jednoděložné a dvouděložné.
Nejvíce obtíží při každém výkladu činily verše 14. až 18., neboť
podle výsledků vědy nebylo lze zprávu biblickou a vědu srovnati
v uspokojující výklad. Zkusme to methodou zde užívanou. Poněvadž
o počátku slunce, měsíce i hvězd jsme slyšeli v prvém verši, musí zde
dle theorie býti zmínka o výsledním stavu, k jakému slunce, měsíc a
hvězdy dospěly, a poněvadž dle slunce hlavně se ostatní řídí, třeba na
ně přede vším pamatovati. Proto nejdříve o tom, zdali výslední stav
slunce, jaké nyní máme, shoduje se s postavením, jaké zaujímá zpráva
biblická o něm, uprostřed mezi květenou a zvířenou. Tímto postavením
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by text dle našeho mínění naznačoval, že slunce dosáhlo své nynější
podoby po té době, kdy již nynější rostlinstvo v podstatě bylo hotovo,
ale ještě před tou dobou, než dOSpěla k výslednému svému stavu
zvířena. A vzhledem k zemi šlo by z toho. že slunce je mladší v ny
nější svě podobě. než naše země v nynější své podobě. A tak tomu
je skutečně. Pro důkaz odkazují na Brauna str. 300—303 a 131—133,
249—252. Jen pro úsporu mista slov jeho neuvádim. Hh. XIÍI. pak
praví : „Šach ihrer (vědeckého bádání) eigenen Theorie ging die erste
grosse Ptlanzenentwickelung unter dení fast ausschliesslichen Eintluss
der Erdwáirme vor sich, nžimlich vor und in der sogen. Steinkohlenperiode,
und erst nach dieser gewann die Sonne mehr und mehr den entscheidenden
Einfluss auf das Plíanzenleben... Endlich hatten erst dann luftathmende

\Yesen auf Erden gedeihen kůnnen. nachdem die ungeheuren \Vž'ilder
der Steinkohlenperiode ihren Dienst als riesige Reinigungsapparate der
Luft versehen und die dem Ptianzenleben so fí'n'derliche, dem Thierleben
aber so verderbliche Kohlensžiure in sich aufgenonnnen und im Schosse
der Erde (in den Steinkohlen) geborgen hatten.“ Srovnej Zeitschrift
fitr kathol. Theologie 1890, 9-15)n., kde se dokazuje, že k podobným
výsledkům dospěli scholastičtí exegetové dávno před Laplaceem.
Na výslední stav slunce ukazují také slova, jimiž v těchto verších
stanoví se úkol slunce. Úkol ten je jistě stanoven vzhledem k člověku;
slunce, měsíc a hvězdy jaksi se tim dávají do služby lidské, mají býti
člověku k užitku. O organismech se to nepravilo posud, ale přijde to
ve verších 28 až 30, nebof o těchto organismech co do vývoje bude
se ještě dále jednati, kdežto tělesa nebeská dále se nepřipomínají.
Jejich vývoj v podstatě je ukončen pro člověka. Toto poznání poslouží
jistě k lepšímu pochopení theorie pedagogické užité zde pro výklad
šestidenní.
Kdybychom chtěli, mohli bychom zde použiti snadno i tě okolnosti,
že „až do té doby po vší zemi stejná byla temperatura. Úkaz tento
přírodozpytci vysvětlují tím, že za starších dob osa naší země kolmo
stála na rovině ekliptiky, tak že slunce každodenně celou zemí od polu
ku polu ozařovalo.“ Č. k. d. 147. Srovnej P. Schanzl) str. 72. Měli
bychom tu tedy opět výsledek ve stavu, k jakému posud dospěla země
ve svém otáčení kolem slunce.

Vše, co následuje, nečiní při výkladu již nijakých obtíží.
Verše 20. až 22. líčí nám výslední stav, k jakémuž dospěly
ryby, ptáci a vůbec vše, co se hemží ve vodě a ve vzduchu. Není to
1) Das Alter des Menschengeschleehtes. Freiburg 1896.
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vypočítáno po jednotlivých řádech a oddílech, nýbrž jen souhrnně.
U zvířat vodních jmenují se nejdříve největší a po tom menší. Důvod
toho může býti různý. II. 34. Snad tu velikými zvířaty vodními
mohou se rozuměti vyhynulé nyní netxory mořské a ostatními ryby a
vůbec živočichové vodní až posud žijící, nebo tu schematicky pokračo
vá—nojako při hvězdách, od většího k menšímu způsobem názorným,
psychologickým.
Poslední stupeň organismů živočišných je naznačen ve verších
2-1. a 2:3. Opět tu převládá methoda schematická, založená na užitku,
jaký zvířata člověku přinášejí. Nejvíce se ho dotýkají zvířata žijící
ve _stádcch jak viděti i z toho, že k Adamovi Bůh zvířata nejdříve
ve stádech přivedl a ukázal, a proto jsou dána tuto na první místo.
Následují zvířata, která sice nenáleží k domácnč chovaným, ale přece
obyčejně v domech a ve dvorech se zdržují. Na třetím místě jsou
zvířata divoká. Ve verši 2:3. je pořádek poněkud jiný, bud'to náhodou
nebo ordine dignitatis.

H. řšó.——36.Také bychom mohli říci, že se tu

mohou rozuměti zvířata, žijící jako cizopasníei v jiných, předpokládají
tudíž zvířata, na prvém a druhém místě uvedená a v tomto ohledu by
byl pořádek dosti naznačen. Ovšem že zase opačně je to ve verši 24.,
ale tu by se řeklo, že zvířata, žijící v obou ostatních říších položena
do prostřed. A ještě jiné výklady jsou možné.
Zpráva biblická podává nám v nejhrubších obrysech postup zvířat
nyní žijících: zvířata vodní, zvířata. ve vzduchu, zvířata pozemní.
„Geologie rovněž dosvědčuje, co bible praví o postupu fauny. Vodní
živočišstvo, plazi, letouni a konečně ssavci obývající souš, toť hlavní
rysy obrazu, jejž nám geologie o rozvoji zvířeny předkládá. Okoln<.:st,
že bible před více než třemi tisíci roky pronesla pravdu, již moderní
věda za svůj nejvzácnější poznatek pokládá, jest důkazem jejího
vyššího původu.“ o. k. a. 1888, 216.
Verše 26. a 27. podávají nám, jak za tomám, přirozený výklad

o tom, jaké jsou přirozené

mohutnosti a vlastnosti člověka, jakožto

posledního článku v řetěze organismů na zemi. Liší se však od veršů

předcházejících tím, že podávají nám počátek lidstva, kdežto verše
předcházející líčí konečný, výslední stav dlouhého processu, v jakém
byly organismy. ——Verš 26. nejprve nám líčí úradek Boží, jakoby
plán, dle kterého člověka chtěl stvořiti. Tu pak mám za to, že v těchto
slovech je naznačena nejsv. Trojice, tak že by člověk svou přirozenou
povahou byl obrazem Trojice Boží. V textě stojí „ve svém obraze“,
míní se tedy obraz Boží, a tu každý ví hned, že druhá božská osoba
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se nazývá „obraz Božííí. (Lítaníe k Pánu Ježíši má: „Odlesku Boha
Otce“, a ku Kolossenským 1, 1:3 napsal o Panu Ježíši svatý Pavel:
„Kteryžto jest obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření“,
a k Židům 1, 3 jej nazývá: „Oblesk slávy a obraz podstaty jeho“.)
Tu pak mám za to, že obrazem, dle kterého se míní první člověk
stvořený, nerozumí se toliko podoba duševní, nýbrž i tělesná, tak že
by člověk dle svého těla byl stvořen podle druhé božské osoby, ovšem
ne co do jejího božství, nýbrž co do podoby, jakou chtěla tato druha
osoba jednou na světě na sebe vzíti. Aniž se smí namítatí, že první
čtenáři tomu takto nerozuměli. Adam osvícený Bohem a jiní praotcí
tomu takto jistě rozumělí, a ostatní v podstatě také, neboť lidé vždycky
si vykládali, že člověk i co do svého těla jest podoben bohu (bohům)
Mimo to víme, že písmo zjevené není jen pro některou dobu, nýbrž
pro všecky, a že čím lidstvo bude více pokračovati, že bude míti
relativně vzato lepší porozumění pro výrazy biblické. Věc tuto cítili
jíní, jen že jí zabaleně jaksi pronášelí. Viz o tom LR. 2. poznamku,
kde se praví, že duše lidská je stvořena podle obrazu Loga a doslovně
pak se dí: „Dcswegen ist das Urbíld ín dem Heischgewordenen \Vorte
sichtbar der gefallenen Menschheít erschienen, dass es wiedcrerneuere
das Abbíld und zur Glcichfůrmígkcít mít sich erhebe.“ Další důkazy
podám za krátko. Zde jen jako k analogií ukazují k verši Genese 5, 3.
(DB. 1, Ul.) Slovy textu: „dle naší rovností“ pak rozumím třetí božskou
osobu. Ducha svatého, dle něhož bychom měli své přirozeně mohutností
abstraktní. Jako důkaz ukazují na učení o Duchu S'atém v každé
katolické dogmatícc, dále na slo 'a v symbolu sv. Athanáše: „Qualis

Pater, talis Filius, talis

Spiritus

sanctus“,

a konečně na píseň

při růžencí obvyklou: „Sestoupíl s nebe Utěšitel: — seslaný od Krista

to svatý Duch, — Bohu Otci i Synu rovný

Bůh.“

Uvedenýmí slovy hodlam dokázatí, že člověk každy celou svou
přirozenosti jest nevyhladitelným znamením nejsvětější Trojice Boží.
Bůh Otec účastní se při něm látkou, z něhož jeho tělo je stvořeno,
a pak duší, Bůh Syn svým vtělením od věčnosti pojatým dává každému
podobu, formu duše ítěla, a Duch svatý dava impuls pohybu a zvláště
schopnosti rozumově a volní. Srv. KL. 5),211.

(P. d.)
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(vinici-zk:

Dr. Josef Krasoslav Dhmelenský & Morava.
Ku stým narozeninám

>>pancnského, milého pěvcec: načrtl FP.. J. RYPÁCEK.

Dne 7. srpna roku 1900. bude sto let, co narodil se v Bavorovč
nad Blanicí v Čechách Josef Krasoslav Chmelenský. i\lějž ušlechtilý,
„panenský, milý pěvec“ krátkou vzpomínku v jubilejním roce Fr. L.

Čelakovského.
Fr. L. Čelakovský psal z Prahy 28. listopadu 1838) příteli faráři
Karlu Al. Vinařickčmu na Kovaň o těžké smrtelné nemoci Dra. Jos.
Krasoslava Chmelenskěho, jenž 17. listopadu r. 1838. přijel z Moravy:
„Pro mne pak nic není v světě, co by mi ztrátu tohoto přítele na

hraditi mohlo.Jaký šlechetný

muž jest Chmelenský, jaké

srdce jeho. poznal já nejlepe za těchto posledních let; neboť čím více
neštěstí mě všecky jiné aspoň zde v Praze žijící přátcly bud' zapudilo
ode mne, aneb hrubě ochladilo, ano čím větší nehody mne potkávaly,
tím větší láskou ke mně se družil a tužil, a bez něho sám nevím.
jak bych byl tato léta přetrvati mohl, nepřijda u těžší ještě pády . . f
Riegrův Slovník Naučný v díle III. na str. 1091. praví (Jak.
Bud. Malý):
„Vlast v něm ztratila jednoho z nej vřelejších horlivců pro národní
věc, literatura česká vzdělavatcle a podpůrce, stát výtečného a spolehli
vého úředníka, přátelé jeho nczapomcnntelného, obětovného druha a
0\\

človččcnstvo vůbec muže, jemuž v pravé šlechetnosti
ducha málokdo sc vyrovná.“
Ottův Slovník Nančný (v díle XII. na str. 2622) píše: „Všecky

práce Chmelenskěho zdobí zvláštní spanilomyslnost,
něha a šlechetnost, která byla i povaze jeho vlastní
(„pan e n ský

Ch m clen ský“). Pro vlast, nade vše drahou, a pro

přátele byl schopen každé oběti; komu mohl přispčti pomocnou rukou,
tomu ji podal. Čelakovského hlavně on zachránil v letech nejkrutějšího
nedostatku, jakkoliv měl veliké starosti vlastní.“ (Fr. Bílý)
Ant. Truhlář ve „Výboře z literatury české“ (v díle. III., str. 216.):'

„Byl muž povahy nad obyčej ušlechtile
bystrý posuzovatel, po Kamarýtovi
Čelakovského.“

a. spanilé,

nejlepší a nejobětovnější přítel

Proč na počátek svého lístku jubilejního podáváme tyto výroky?
Proto, abychom ukázali, že „panenský, milý pěvecí jak Čelakovský
nazval svého Chmelenského, zaslouží vzpomínky především jako šle—

Dr. Josef Kras—oslavChmelenský

a Morava.

chetný člověk, pak jako ušlechtilý spisovatel a konečně jako

vatel země Moravské.
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Dr. Jos. K. Chmelenský, od r. 1835. místosudi dvorský a úředník
králové Ceské v Praze. básnik veršů „vynikajících něžností citu.
lahodou slohu a rythmickou hudebnostíu, z nichž některé znárodněly,
divadelní i literarni kritik, spisovatel původních libret-t (Dratenik,
Oldřich a Božena, Libušín sňatek) a překladatel lihrett cizích. upravo
vatel zpěvných textů původních i přeložených, autor dramatické básně
„Lásky Cechovya, epigrammatik, překladatel i z polštiny (Mickiewicz)
i z vlaštiny (Vittorelli) a vědecký i esthetický badatel (Slovo o kritice,
Manství česká, Karlšteinské manské právo. a chystal veliké dílo vědecké
a historické: „Kniha manského prava českého“). přispěvatel do tehdejších
almanahů (Novoročenka, Dennice) &časopisů (Cechoslav, Poutník, Květy,
Vlastimil a zvláště Casop. Českého Musea a Ceská Včela), pořadatel
almauahů „Věnce“ a „.Kytky“, nejšlechetnějši z ušlechtilé trojice přá—
telské (Josef Vlastimil Kamarýt, Frant. Ladisl. Čelakovský a Josef K.
Chmelenský) atd., úředním výnosem ze dne 8. listopadu r. 1836. dostal
nařízení jako lenní úředník, aby příštího roku učinil soapis všeho
příslušného majetku arcibiskupství olomouckého (tehdy smrti výtečného
arcibiskupa hr. Ferd. Marie Chotka [_1831—1836D. uprázdněuého léna
koruny Ceské i také lenních panství Liechtenšteinských na Moravě
i ve Slezsku.
Na Moravě a ve Slezsku pobyl Chmelenský s přestávkami od
května r. 1837. do listopadu 1838. Pobyt Chmelenského na Moravě za
těžkou úřední praci a zprávy i básně jeho jsou důležitým dokladem
ku vzájemnosti česko—moravské. Dojmy moravské svěřo 'al pan místo—
sudi svému „drahému Celakovskémuý, svému příteli, slavnému dějepisci
Frant.. Palackému, tehdy redaktoru „Cas. Ces. Museaí', a svým rozto—
milým veršům. Dle ,;F. L. Čelakovského Sehraných listů“ (nového
laciného vydání v Praze 1869), dle listu psaného Palackému dne
10. prosince 1837 (v „C. Č. Musea“ 1838 s nz'zvem „Zprávy z Moravy“,
roč. XII., sv. I., str. 84.—101.) a z básni skládaných r. 1837. a 1838.
chceme složiti prostý obrázek jako milou a vděčnou vzpomínku na
Chmelenského, doufajíce, že šlechetných, obětovných, vlasteneckých a
zbožných mužů, jako byl Chmelenský, nebude zapomenuto.1)
Hned v prvém listě psaném Čelakovskému z Kroměříže (26. července)
1837 píše Krasoslav Ladislavovi: „Moravu a Slezsko znám ted' ve všech
1) Stručně otom
na str. 3. a 4.

psal Frant.

Bílý v pamětním listě r—Moravasvým maticíma

krajích, a všude jsem všemožně ohledával stránky, zdali by se z nich
květ literatury naší vynutiti dal. Dlouho jsem váhal svůj soud o straně

té pronésti, avšak ted' pronáším směle, že ani za půl století

se

žádného ovoce dočkati nelzeÁ)Lcthargie zde vládnoucí
je strašná,
ano tak veliká, že se ani není co báti, aby se cizí chuť
zde usadila. My mánie zde pravidlo to: Pastvy a pivo, pivo a pastvy,
to živilo naše předky, to uživí inás; a pak dlouhý-li je život ten, aby

jsme si hlavy t*ápili... Duchovenstvo, jako u nás, i zde ještě
nejvice by české řeči pilné bylo; ale i to za českýmdaleko
kulhá. Větší díl praví: Co pro mou osadu potřebuji, to umím. ——Tak

to zdejest; protož se nespoléhej Čech ani na Slováka, ani
na Moravana, a jenom přívalem osvěty z Čech se vší
mocí přišlým, zatopí se všecka shnilost, a zbudí se činnost
k literatuře...“

List končí Chmelenský slovy naléhavými a srdečnými,

které ukazují opravdovou starost a obětovnost přátelskou: „Neníť možná,
abyste do nesnází nepřišel. V té věci mi otevřeně a srdečně pište. Já
mám právo na důvěru celou vaši, a jistě mne shledáte ve všem, že
nejen ústy jsem váš ve všech nehodách věrný Chmelenskýf'í
A již dne 7). srpna t. r. odpovědí na děkovací list Čelakovského
píše Clunelenský opět z Kroměříže, že do Prahy se vrátí snad až
v prosinci a v únoru r. 1838. že zase musí na Moravu a že musí
o nařízeném soupise pracovati sám. Píšeť: „. . . já samoten mám za
ohromnou tuto práci odpovědným býti. — Bůh mne posilnižl“ A stěžuje
si. že jest prací všeeek utrmácen; neboť své „nejkrásnější hodiny musí
službě královské obětovati“.
Dne 2-1.srpna 1837 z Kroměříže píše Chmelenský Čelakovskému,
že se tam s Palackým, „ač jen na krátký čas, avšak předce potěšil.“
A již 2. září t. r. píše Chmelenský Čelakovskému: „Palacký mi pravil,
že se prý, jak doslýchá, v brněnské diecesi pro'naši literaturu všelicos
dobrého stává. Dejž Bůh, aby to pravda bylo. V olomoucké diecesi,
předešlé mnohem větší, neděje se v tomto ohledu nie. Aspoň já jsem
po čas celý nikde ničeho nespatřil, co by potěšitedlné bylo, a jsem teď

pevně, přepevně přesvědčen, že nám Moravané
aspoň
na mnoho let — ničím neprospějí a že kdyby Prahy ne

bylo, i české literatury by nebylo...“
Chmelenský byl, jak píše, v aktech zahrabán, těšily ho výslechy
s Hanáky, a 11. září opět už psal Čelakovskému z Kroměříže: „Novin
německých zde čtu dosť, o češtině zde však ani zmínka, v této, jak
1) Díky Bohu, že se nevyplnilo proroctví starostlivého Chmelenského!
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ji jmenujeme, outlocitě Moravě. Zdejší lid ma vzdělaností velmi potřebí.
Hanák jest svou zámožností aspoň obstojný, ale Valach a Slovak! což
tu bídy! Slovak jest příliš otrocký. Nerad s ním ouřcdně jednám.
Nezastanu-li ja ho. on se sám nezastane.“ Píše dále, že Buchlovem a
vyhlídkou z něho byl očarován a že mluvil ..s učeným Berchtoldcmííl)
Dne 15). září t. r. piše Chmelenský Čelakovskěmu z Kroměříže:
„Úřední práce mi zde roste pod rukama, kdy hotov budu, to ví Bůh,
Kdo tu práci sám nepodnikal. nemá ani ponětí o její ohromnosti.
Skončiti-li mi ji Bůh da, tedy něco jsem vyvedl. co ještě žádný úředník

nevykonal...“ Zalibuje si v Kroměřížia píše: „Můj život zdejší —
pakli vzpomínání na mě drahe v Praze mi trpkě není — v skutku

velmi

příjemný

jest,

a já tak dobře vyhlížím, a tak veselý

i zdravý jsem, jak jsem ještě nikdy nebyl.“ Také dne 26. září t. r. si
Chmelenský v listě Čelakovskemu libuje: „Mně zde v Moravě velmi
svědčí, ale teprve nyní... Výslechy s Hanaky jsem již dokončil. a
jsem rád; nebo již bych si byl pomalu jich nehezký akcent navykl.

Česky mluviti zde bez toho není příležitosti. nebo zde
všecko vychování inejmenšich děti jest německy. Kazani
jsou zde každý svatek dvě, jedno německé a jedno česke.
Děkan zdejší, rodilý Slezak, muž velmi vzdělaný, jest
výborný český kazatel, jehož řeči rád poslouchám. Sním
večer v kasinu denně \vhist hrávám. Uvidim rád, jak se v Chrlicích
česky mluví. Vy byste se byl jistě smál. slyše mne hanácky mluvit.
To mi však mnoho lasky u Hanaků získalo, a jen tě veliké důvěře
jejich má kníže co děkovati, že jsem tolik pro arcibiskupství vydobyl
a do pořádku uvedl.“
Dne 19. října t. r. se těší, že mu „přemilý Čelakovský“ svým
pilným dopisováním působí mnoho rozkoše a dokládá, že pobyt na
Moravě jest mu milý a příjemný: „Ja jsem aspoň v Moravě mnohem
šťastnější, než jsem se býti domníval, a to snad jen proto, že zde

0 literních tretkách a pletkach ničehoneslyším. Věřte mi a uvidíte

to, že Morava na mne a na můj budoucí život velice pů—
sobila;

stal jsem se praktičtějším, a to v nynějším sobeckěm životě

za mnoho stojí. Vloudi se mi arci mnohá slza v oči, avšak da Bůh, že

i ta vyprahne...“
Jsa velmi rozhořčen, že Čclakovskěmu intrikami nedostává se
zasloužené professury na universitě. Pražské, píše Chmelenský 31. října

z Kroměříže:„O to bud'te jist, že vždy a v každé i v té nej—
1) Bedřich Všeniír hr. Berchtold z Uherčic, slavný lidumil a učenec.

nutnější době ve mně přítele nezměněneho shledáte, a
že spíše na sesutí světa než na nevěru mou věřiti můžete.“
Pobýv ve Výškově odebral se Chmelenský do Olomouce, odkudž
dne 13. dubna roku 1888. psal Čclakovskému: „Zde jsem opět —
Němcem, nc sice podle. srdce, jakž by to se poněmčiti mohlo, ale podle
jaZýka. Ja se nyní vždy na každou velkou hostinu těším; kdo mne
zná, ví jistě, že ne pro její jídla a nápoje, alebrž proto, že toho dne
všecko, co zde k honoratiorům se počítá, pozváno jest, a pak že aspoň
při jednom stole — k němuž si obyčejně samí Čechově sedají ——
český se hovoří. Ja zde čtu moravský časopis: „Moravii“, která aspoň
dle své tendencí jména toho více hodna jest, nežli „Bohemie“. V 13.
čísle počíná artikul o moravských Slovanech jaksi z hlubokosti mé
těžkosti -——
jsem dýchtiv, jak věc tu pan Maňák provede . . . Mně se
zde dobře vede, a cesta moje náleží k oněm, kde jsem velmi pohodlně
se měl.“

Dne :").května 1838 píše Chmelenský Čelakovskému z Olomouce,
že (3. t. m. již pojede do OpaVý a že se blíže seznámil s p. Mošnerem.
„Jest to v pravdě výborný muž, pln tichosti a mírnosti. Na Prahu ne—
může zapomenouti.“
Nemoc Chmelenskeho zavinila, že Čelakovský musil přítele upo
mínati 0 list. Dověděv se o nemoci Krasoslavově, psal mu Ladislav
8. července t. r. velmi důtklivě, ano výčítavě napomínal k opatrnosti
a k šetření zdravotnímu.

Chmelenský zdravějším jsa, již dne 17. července píše Čelakovskěmu:
„Můj jediný Čelakovský! Jsem opět zdráv, a za to tím více Bohu
děkovati musím, jelikož moje nemoc dosti nebezpečna býla... Nejspíše
mne pošle doktor as na 14 dní do Karlový studně (Karlsbrunn) . . .“
Píše pak dále, že asi za tři neděle odstěhuje se do Koldštýna a že
měl výlohý s nemocí, ale nezištně nabízí se příteli s pomocí další:
„. „Můj nejmilejší kmotřefl) Vý musíte býti budoucně otevřenější.
Jste-li v nesnázích —- pište: potřebuji tolik a tolik! — Budu-li moci,
pošlu vám, nebudu—li, napíši: můj zlatý! tolik nemohu — ale vem to —
to mne nebolí. ——Tak to musí mezi náma býti; a myslete
sobě

vždy, že já vaším bratrem jsem

ano miluji vás — Bůh

ví, víc než bratr bratra...“
Bál se půdy slezské, že mu uškodí, &
uškodila. A již 23. července (z Krnova) v listě Čelakovskému libuje
si Chmelenský, že jest opět cele zdrav a že toho dne pojede do lázní,
aby utužil zdraví a že dle ujištění Dra. Malíka nemoc se nevrátí.
1) Chmelenský byl kmotrem malého Ladislava Čel., nyní univ. prof. v Praze.
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Čelakovský z ozdravění přitclova těšil se srdečně, jak projevil listem
ze dne 25. července: „Můj nejdražší Chmelenskýl... List vaš poslední
(ze dne 17. července) byl opět otisk ducha mého přítele, jak s ním
v duchu a srdci se nosím. Nežehři na osud, že mi nechce nad jednoho
více přátel přati. nebot mi dopřál celého. Za dnů mladosti býval
Kamarýt mým jediným druhým, ten mi odňat, a nahrazeno mi jiným
v plné míře. Umim sobě pokladu toho vážiti... Potěšte mne brzý opět
svým listem. po němž po každém mě srdce okřeje a při čtení jeho se
rozhřeje. Valetudinem tuam cura diligenterí'“
Chmelenský v listě z Krnova ze dne 19. srpna raduje se, že
pomohl Čelakovskému: „PíšctC, že jsem vám trn z nohý vytrhl. Zaplaf.
pan Bůbl“ A vzpomína e i svých. nedostatkův a svých dítek, nezoufa,
ale doufaje v Boha. píše: „Ale nechme toho; však on nás pan Bůb
neopustí. Kde ncjtíže, Bůh nejblížel... S velikou *adostí jsem četl
zprávu v Moravii, v čísle 49. od 16. srpna o poctě, která se Šafaříkovi
v Brně stala darováním stříbrné číše a brillantového prstenu. Zde vám
pro něho odesílám jména oněch dědin v pruském Slezsku. kde se posud
českopolský (wasscrpolakisch) mluví. Kde jsem se českého jména do
pídil. dal jsem je do závorky, kde ne. musí Šaf. s německým za vděk
přijmouti...“ Jest rád. že se ze Slezska opět odebere na Moravu.
a to do Koldštýna a dokládá: „Zaplat' pan Bůh! nebo v p'lezsku jsem
posud žádného štěstí neměl . . .“

Dne 7. září 2 Koldštýna (Golšténa) Chmelenský Čelakovskemu
projevuje touhu po Praze a píše, že se mu zamek líbí. ale dokládá:
„Vůbec zde chudoba, jako všude v horách. velika, jazyk vůbec německý,
ač zde ve všech vesnicích aspoň české názvy vesnic vidíme, což bychom
nadarmo tam v Slezsku hledali, kde pouze německá řeč se mluví.
Němčina zdejší jest ale hrozna. Zde jsem aspoň vrchního, Čecha,
rozeného v Černém Kostelci, napadl. Navýknul jsem ale tak tě němčině,
že i s ním německý mluvím. Není to prý zdvořilé, mluviti český, když
každý češtině nerozumí, třeba bychom v Moravě byli...“ Stěžuje si,
že „Kytka“ nevychází a praví dale: „Na zdraví Šafaříkovo se v Brně
mnoho Haši vypilo (on že nepil, Vím jistě), a on?

b*amboramiobživí.——
Zle v literatuře,
hladem

umírají.“

On se doma sotv_v

kde její

korýfeové

O den později Chmelenský připsal: „Také vám

musím nějaká curiosa z Golstena psát. Golsten,
město říka, jest největší curiosum. Znáte Kovaň'?
1. Na ulicích zde i v jiných místech stojí
Hier besteht die Arlnenversorgung (zde jest

jemuž se komplimentem
——
Tedy znate i Golstén.
velikými literami psáno:
ustanoveno zaopatření
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-__

PR. J.

]IYI'Áť'I—ZK:

chudých) slyšte consequentiam: daher wird der einheimische Bettler
gesetzlich abgestraft und der fremde abgeschoben (protož. žebrák domácí
právně potrestán. a cizí šubem odprav'en bude). Laeiný to způsob
chudé zaopatřiti.
2. Jeden krejčí chtěl být mistrem, odmrštěn jest cechem a všemi
ouřady; až konečně císař sám povolil, aby byl mistrem. Ten vzdor
celému cechu dal dělat tabuli, která nad jeho krejčírnou jest vyvěšena.
\'yhlíží takto: Nahoře stojí: Durch Seine )Iajestšit Mein Meisterrecht
besteht. Pod tím nápisem jsou nůžky krejčovské: a pod těmi jmeno:
Franz Schieszler, Schneidermeister.
3. Stal se ze mne veliký pijál': nebo denně 18 i 20 žejdlíkovýeli
sklenic vody vypijí. Čujete oučinl'y Gráitfenberku, jen 2 hodiny odtud
vzdáleného. Proč tu vodu piji? — Jen proto, že mi Priesnitz pravil,
že mi svědčit bude; a ona mi v skutku svědčí. Člověk musí jen
Priesnice a Grátfenberg vidět, a pak bezděky k němu důvěrou se
poutána cítí. Není nic skromnějšího nad Priesniee. Všecko se mi tam
líbilo, jen jídlo ne
ach tu je veliká bída. Po mlíku s marcipánem
ta nechutně připravená jídla, a zas mlíko a voda. Byty jsou z většího
dílu cikánské skrýše ——on ale divotvoree, a knížata i hrabata jedí
mlíko s marcipánem. ostávají v hnízdech pod střechou přepažených
“

& stanou se zdravými . ..
Chmelenský brzy potom navštívil Prahu,

choť. dítky i“ přítele
Ladislava. Vrátiv se na Moravu: psal Čelakovskemu naposledy z Rudy
dne 30. října 1838. List má obsah velmi smutný — tušení brzké smrti.
Píšef Chmelenský na konci: 77O mem zdraví velmi nerad píši, proto
že to dnes tak.

zítra tak.

Od 19. t. 111.zas doktorují

—-—medicínu

a

prášky, a zdá se mi; že oboje by se svého účinku chyběti nemělo.

Já již téměř od vykl doufati.

V celku bych myslil, že je mi líp,

ale tělesná síla nepřichází . .. Zatím vás vezmi Bůh V svou ochranu
i s rodinou vaší) a třeba se budoucně slova moje, jako posud, ve smíchu
a přívětivosti neoblíkala, budte jist; že i můj pošmourný obličej a soužená
prsa to samé srdce kryje vašeho nejstaršího přítele Chmelenskěho.“
Bohužel nedlouho již potom bilo věrné srdce toto.
Již 28. listopadu 1838 píše Čelakovský faráři Karlovi A. Vina
řickemu: 7„Především stav našeho Chmelenského mne nejvýš nepokojí
a kormoutí. Přijel dne 17. t.. m. ach, Bože! v jakém způsobu zdraví
sveho! Byl-li jsem nad ním zaražen, když zde byl při sv. Václavě;
u_vnítím více. Z pokoje ubohýr nevychází více . . . Ont sebe v horli

vosti u ře dní ani necí til; a chovaje přes devět neděl neustále v těle
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svém horečku, snažil. přemáhal

SJ)

se až do ou pad u; až dale

nemohl. tu teprv na domov a stav svůj si vzpomněl...
Jsem přesvědčen. že cítíte se mnou, drahý příteli, v jakém sklíčení
vám tyto radky píši. a že stejně i vy. čehož Xejvyšší rač odvratiti.

ztráty této se lekate. Tolik hodných &platných

mužů v nám

zemřelo, takové nehody: nepřátelství a nedorozumění
vznikly. takova rozervanost a rozplašenoist na všech
stranách. že štěstí by bylo. by zlé to ještě v horší
nesahlo a nás docela nepoplenilo! Od některého času
nelze mi zhostiti se té smutné myšlenky, že s jazykem
a literaturou naší den ke dni k horšímu se schyluje.
tak jakoliy i blízký dokončení svého .lnngm. Slovník
ne základním, ale hrohovým měl býti jeho kamenem...'
Hoře přátelské. blízký skon šlechetného a dobrotivého Krasoslava
tolik dojaly satirika Čelakovského: že: jako druhdy Jungmann, počínal
zoufatí nad budoucností narodni. Rozšaí'ný a pevný Vinařieký listem
ze dne 9. prosince hleděl utišiti roztklivělou mysl Ladislavovu. nabízí
se, aby churavý Chmelenský dovezen byl k němu na faru Kovaňskon
a tam na zdravém vzduchu a dietou. kozím mlékem byl léčen, rozpty—
luje chmury s čela přítelova a píše: „V nesnází jeví se muž. Činiti

sluší.

nikoli

na řikati.

Není posavade ztraceno nic, času i místa

získáno mnoho... Nedostoupilo-li se všadv vrchu dokonalosti; není se
čemu diviti. Skokcm sama příroda ničeho nevvvadí... I doufám. Že
národ český tak brzy nevymře: a s ním ani jazyk jeho. Šedesát let řeže

nam normálka jazyky: a přeceještějsme neoněměli... Potřebí našim

literatorům jen ušlechtilé chuti, osvíceného rozumu, mírného
ducha, čistého srdce a vale, která méně sobě a více vlasti
sloužiti

usiluje.

Pročež. drahý příteli,jen setrvejme ——
opuštěn

jest, kdo sebe samého Opouští — člověk i nzirod..."
Dne 2. ledna 1839 žádal Čelakovský Vinařického, aby přijel
společného přítele Krasoslava zaopatřit, aby byl ..posílen na cestu z této
časnostiíí. Ale již druhého dne poslal Čelakovskýn na Kovaň list osudný:
„Milovaný příteli! \ašeho Chmelenského není více. Dnes právě v půl
noci Buh ho k sobě povolal. Šlo to s ním velmi rvchle.

Včera od—

poledne byl jestě při sobě a zaopatřen paterem Havrankem. Bůh nam
dej posily tyto dní!..xí
“x

£

%:

Na dlouhý a obsažný list Frant. Palackého. poslaný Chmelenskému
dne 10. října 1837 a uveřejněný v „Časopise Českého \Iusea“ r.1837.

(roč. XI., svazck IV., str. 473—479), svědčící o přátelských stycích
historiografových s Chmelenským, odpověděl Chmelenský obšírným
listem ze dne 10. prosince t. r. z Olomouce. List s titulem „Zprávy
z Moravy“ byl uveřejněn v „C. Č. M.“ 1838 (_ročník XII., svazek I.,
str. Sal.—IOL) List ten charakteristický počíná se, jak jest vytištěn,
slovy: „Šest plných měsíců minulo, co jsem naši krásnou Prahu a s ní
milou svou rodinu a své drahé přátely opustil; za těch šest měsíců

jsem však všecky kraje bratrské Moravy a oba kraje
našeho Slezska

více méně poznal, ano i s dílem pruského

Slezska se oznámil“ Píše dále, že až více vypozoruje, buď Palackému,
nebo „svému drahéniu Čelakovskému“ bude podávati obšírně a spo
lehlivé zprávy o věcech moravských a dokládá: „Soud zkušeností

opětnoustvrzenýjest tuším nejjistější. Jednáť se tu o zemi, kterouž

já srdečně miluji, kteráž by mi — kdybych sobě kdy
Moravu bez Cech mysliti mohl ——
tak milá byla, jako
kraje povltavské a polabské? Chmelenskýsi Moravu tedy
(

zamiloval. Píše dále: „Dal—lipak ste kdy na to pozor, co Moravu a
Slezsko zvláště pamětihodnou v historii nynějšího
věku činí? —-——
Věc, na kterou posud snad málo kdo, ano beze snadu žádný nevzpo—
míná, ač ji mnohý dobře ví. Chcete ji znáti? ——Ta v tom vězí, že
žádná země v rozlehlém mocnářství rakouském, ba snad i v Evropě,

tak široko daleko ouvazkem lenním

zatknuta není, jako Morava a

Slezsko. Jest to něco zvláštního, jcžto všude ouvazkové lenní se ruší,
ano i v Čechách za předešlých let, ba i nyní volně se popouštějí...“
Chmelenský libuje si v manských svazcích moravských a slezských
hlavně proto, že „nadřečená ta manství ——manstvími
a pod

manstvími

koruny

české nazýváme“, potom široce se rozpisuje

o největším a nejrozsáhlejším manství českém, totiž o arcibiskupství
olom ouckém, a slibuje, že budoucí listy jeho pojednají bohdá o všech
krajích Moravy a Slezska tím způsobem, že do každého listu aspoň
zahrne jeden kraj, a zprávy pak o celé Moravě a celém Slezsku že
podá v listě posledním. Píše dále: „Mně jakožto místosudímu dvorskému
království českého, jemužto arcibiskupství a knížectví olomoucké lenním
ouvazkem připnuto jest, bylo nejvíce jen oto činiti, abych se dověděl,
co kdo pro arcibiskupství olomoucké v ohledu světském, totiž pro
léno české koruny, prospěšného podnikl“
Probíraje se pak řadou biskupův a. arcibiskupův olomouckých,
připomíná zásluh jejich o rozšíření statků biskupských, hlavně Brunona,
(1245—1281) „knížete církevního i jako státníka a reka pověstného“,
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Karla. Liechtensteina (1664—1695), který „bude se po věky jako
dobrodinec největší olomouckého knížectví skvítí“, chválí práce, prvých
arcibiskupův a vypisuje domy, panství a statky komorní, které nale—
žejí k arcibislmpství olomouckému lénem koruny české, a to na. Moravě
v krajích Olomouckém, Hradištském. Přerovském (nyní ovšem Novo—
jickěm) a v Brněnském, pak v rakouském Slezsku a v pruském.
Vypsav všecko, píše dále: ......zajisté k tomu přisvědčíme, že arci—

biskupství olomoucké nejpěknějšíín klenotem v bohaté
koruně české vlasti jmenováno býti musí. a že ipodnes
toto knížectví, ač v onné slávě za časů Brunových je nyní změnou
času nenacházíme, přece láskou a štědrotou pozdějších knížat olomouckých,
kteří jemu všecko své jmění, ano i svůj život v oběť podávali. takové
jasnosti a slávy podrželo, že s rozkoší a s obdivem i posud na něm
oko pozorovatelovo prodlívá.“
Chmelenský sebral velmi mnoho historického materialu o lénech
moravsko-slczských, tak že by z něho byl mohl napsati knihu, a po
dává své dojmy z Olomouce.
_..Olomouc“, píše, „jak vám bez toho známo. leží na dvou k0pcích',
na pravém břehu Moravy, v pěkné a úrodné krajině. Toto město

kněží a vojáků líbí se mi mnohem více nežli Brno; rozumí se, když
vnkolí brněnské. vpravdě krásné a rozkošné vyjmu, pravem je městu
nepočítaje...
Zde se nachází sídlo arcibiskupa., šlechtické kapitoly,
krajského ouřadu, moravské university se třemi jen fakultami, stavovské
akademie, gymnasia a, kadctské i hlavní školy, magistrátu a okresní
zpravy oupadkové s hlavní celnici. Z kostelů, jichž zde 13, vyniká
nade všecky arcibiskupský hlavní kostel sv. Václava zvláště překrásným,
obšírným a velebnou jednoduchostí sc vyznamenávajicim presbyterium,
a služby Boží v něm v den velkých slavnosti konané mají tolik
majestatnosti i chrámem tím i osobou arcibiskupovou a tolikerých
kanovníků ijich co nejslavněji oděných sluhů, jaké aspoň ja. posud

nikde neviděl . . . Co do společenského
života — ten zde jest na
plném rozkvétání. Residencí arcibiskupa (tehdy byl arcibiskupem hrabě
Maxmil. Josef Somerau Bckh). jenž svou hostinností každého vítá a
všecko dobré a krásné co nejštědřeji podporuje, jest takořka centrum
všeho vvššího společenského zivota, jakož ja toho ——
jsa jeho hostem
a v residenci olomoucké arcibiskupské bytem ——svědkem ustavičným

bývám. Život ten zde podporuje velice zdejší divadlo

a, kasíno.“

Divadlu olomouckému dáva Chmelenský přednost před brněnským a
přechází na kasino. „Kasino zdejší dosti prostranné, má,skoro všecky
Hlídka.
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žurnály německé u nás ku čtení dovolené, ano — i pražské české
!Noviny a Českou Včelu. Z toho však nesud'tc na jakési ——
třeba

jen takové jakové zkvétání české literatury; nečtet týto české
časopisy žádný jiný téměř, leda purkmistr Kopřiva, prof. Mošncr
a advokát Čada,

všichni tři rodilí Čechové. Jakož vůbec v Moravě,

tak tu i v Olomouciliterní

život,

zvláště co se literaturý české

týče, u velikém dřímání se nachází; neboť zde nejen massy mrtvé jsou,
ale i jednotlivcové, jichž jen malá hrstka, málo kde živost jevi.

Literatura německá
spíše zde nejen ctitelů, ale i podporo *atelů na
chází, ač i to málo vydává. Nejvíce v ohledu tom působí společnost

moravská

pro zvelebení

orbý, zvláštní německý časopismající.

Zdejší professor hospodářství p. Nestler,

náleží ku spisovatelům jeho,

a on letošního roku v obšírném pojednání zásluhý Chotkovy o arci—
biskupství olomoucké tam ocenil. ——Zvláštního podotknutí zasluhují

v ohledu tom zdejší professorové a doktorové práv: Helm, Horák.

Scari

z Kronhofu

a Pachmann,

slavně známí z prací svých

i o sobě vyšlých, i do časopisu juridického ve Vídni podaných, jakož

i advokátové a doktorové Offner

a Čad a. Offnerů v řád soudní

náleží bez odporu mezi nejlepší práce druhu toho. Ze spisovatelů český
píšících zde žijí: již výš jmenovaný Čech: professor Mošner, a Moravan:
Boček,
učitel české řeči na akademii stavovské. Nejnovější spis

p. prof. Mošnerem

letos vydaný Vám již známý jest; pan Boček

však, vždy se svým, arci předůležitým diplomatářem se obíraje, tak
do své práce této zabrán jest, že nám posaváde, bohužel! ničeho českého,
ano, ani jediného artikulu v časopise nepodal. Já s ním i v Kroměříži,
i zde několik velmi příjemných hodin ztrávil“
(0. p.)
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řecká & římská.

črta. Podává DR. JAN SEDLÁK.

1. Když nastoupilo křesťanství drahu životem, byla klassieka,
vzdělanost ve světové říši římské v květu.

V Řecku ovšem lesk doby Perikleovy dávno byl již zašel, stalé
pletichy politické a strannické boje malých států řeckých nebyly Musam
a studiím filosofickým a literarním mnoho příznivy. Nebylo již tra gik ů
jména Aísehylova, Sofokleova neb Euripidova, komiků vtipu Aristofanova
neb Menandrova, nebylo řečníků
síly Aisehinovy, Isokratovy a
Demosthenovy, epika davno neměla pěstitele vyznačnějšího, ai lyra
jakoby již neměla strun. A filoso fie? Veleduehy Sokratem, Platonem
a Aristotelem na vrcholu se oetnuvši střemhlav zrovna klesala. Co
jsou stoikové proti velkému Stageiritovi? Co nauka Epikurova a skepse
Arkesilao 'a a Karneadova? Eklekticismus posledních dvou století před
Kristem neznamena nic jiného než neplodnost filosofieJ)
Xež třebas nebylo plodné prace, přece žilo vše a bujelo, eo provedli
věkové dávní. Řecko žilo v době poalexandrovské jen z duchovního
kapitalu, nahromaděného předky ——
ale vzdělanost národa, z těch kořenů
vyrostla, byla přece v květu. Patrně byly ony kořeny velmi trvalé,
velmi dobré.

Ba, byly takové, že nové vykouzlily květy i mimo Helladu,
v Alexandrii a v Řím ě. Duch řecký, silný svou minulosti a obsahem

svým, podmanil si hmotnou sílu barbarského vítěze. Na rod římský

triumfujíeí
intelligence.

/\

nad Řeky u Pydny, podlehl převaze řecké
Jest velezajímavo sledovati vliv řecky"v Římě od

prvých počátkův až ke „zlaté době“ Augustověg) Hellenismus vždy
více se vzmahá v městě Romulově a říši, jejíž hlavou jest Rím. Všichni
velcí mužové římští byli oplodnění duchem řeckým. A i když latinismus
z područí toho se hleděl vyprostiti3) a na vlastní se snažil postaviti
1) Srv. J. Bollinger, Heidenthum und Jndenthum. Vorhalle zur Geschichte (les
('Iu-istenthums. iegensburg 1857. S. 222—342: Die grieehisehe Philosolthie und ihr
Einfluss auf die religiitse Sinnesweise und Haltung des \'olkes.
2) Srv. Theodor .lfommsen, Ritmisehe Geschichte. 5 Biieher. III. Aufl. Berlin 1861
(novější vydání — již osmé 1888—89 — nebylo mi přístupno); II. Buell Cap. 9; III. B.
('ap. 14; V. B. Cap. 12. (III. Band S. 565 ft.: Die grieehisehe Literatur in loni; S. 581 ff.:
Die hellenisehe Modepoesie.)
3) Viz Mommsen v díle jm. ]l. ce. a zvlášť II. Buch Cap. 14. Hellenisirende Literatur —
nationale Opposition. (I. Band S. 932—940.)
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nohy, když nastala doba, zvaná klassi cko u. kteráž na svém základě
svou chtěla budovati stavbu, stáli i tu Latiníci vlastně na chůdách,
na podstavci cizím, žulopevném ovšem a lepotvárněm, ale přece cizím,
jemuž nad to stavba sama daleko neodpovídala. Ale zase ten život

duchovní bujcl, ta vzdělanost

římská. z řeckévypěstěná,k vetla.

tak. že právě doba, kdy Spasitel mládí trávil v Xazaretě, právem se
nazývá zlato u dob o u literatury a, řekl bych, vzdělanosti římské vubec.

2. A věru, jak čilý ruch literarní

a filosoficko—vědecký

byl ve staré idealni Helladě a v novém praktickém Římě!
Ač neměl starověk organisovaněho školství, přece mládež pečlivě
vzdělávána netoliko cviěbami tělesnými, nýbrž i naukami duchovními.

Školy gram matiků pilně navštěvovány— školní čítankou byl u Řeků
Homer, rovněž Hesiod, pak iTheognis, Solon a tragikové, u Římanu
napřed latinská Odyssea Livia Andronikz, potom, když řecké studium
v Římě zdomácnělo, Homer, později teprv Ennius, Plautus a Terenc,
konečně v době Augustově Virgil.1) Pří takovém literarním vzdělání
mládeže nelze se arci diviti zájmu, jaký se všude. pro poesii jevil.
V Řecku
k tomu nemálo přispívaly ještě závody eleusínské jakož
i závodní představování her, tragiky sepsanych, a závodní předčítání
básní vůbec. V Římě již za Caesara a tím více v době Augustově
byla účast na literarním životě v lepších kruzích téměř všeobecná.
Každý chtěl býti básníkem.“3) Založeny ústavy, v nichž se bylo lze
veršovnictví naučiti. zavedeny večírky s předčítáním plodů duchovních.
Byla to pravá manie, již tepou satirikové a o niž Horác píše:
Lhostcjný národ ducha svého změnil, plane pouze
touhou verše tyorit; ted chlapci i starci ctihodní
vc vlasy sobě pletou břečtan, čtou básně při jidle.
Ted básnímc šmahem, vzdělaní spolu s nevzdčlanými.
(lip. II. v. 108, přel. T. Hrubý, Ze života básníkův ant. 43.3)
1) Srv. J". l'elz'šský, Život- Řekův
Dó'llínger v díle jm. str. 723 n.

a Římanů.

V Praze 1876, str. 228 11..24311. —

?) Tím, Ilrubgj,'Ze života básníkův antických. Velké Meziříčí 1888, str. 41.
3) Srv. Mommsen v díle jm. V. B. (“ap. 12: Na poli latinského spisovatelství
nebylo lze si stčžovati (v době Caesarově) do nedostatku čilosti. V Římě bylo nazbyt knih
a letáku všeho druhu, především však poesie. Vše hemžilo se básníky jako v Tarsu neb
Alexandrii; poetické publikace staly se stálými >>hřiehymládic u živějšíclí povah... Kdo
to řemeslo uměl, napsal jak by nic 500 hexametru, na nichž žádny mistr nenašel nic
liany hodného, ale ovšem také žádný čtenář 'nic chvály hodní—ho. 1 ženy súčastnily se
živě na ruchu literárním .. . Společná poetická cvičení a básně o závod mezi dobrými
přáteli byly něco obyčejného, a ke konci tohoto století byly již v hlavním městě otevřeny
ústavy, v nichž se méně nadaní latinšti pOeti mohli naučiti veršovnietví za peníze. ..
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Než ani vážnější pole duchovního oboru nebyla zanedbávána.

Jest známo, jak oblíbeny byly školy reto r ů řeckých, a to netoliko
v květu řeckého řečnictví, nýbrž i v době pozdější. U Římanů
již
samo státní zřízení vyžadovalo nutně vzdělání řečnického. ježto každá
záležitost na foru se projednávala. a skoro všichni měli v jednání

účast. Spisovatelstvi

řečnické

dostoupiloza Cicerona tě výše,

že téměř každý řečník své řeči vydával,
i svými nejnovějšími řečmi.

že hostitel čast-oval hosti

A sjak obecnou účasti zabý 'al se klassický starověk filosofií!
Školy jonská, Pythagorova, elcatská, síně sofistických filosofův, akademie
Platonova, Aristotelovy rozpravy, Zenonova Stoa a vývody Epikurovy
jsou toho jasným dokladem. Řím ovšem íilosofii mnoho nepřál, a též
řecká filosofie má v době, o níž jednáme,

v—době vzniku křesťanství,

ráz jakési zemdlenosti, ba zoufalství nad správným rozřešením obtížných
otázek, jež si položila, ale přece se v Řecku i v Římě otázky ty pro
jednávají, myšlenky starých íilosofů se probírají a kritisují — „tilosot'ově“
jsou v stálých sporech.
Ruch literarní a filosoficko-vědeeký byl v době prvého veřejného
vystoupení zjeveněho náboženství Kristova velmi čilý —- vzdělanost
pohanská byla Opravdu v květu.
3. A nebyl snad ruch ten omezen pouze na vrchních deset tisíců.
jak by se mohlo z přítomných poměrů na minulost souditi. I v lid

vnikal

a měl naň velký vliv. To lze při poesii

lehko pochopiti

z náboženského původu a rázu, jaký z velké části měla, a ze zvyku
činiti ji majetkem obecným veřejným předčítáním, jakož i ze způsobu
výchovu, při filosofii
pak vysvětluje to hloubavý duch řecký ——
v Římě počíná ten vliv mnohem později, za to tím mocněji, a vysvětluje
ho dosti touha po napodobování a přizpůsobování se vládnoucí modě.
Vznešenost a lcpost formy básnické, hloubka myšlenek filosofických

šlechtily rozum i srdce, působily

blahodárn

č.1) Než měla ta

Čtení stalo se modou, ba inanií; při tabuli předčítalo se pravidelně, pokud nezahnízdil se
hrubší nějaký zpusob zábavy, a kdo se v_vdával na cestu, nezapomněl tak snadno vzíti
s sebou nějakou cestovní bibliotheku.<< (Sv. III. str. 567.1i.)
1) Nadšeně vychovatelskou činnost poesie líčí ][orrw ve zni. listě II. v. 126.—138.:
»Básuík šlechtí jinorhý odvraeeje je od smyslných hovorů, pravidla jim předkládá správná,
kárá jejich zatvrzelost, hněv, závist, vzory jím předvádí, těší zdravě i nemocné. Modlitbou
vláhu vyprošuje, nemoci odvrací, mír zjednává a hojnou přivodí žen. Smiřuje bohy nebeské
i podzemské.<< Srv. () tom vlivu básníků starých na kulturu pohanskou Tim.. Hrubý v díle.
zzn. str. 1.—I_3.a 171. n. Působnost jeji na vzdělanost naši rozebrána důkladně v tomto
století za príležitosti v_vstoUpení (iamncova (* 1802, byl professorem theologie, pak
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„veřejná“ vzdělanost i špatnou stránku. Mythy Hesiodovy &Homerovy
o bozích byly až příliš lidské: všecky neetnosti lidské bohům přičítaly.
Nemyslící duch byl tím sváděn k napodobování bohův i v nemravnosteeh,
myslící člověk neměl na takových bozích záliby ——
klesal v atheismus
& tím také ponenáhlu v nemravnost. V obojím tom směru poesie
i filosofie řecká a římská zavinily velmi mnoho. Zvláště v Římě.
Žasnouti musí věru, kdo čte 0 prostotě římské a bezúhonnosti mravů
ještě počátkem století druhého a o zkaženosti již v prvém století před
Kristem panující. Kolik viny na tom nese lehké básnictví řecké, jež
tehdy do Říma se přenášelo a zvlášť na jevišti hrozné působilo spousty!
Mommsen správně píše: Římskou vládu stíhá tu výtka ne že pro tuto

poesii tak málo činila, nýbrž že ji vůbec trpěla.1) V Řecku již Platon
stěžuje si do toho znemravňujícího vlivu bájí o bozích 2) a žádá v Politei
od básníkův, aby věcí ošklivých o bozích nelíčili, lidské podoby jím
nepřičítali, nebudili strachu před smrtí, nevypravovali o nemužném
pláči a nářku velkých mužův a bohů, neehválili lži a lakoty,3) na—
značuje tak zároveň, čím dle jeho mínění básníci chybovali.
V náboženském a mravním ohledu poesie řecká a římská mnoho
kazila, majíc neblahý ráz polytheismu a atheismu a všech důsledků
z nich plynoucích. Z téhož důvodu, jakož i pro nesouhlas jednotlivých
filosofův otázkách nejdůležitějších a pro své roztodivné názory světové ne
vyhovovala svému vznešenému poslání ani filosofie. Neznalost pravého
Boha lpí jako Kainovo znameni na vzdělanosti řecko-římské. (0. p.)
generálním vikářem v Neversu ve Francii, j—1879), jenž všeliké klassické vzdělání na
školách našich zavrhoval tvrdě, že vede k modernímu pohanství. Tu myšlenku v_vslovil
nejprv ve slavném díle svém: Yer rongeur des soeiétés modernes 1851 a pak stále hájil.
Abbé Landriot, Martin, především pak Jesuita P. Daniel (Des études classiques dans la
Société chrétiennc. Paris 1853) dovodili proti němu momenty v_vchovávaeíplodů pohanských.
Arcibiskup Dupanloup a papež Pius IX. postavili se na stranu jejich. Srv. o tom Historisch—
politische Blíttter 34, 629 ff. a Herd. Kirchen-Lex. V. 118 ff.
1) V díle jin. sv. I. str. 905.
2) Báje kretská o únosu Ganymedově Jovcm zhoubně působila na mravy. De leg.
I. P. 636. Mnohem důrazněji mluví o tom sv. Otcové. Tak le'nucius Felt? v Oktaviu
hl. 22., Kliment Al. v Protreptiku a po nich všichni apologetové, kteří jich užívali
dokazujíec nieutnost bohů pohanských z ucmravných skutků, jež o nich báje vyprávějí,
z Oplzlostí, jimiž pohané bohy uctívají, & znemravůujícího vlivu, kterýž báje ty na život
mají. Zvlášť i-írnobius, Adversus gentes 11. \'II.
3) Polit. II. hl. 17. n. a III. hl. 1.—10.
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Ze života pro život.
Smutné jest síce, má-li se člověk nebo národ vlastními chybami
učiti; a čím větší chyby jsou, tím hůře. Není—livšak jinak možno. tedy
je zas přece lépe, naučí—lise jimi něčemu než kdyby v nich zůstal.
Chyb takových nalézáme a nalezneme bohužel asi ještě dost. Abychom
však i odjinud se poučili, obratme dnes pozornost do ciziny, ke škole

francouzské,

jež i našim fantastům zdá se žádoucím eldoradem.

Jak známo, bylo roku 1882. ve Francii vyučování náboženství
křesťanskému ze státních škol odstraněno a na místě něho zavedena
tak zvaná morálka laiků neboli nezávislá moralka. Smutné následky
zákonů těchto ukazuje nám nejlépe statistika kriminální.
Roku 1880. vykazovala statistika kriminální jména 20.480 mlat ých
mužů ve věku 16—21 let a 2839 děvčat stejného stáří. Úřední zpráva
sama prohlašovala výsledek tento za smutný, vyslovovala však naději,
že spojeným snahám k povznešení mravnosti mezi mládeží podaří se
docíliti lepšího výsledku. Snahy tyto vrcholily ve zmíněném školním
zákoně z r. 1882. Splnily však naděje, jež v ně byly kladeny? Nikoli.
Jeden z nejlepších statistiků francouzských, Tarde, vyznává
v „Revue pédagogique“ ze dne lí). března 1897 veřejně, že naděje
tyto ukázaly se naprosto mylnými. „Až do r. 1894. vzrostl počet ne—
zletilých obžalovaných zmíněného stáří na 28.701 u mladých mužů,
na 3616 u děvčat. Počet menších přestupků, mezi nimi zvláště tuláctví
a krádeže se zvětšil. Počet vlastních zločinů, které náležejí před porotu,
jen zdánlivě se zmenšil, kdežto počet největších zločinů stoupl. Tak
bylo v letech 1856—1860 průměrně 20 16—211etych nedospělých lidí
obžalováno pro vraždu. V době od r. 1876—1880. stouplo čislo toto
na 30, v periodě od roku 1890—1894. na 39, tedy téměř o polovici.
Nejlepším důkazem pro klesání náboženských a mravních názorů je
sebevražda, jež nejvíce- ze všech zločincův odporuje zákonům při
rozeným a náboženským, jež také nikterak nemůže býti napravena,
&proto bezednou frivolnost a mravní dekadenci předpokládá. Sebevražda
má jediný důvod v omrzelosti života, kterážto obyčejně se dostavuje,
když člověk ztratil víru a nevěra ovládla nitro jeho. Zbožný a ctnostný
člověk nerozhodne se nikdy k tomu, aby samovraždou životu svému konec
učinil. Největší však náboženskou zvrhlost ukazuje sebevražda lidí ne
zletilých. Počet takovýchto nezletilých sebevrahů ve Francii neustále
od r. 1836. roste. Omezíme se pouze na údaj čísel od r. 1870. V tomto
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roce byl počet sebevrahů, kteří ještě nedosáhli 10 let, 31 a stoupal
pak vždy v době 53let o 10, až r. 189—1.dostoupil

na 7?). U nezletilých,

kteří již přestoupili stáří 16 let, zvětšil se počet sebevražd způsobem
úžasným

v době 1870—1894,

totiž ze 174—430.

Od r. 1881..——189—l.

rozmnožily se sebevraždy dospělých 0 1530/0, u nedospělých však
o 1700/03 ačkoliv již u dospělých pcrcento bylo tak veliké, přece
i zde mládež překonala stáří.“
F*ancouzský statistik není sto, aby odhalil pravý pramen tohoto
stále rostoucího zdivočení, totiž školu, z níž bylo vyloučeno náboženství
křesťanské. Spíše snaží se ji hájiti a odmítnouti výčitku, která se ji
činí. Učitelé náležejí dle něho k lidem úplně neúhonným, nemůže jim
proto býti dávána vina za toto klesání mravnosti. Pamětihodný důvod.
Učitel, třebas byl osobně sebe neúhonnější, nepůsobí mravně na mládež,
nemá—li prostředků, jimiž by v ní probouzel cit mravnosti. Teuto pro—
středek dává mu jedině náboženství, nikoli však neodvislá morálka,
která jest jen produktem rozumu chladně uvažujícího prospěch a škodu,
a proto snad zralé a. zkušené muže k cílům mravním vésti může,
nikoli však dítky a mládež, které nikdy rozum neodvrátí od zlého,
nýbrž jen cit mravní, náboženským vyučováním probuzený.
Člen „akademie moralních věd“, Alfred Fouíllé, vyslovuje se
podobně jako Tarde o zločinech lidí nedospělých. Praví: „Dnes pře—
vyšuje počet zločinů mládeží spáchaných téměř dvakráte počet zločinů
spáchaných od dospělých. A přece nedospělí neě'tají ani zcela 7 milionů,
kdežto plnoletí převyšují počet 37 milionů. V Paříži jest většina zatčených
osob mladší než 21 let a téměř všechny dopustily se těžkých zločinů,
v jediném roce (1880) na př. 30 vražd, 339zabití, 3 vražd příbuzných,
.? otrávení, 1141 vražd dítek, 4212 poranění, 2-3 žhářství, 233 provinění
proti mravnosti, 458 velkých, 11.862 menších krádeží. Krásná to bilance
této nadějné mládeže! Dnes mají se věci ještě hůře. Předčasná dospělost,
tak pravi se, jest jednou z nejvýznačnějších známek, z nejsmutnějšíeh

rysů časových“
Dle A. Guíllota (jiného francouzského kriminálního statistika) lze
ve skutcích obžalované mládeže pozorovati bezměrnou zdívočelost, ne
obyčejnou smyslnost. vychloubání se nepravosti, s jakými ncsetkáváme
se při zločinech pokročilejšího stáří. Soudní dvůr seinský v Paříži
konstatoval, že mezi 100 dítkami. jichž uvěznění žádali rodiče, bylo
89 odchovanců _bcznábožcnských škol státních.
Proti přehnaně jednostrannému duševnímu vzdělání. které jest
čast-o již jen pouhou drcssurou. vyslovuje se Fouillč, ač i on podobně
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jako Tarde zastává se školy francouzské, takto: ..Xikoli mluvnice,
nikoli pravopis, ne arithmetika nebo počítání, ne dějiny nebo famosní
geografie zameziti mohou zločiny dít-ek. I když dítko zná regulu de tri,
i když zná předhoří hollandská a jezera americká. jeho vášně se tím
nezmění. I když pamět. naplněna jest příběhy. jmeny, daty, tím nebyly
v duši ještě ony ideje probuzeny, které plodí vznešené smýšlení a
neřest na uzdě drží. Učitel nemá vzdělá 'ati pouze paměti, nýbrž hlavně
svědomí.“ To jsou ovšem krásná slova, avšak problem jest v nich jen
naznačen, nikoli však rozluštěn; neboť je právě otázkou, jak by se mělo
svědomí vychová 'ati a náruživosti krotiti bez křesťanství a bez jistoty,
jakou ono v duši dítěte a dospělého plodí o dobrotě a spravedlnosti
Boží, o nesmrtelnosti. o nebi a peklu.
Zakrytě musí Fouillé sám připustiti, že důvěra v umravňující
vliv positivnich věd je vrátká. Francouzská vláda povolila při zákono—
dárství školském předsudkům politickým a protináboženským, jež
v rozhodujících kruzích zavládly, a za to klidí nyní smutné ovoee
těchto předsudků. Dokázala tím co nejjasněji, že politika nikdy nesmí
hráti rozhodující roli v otázkách vyučovacích a školních. Takováto
politika zasazuje tělu národa nejhlubší rány. A kdo má. v rukou tuto
politiku, kdo vede boj proti církvi a klerikalismu. aby je ze školy
vytlačil a ji úplně státu vydal? Dle doznání I.““ouilléova, kterému
asi velmi těžkým bylo: „Duchové omezení a hloupí, u nichž svoboda
myšleni jen negace zplodilasí Fouillé je tak poctivým, aby dodal, že
negaceini nelze žádného národa vyehovati.
„Ano, ve vášnivém boji proti klerikalismu jde dnes francouzská
vláda tak daleko, že pro samou starost o svobodu svědomí zlodějův
a vrahů duchovnímu správci nedovoluje navštěvovati vězně, nedají-li
jich oni zavolati.“ Xež nedostává se ani vyučování v moralce laické
vězňům, nýbrž jsou ponecháni úplně sami sobě a vlivům života vězen—
ského. který jejich pudy zločinné ještě více stupňuje“
Následky této politiky školní obracejí se již proti vládě samé.
Touto korrupcí, kterou v lidu a vrstvách vedoucích svým nepřátelstvím
proti církvi způsobila. zahyne. Francie stává se opět bahnem, jež z ní,
jak se zdá, athcistická moudrost státní v jisté době učiniti musí.
Panamský a Dreyíusův process jsou jedovaté bubliny, jež bahno toto
na povrch vyhání. Dokazují, v jaké míře sily zkázy a znemravnělosti
ze špatné, Bohu odcizené školy do státu a společnosti vnikly.
Také v jiných státech bojuje církev katolická boj o školu. Její
zástupci v parlamentě jsou názoru, že škola není pouhou institucí
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státní, n\'*brž že jest annexem církve. Odpůrci jejich, přívrženci vše
mohoucnosti státní, nazývají náhled tento středověkým, zpátečnickým.
Z vlastního názoru nepřijdou tito vším ovocem positivních věd živení
protivníci školy křesťanské, kteří také v jiných státech se domnívají,
že lze vychovávati lid negacemi, k poznání bludu svého. Ale temné
živly, které od nich mají svůj původ a rozvoj, přivedou je dříve nebo
později způsobem ncjbolestnějším k tomuto poznání.
_n.
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K otázce zjednodušení českého pravopisu?)
Napsal Fr.. V. AUTRATA.

Minulého roku \*\šel v Brně nákladem casopisu „\ašíi Moravy“
spisek Dr.a held Jokla „Zjednodušeny pravopis Povšiml jsem si
několikastránkovčho pojedrianí toho, pročetl jeho zajímavé v_v\*od\*,a
v m\ sli mé uvazlo odtud hejno myšlenek piíbuzných těm, jež Dr. .lokl
ve spisku V\slovil. 1\avrh\* Dra. Jokla, jimiž chce reformovati náš
pravopis, zalíbily se mi. Mohu je všecky podepsati a nelekám se že

za svuj podpis budu pykati klatbou té kritiky, která \*\stoupila proti
Dru. Joklovi.
Ano, stavč se na stanovisko autora „Zjednodušeného pravopisu“,
pokračuji odtud, kde on se zastavil; jdu dále.
Dr. Jokl chce, aby byl puštčn rozdíl mezi 27(Z)a J (zí), chce, al)\
se psalo bez rozdílu pouhé ? s výjimkou tvrdých slabik (ZJ, (q, HJ proti

měkkým dz, ti, na. ijimku
tuto připouští „jenom z důvodu giatickč
jednoduchosti, ab\* ncb\lo potiebí v mčkk\' ch slabikách písmena d, t,
měniti v d, !, 77, v podobu to, ktera je stejně protivna a nepohodlna

i píšícímu i čtenáři i sazeči“ (u Jokla str. *.').ad 3).

K stanovení této v\'jimk\

přiměl Dra. Jokla někdejší pád plavo—

pisného návrhu L. Štúia na Slovensku, který. ,ncuživ. .jednoducheho
prostředku rozcznávati slabiky dal a de ponecháním \psilonu pro t\rdé

v tomto piípadě, učil psáti c/ž, m, fi, které psaní bylo ovšem nepřijatné,
jsouc příčinou nekonečného skoro užívání obměkčovacího znaménka...“
(cituji z Joklova spisku str. 7. ad 12)
Já \*\*mluv\*.loklov\ na Štúra neuznín am a tím již ani stanovení

navrhovatelovy \*\*
jimk\.
') Dr. Ferd. Jokl: Zje(lll(')(lušen_\" pravopis.

Brno 1898.
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1. Myslím, že návrh na bežv) minečné zavedeni L neb)l bv
nyní tak beznadějný jako za Stúra. P11)1nemcll zásadu pomíjeti
délkováni
(viz u .lokla str. ).
)ad 4. l.), ubude se stanoviska grafického
známkování
značnou měrou. Povážíme-li, že dle přijatýchbjiž zásad
Gebauerových mluvnic pomíjí \* dlouhé řadě feminin vzoru kost
označováni měkkosti koncové souhlásky, mužeme zaznamenati zase slušně
velik) úbytek známkování. Když tedy tolik ulehčení ve známkování
se nám naskytnje, tu snáze již lze se pouštěti s návrhem (Z, !: n. /e
by tato podoba byla plotivna a nepohodlná, jak Dr. Jokl soudí já
subjektivně nemyslím, (( ktelěmu letormatorovi pravopisu by se přece
přičila, tomu by nezbývalo než navrhnouti,

ab)* )? (l; (' \ůbec

b)lo

odstraněno, tedy třebas i ve slovech zed, plášť, sklon, kr.afounk_\'*.

Vodňan)

00111anovatl

atd. Ostatně by snad protivnost podob\

ň, (] (*dovedl někdo napraviti

a líteum písma v libější podobě depo—

ručiti, vždyt. nám kolikrát předkládají písmena s podobou od neustálené
tak odlišnou (moderníl), že je lze sotva přečísti, a přece m)*slejí ještě.
že se našim očím zalíbí.

2. Grafick) podivna je podoba c/z.Pro všecky ostatní hlásk)*\ ' abc
cedě máme písmena jednoduchá jedine C]: se píše a tiskne spřežkou.
Jestě kdyby ta spřežka b)la \*souhlase s vvslovností aspoň přibližnou!
Ale ve zvuku c/z nikdo neslyší ani nejmenší podobnosti (*.které se ve
psané spřežce objevuje. Mat. leácel všiml si při svých jaZ)kov_\"ch
studiích podivnosti písmene (Í),a navrhoval ve svém spise „I očátk)

\\ edeckě

mluwnictw)

českeho“ (Brno 184)) pro claznaménko

jednoduché, třebas prý řecké y_.1)Po více než 50 letech opakuji návrh
Klácelův (nestojím ovšem právě na 7) věře, že tak nepatrná. a přece
dosti vvznamná reforma jest provcditelna sk01o bez obtíží.
3.Zmiř1uji se nyní 0 ]. Podle ustáleneho zv)ku píše i tiskne se

s tečkou.

Mně již několikráte připadlo, k čemu ta tečka tu je. Tím

častěji shledá**ám podivnost tečkováni _',/ čím hustší jsou případy, že do
ruky se mi dostává písmo, kde _; teěk)* postrádá. Mohl bych mvs liti.
že písař někde na tečkuzzapomněl, ale \* někter) ch písmech (v písemnich

pracích některv ch žáků) jc\í se mi \*)*
nechávaní tečky nad _; syste
matické;
snad p1ovadi je leckde učitel na obecnvch školách. I in) slim.
když psaní ; bez tečky není spojeno se škodou, když dále patrno, že
vynecháváním tečky ubude zase trochu onoho známkování, na něž se
právem naříká, že návrh na odstranění tečky s _; není nemístný a
bez podstaty.
4. \avrhuji-li
dále, ab) příklonuě podmínečné -Zz'se slovesem
sv\_'*mse spojovalo

& ab)-* znacka

dělivá mezi oběma se \*)*pouštěla,

ne—

ciním tim návrhu o věci nově a nesl) chané. Někteří spisovatelé naši
(] lajšhans, J. Vleek—
?) uznávajíce zbytečnost odtrhování tohoto —Z(,
upustili
již od ní, a jest ted) mým míněním, že by b)lo třeba \*)*necha\ání
1) \'iz o tom na str. 29. \* mem »Přehledu písemnietví českého na Moravě
1830—1870x (v_vd. \* Prostějově 1898).
3) »Illídec 1it.<< bylo to kdysi za zle pokládáno
»(Í)světa<< Ode dávná tlčlítkO
v_vneellává. R.

(lělivéhoznaménka uzákoniti./ /řetclnost a vzhled vynecháváním neutrpí,
jak přisvědčí, kdo četl kus textu, V němž -Zzse neodděluje. „stat-ně
novotu b\ chom mohli snadno s10vnati s dávným zV\'kem vlaštiny, která
ráda krátko náměstky lepí na předcházející slova (slovesa) bez (lělivého

znaménka; na př. datemilo (: dejte mi to) chiamarsi1_( jmenovati se).

:").Zabj vaje se zde oprávněnosti (lěli\ě značky, připomínám si
jednu podivnost při dělení slov na konci řádku. Isme ZV\'klí děliti

roz -uměti

a na-uka

a zakazujemeděliti rozu—měti, n—auka. Za

příčinu dělení prvnějšího udáváme si. že druhá čast slov těchto (a po
(lobných) jsouc samostatna V\'zn((1))e1n,nesmí svoji prHÍ samohlásku
slabiku tvořící odtrhovati na prospech předpon_\. Proti zv\klosti toto
namítán), že nemá b_\'tí bláno písaři piávo v tomto zvláštním případě
z malicheincho důvodu děliti tak, aby třebas slabiky m.z—a -u- na
jednom řádku, -mě- a -ta na druhém umístil. Z dílu slova )ocu—nikdo
znalv češtin\ nebude si přece tvořiti slabiky 70-szz—„
nýbrž každý 703-21

a m\ slim tedy, že opatrnost, ktelá takovéto počínaní ne\\lučujíc káže
psáti na jeden

řádek 10.3—,na dluhý

-zzmětz',je zb\'tečna. Slovo lze děliti

tam, kde slabika (kterákoliv') přestává a nová začíná, toho třeba dbáti

(i. \ěkolik slov věnuji předlož kám. Kdo všímá si pozorněji,
jak se mluví. dá mi za pravdu, kd\ž tvrdím, že mluvící předložek

jednoslabičnjeh (vyjma dle, kol, sk) z, krom) neodděluje od jmen,
k nimž patří, nýbrž vyslovuje se jmén\ jako jediny celek. Podle toho
take žáci ve školách spoléhajíce se na mluvu slyšenou, zhusta píší slova
s předložkamí spojeně; ba cit plo úzkou sounáležitost předložek se
jmén\ je tak mocný, že láká mnohd\ ke spojování i takového žáka,
který chybně zdulaznuje pr vní slabiku jmen na úk01 jejich předložek.
Spoje ání toto nezdálo b\* se chybou, naopak b\ch b\l plo ně. Mluv'o,

jak jsem podotkl, to v\hovuje; mimo to je již leckde pr0\ edeno, zvlaste
při přísloveích: zvolila. dokonce, potom atd.. a přibvvá příkladu
stále. Ostatně nauka o přízvuku nás pol (((l((k tomu nápadně. Učímef.
se, že předložk\ jednoslabičné stihují na. sebe přízvuk následujícího

jména,7((\Iohl
tím tedy
s ním.
bych splývají
tu hned dále
promluviti o zb\ tečnosti čárek

O(l
obou stran vokativ od ostatních slov ve větě, přes to, že

dělujícíehz
při čtení požadovaná jistá změna hlasu (( přestávka při čáleo pusobi tu,
správně dle pravidla školského pl ovedena \elmi komicky a nepřirozeně;
mohl b\ cl) piomluviti, jak nadb\ tečn\ jsou čárky v jistém případě před
spojkou (( a před spojkami že, alu atd. (1vedlejších vět, kdyžtě spojka
sama již dostačí, aby se poznalo ukončení jedné a začátek jiné vět-\,
a Vlastně již to urč cní má, připojovati jednotlive věty kjiným; mohl
bych promluviti o podivnosti, ktelá káže začátek větneho celku zuačiti
\olkým pocátečním písmenem prvního slova, ač tečka hlásající dokončení
předešlé vět'\ stačí k upozorneni, že po snižení hlasu a jisté přestavce
nastává větný celek novy: ale již pomlčím, abych se vyhnul v_\'tce, že
převracím na ruby veškola plavidla pra\ opisná (( za\ádím libovůli.
Oněch sest odstavcu svveh návihů dopomučím uvazc všech, kdo
letmmě pravopisu našeho přejí. Při te příležitosti pak podotýkáli), že
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nestačí jen refouny navrhovati a klitisovati. nýbrž je potřebí staiati
se také o to. aby se pon)_všlelona piaktické jich zavádění. A tu ne
mohu zapříti, že bych úplně zaVIhl methodu D1a..Íokla, přímo nově
nav1hova.n\"m plavopisem cele'. pojednání tisknouti. Pro interessenty
b\_lo by stačilo podati ukázku na několika řadcícl). Tak jak \pi\(k
psan, vynucuje dojem. jakoby novoty tu zavedené již b\l\ bez podmínk_\

diktov()n\.

\Iojc mínění sklemné j,e že konečne

stanoveni zmen

plavopisných náleží na\í akademii věd; té b\ ch to přičtl za povinnost,
((b\ se nav1h\ na změn\ plavopisu zabývala. \eděje—li se tak. pak je
na místě zpusob fiancouzský ve spisku Dia Jokla vzpomenuty: budtež
sestavovánv (( podávány na na\i akademii hlomadne petice jednotlivcu
i spolku (stIů), l\tcr_\'ch pak tato instance nebude moci tak snadno
ignorovati.

Jak se u nas překládá?
Ukazuje AL. Popovský.

\ poslední době nmoho se překládá () nás, a dobře tak. Puvodní
náše básnictví ibelletiie poslední doby je namnoze \eln)i chatlné ccm.
B\lo b\' tedy plospěšno, kd_vb_vse překládaly v nedostatku pnvodních
prací dobrá díla cizích básníkuv a l)ellet1i.\t((v.Ale tu p1('(\e třeba
doznati, že překládá

se u nás často. co plávě padne do 1(1k_v,bez

ohledu. má--li to jakou cenu uměleckou nebo liteialní čili nic. Á pak.
jak se překládá. Bohužel. třeba říci,že často velice nedbale, ledabylo.
\lnohý překladatel nezná ani jazyka, z něhož překládá. ani jaz\ ka. do
l\te1eho překládá. Ostatně také díla vědecká překládají se u nás všelijak
\Inohdy přeloží se t. zv. „včdecký“ spis, bez něhož nase lite)atula
dobře b_\ se obešla, jind\

zase přeloží se dob1_\' \pis velice bídně.

\ejmlad\í škola chlubí se pl ((ve tím. že seznámila lite1atu1n českou
seizinon, že přeložila tolik zajíma\_\ch spisu pioslavených spisovateluv.
Ale piávě tato škola překládá často nedbale. jak na př. ukázal svého

času V. Flajshans v .05\ čtě" na překladě \ietzscheovv knihy: T..ak

pravil Zai athusti'a'“ od přísnéhokritika F. \. I\1ej(ího v\ damn)

v ..lxnih'ovně Rozhledtň vvd (vane (( pořádané Jos. Pelclen). V též
knihovně \\ šel v těchto dnech překlad životOpisnéhonástinu _..L.
\. lolstoj
od E. Solovjeva,
pořízený 1\.1\o/(_/„„((-(en( Oripinal v_všel ) 1Q$M

v Petrohladč v bibliotheceI. Pavlenkova ,Žizň

zamččateln \'ch

lj ((d e j“. Pokud víme, je to první pokus obsíinějšího životopisu hraběte
Tolstého ((nemá zvláštních předností. Evg. Solovjev napsal na objednávku
pro Pavlenkma celou řadu životopisuv a mezi těmi není životopis
Tolstého nejzdařilejší. Spisovatel sestavil jej hlavne na základě splsu
Tolstého, \* nichž uloženo mnoho autobiooraňckých dokladu. Solovjev
všíma si hlavně duševního rozvoje velikého spisovatele luské 'země.

náhl\'ch změn v názorech jeho, ukazuje na odpory, jaké se \*\*sk\'tl\
časem v jeho náhledech, stopuje krok za klokem rozvoj jeho náklonnosti
a nadšení prost\' 11)lidem, ukazuje zárodky pozdějšího učení již v prvních
pracích belletlistiekých a probírá hlavni zásad\ filosofie imravouky
lnaběte Tolstého Cinnost Tolstého autor spíše jen popisuje a omlouvá
všstřednosti, než kritisuje. Kde nesouhlasí s Tolstvm bud prostě to
konstatuje, nebo \\ vrací praktick\'m příkladem, nebo iozumovým
důvodem, který bele většinou ze spisovatelů, již psali o Tolstěm, jako
jsou: i. Michajlovskv, S. Andrejevs ký. Cion a j. /e bv autor dobře
V\znal se v kritické
literatuře učení T,olstého toho nepozorujeme.
V Rusku spis Evg. Solovjeva prošel téměř nepovšimnut. Tam činnost
Tolstého daleko kritičtěji posouzena od jiných. U nás, kde beze vší
kritiky s nadšením přijímá se všecko, co Tolstoj napíše, má překlad
zivotopisu jeho své místo. Ale překlad p. Ixohlmana nesvědčí. že by
překladatel svedomitč prostudoval Tolstého, než počal překládat jeho
život.0pis. Překladatel zná špatně rusky, překládal ledabylo, co neuměl
přeložiti, pohodlně v*,\nechal místy překládal velice volně beze vší
potreby svévolně vvi až\ oriwinalu tu mírnil, tu zveličoval; jindy překlad
jeho podává pravý opak toho, co stojí v originale. I nelze souhlasiti

stvrzením „Rozhledu “ (r. IX.č. 1.,)že b\ překladknih\Solovjevov\

od K. Kohhnana plispěl tolik k \„)oznání a pochOpeni“ činnosti a
učení Tolstého. kdvž ani základni věty učení jeho nepodává v překladě

správném.
překladem
hlavních ba
jeho
rysech. dokázal, že nemá ani pojmu o učení Tolstého
Překladatel vůbec nezná historických jmen, na př. Laplacea,
Lavoisiera, L\ella (Rusi přepisují Laplasa, Lavuazje, Ljajelja [121],
překladatel nevěda, coje to, na str. 149. vynechal to pohodlně), Zabela
(Rusi přepisují Cabel, f)), L. Bůrnea (Rusi přepisují Berne, Kohlman

\*\nechal jméno to), sv. Basilia V. (Vasilij Velikij je překladateli
Blažej V. na str. ()), Djuring (Díihiing,114) je mu Durniťr (140)
Solowuba (překl. píše Sallogub podle tiskového om\lu v orig.n),
str. 87. vynechal zmínku originalu, že Tolstoj v Berlíně navštěvoval
přednášk\ Droysena, Du Bois Re\ monda, že se seznámil s Flobelem
(v orig. str.12.), protože nevěděl si rady s ruským přepisováním jmen
těch, piše Fernay místo Ferney, Koppe místo Coppet (str. 5.) atd.
Srovnejme jen poněkud original s překladem, abychom viděli, jak p. Kohlman
překládá. Tak >>blasťaščij<<
(skvělý, znamenitý) Hugo (str. 5 v orig.) je mu »velel)n\"<<ll.;
»v n i z u<< (dole, 8). přeložil »v něm<< (v domě); »v uglua (v koutě) přel. »v rohu<< (B):
>>tolkovanija Evangelija<< (8) jsou lllll »rozpravya
místo >>v_\"klad_v(<
evangelia (H); ana
zojlivost<< (dotěrnost. drzost, str. €).) je mu >>jizlivost<< (7); na str. 7. po slovech:
>>28.srpna 1828.<< vynechány dvě řádky z orig.; »nezamčtnov (neznatelnč, 9) přeložil
»ani dost málor* (?); »vyehodeec (vystěhovalee, 9) je mu »rodáka (?); slova >>vSemi—
bašennom zamkč>> (v Sedinivěžatem zámku, 9) v_vneehal na str. T.; »l'aznočinnych
elementova (nešlechtiek_\"ch živlů, 10) přeložil »l'ůznorodýeh živlů<< (S); »bezmjatežnoa
(klidně, 12) je mu abez zármutku>> (10): »prekrasn_vj chozjajina (výborný hospodář, 12)
je u něho »sličný muž<<(10); >>razsuždenija<<(rozumování, uvažování, 12) přel. >>rozkaz_v<

(li);
»neposredstvennaja natnra<< (bezprostřední, přímá povaha, 19) je. mu »nezištuác
povaha (11); »bezpečnyj<<(bezstarostný, 14) přel. »klidnýa (H); »nelovko<<(neoln'atně, 14)
přel. >>nelítostnča (14); >>neumčl_vj,ehoťai pory visto blagorodnyja (nedovedn_\", b_vť
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i vášnivě
šlechetný, 16) přel. »prostý, tu a tam též dobročinným (1:'í); svjaz<<
(milostný poměr, 16) je mu »sňatek<< (16); »tšeatelno razsmotrěnnyjc (bedlivě prohléd

nutý, 18) je mu »praenč sestavenýx (W); »arehijerejamc
»b a d a t el ů m st a r o ž i t 11os t í<<(IS);

»strašným

(biskupům,

19) přel.

»Strašnyj sude (P o sl e d ní sond, 19) je mu

soudem-:;»spaga graždanskago

včdomst 'a<<(kord olí'-ztttskelto

stav u, 19) přel. »troehu te znalosti
n1čsta<< (ZO); »pikniky<<(společné hostiny, 20)
přel. výletya (ili); »ueblagooln'aznyje seminaristyc (neslušní sem., 21) jsou mu „nedosti
dokonalí sentinaristéa;
»kataí1ja<< (projížďky, 21) jsou mu >>daretnnosti<<(22); >>vot na
kazanije<< (to je trest, souženíť) přel. »počkejte, vsak vy dostanetcÍ<< (22); »trebovatelnyja

(osobivý, plný nároků, 24) je mu »vrtka\'ý<< (ZŠ); »postupajut po vebražeženijrw (jednají
podle obraznosti, 25) přel. »postupují tam, kam je představy vedou<<(27): »pí jan iki<<
(perník.
26) jsou mu >>ko í'e n ě n (3 k o l á ('e<< (ŽÚ); >>lovelas (záletník. 28) přel.
>>tlachala (32); >>vstrětil zdčš nečte novoobrazimoje
(nalezl zde něco hrozného, čeho
nelze si představit, 29) přel. »nenašel, čeho hledal<<(3 ); »polueenije kotoryeh i teper-to
ne predstavljajet nikakieh oSobennyeh trudnostej dlja obezpečennago čelovčkac (jejichž
dosažení nepůstíbí ani nyní zvlz'lštníeh obtíží člověku zabezpečenemu, bohatému, 30)
přel. prostě: »jiehž dosažení ani dnes nebývá vždy důkazem zvláštní píle<<(34); na,
str. 35 má býti: >>]gor byl zabit od D ř e vlja n ů (těch p. překladatel Dř. neznal,
i vynechal slovo originalu »drevljanamiat: '.v krčpostničeskoj obstautwkča rv llf'VOlllit'kélll
okolí, 36) přel. »na vesnieic (4'2J; »suro'aja skola niščety<< (drsná škola nouze, 37) je
mu >>přistum<<šk. n. (B"/'): >>vydajusčijsja<< (vynikajíeí,

37)

je mu »nějaký<<;

bez.—ozna

telnoje silnoje smuščenije<<(bezděčná silná rozpačitost,
337)je mu >>velikýsin ntek<< (44):
>>nevčžestvo<<(nevědomOst, sprostota, 39) je mu »nevlidnostc (46); »niskolko ne smušča
jetsja, koeda Tolstoj na každom šagu vyvodit jego na svěžnju vodu<< (nikterak nezarazí
se, když T. na každém kroku ho usvědcí, 41) přel. jednoduše; >>vývodyTolstého mnoho ho
nezajimajia (4íbz >>p1'oduvuaja
bestija<< (p ro h 11a n ý surovec. 41) přel. »elověk hrubý<<
(49); »sorvanew (šibeničník, 4'2) přel. »ueurvalýa (50): »trevolnenijac: (bouře, nepří
jemnosti, protiveustvi, 43) přel. >>stopy<<
(TM); »pojčehali vdol Vole—ia(jeli podél
Volhy,
43) přel.

>>jeli při dolní

\'olzea

(52):

>>Čeče1u_—e<<
překládá

stále

>>fferkes<<; »C'udnaja

oehota<- (překrásný lov, 43) přel. >>bohatý<<lov: »inochodeca Imintoelmdník, klusák,
kůn. jenž při chůzi současně zdvihá obě nohy po teže straně, 44) přel. »kíu't eizí rasy (ČB);

»iz čeehlov<<(z pouzder, 44) přel. »z pasůcz(53); »uplatiť v srok

(zaplatit v určitou

lh íitu, 44) přel. prostě »splatit<< (bi-%):»preklonenije ])ližnich<< (zbožňo 'ání bližníeh, 46)
přel. >>náklonnost k bližním<< (56); »byť podstrčlennym čečeneem, mepropčvši daže svojej
lebeclinoj pčsni<< (být postřelen od Cečenče a nezapět ani své labutí písně, 46) přeložil:
>>jako Čerkes, jenž před smrtí ani labutí pisně nezapč-jea (56); >>dětskij<<(47) je »dětskýx
a nikoliv :—>dčtinský<<
(= rebjačeskij): »ispolnennyj
glubočajsago smyslu fatalizm<<

(plný hlubokého smyslu fatalismus, 47) přel. v-vskutku

se osvčdč i vší, vážný f. (57);

>>v01'tuč-eje
vjučn oje životnoje<<(smradlavý sou ma r, 47) přel. »ošklivě
páchnoucí
člověk (57): na str. 65). vynechal překladatel kuplet, vložený v orig. na str. 54.; »a to
ničego--. (jinak to ne'adí, 56) přel. »ale to nie neuía (67); »Velikije Kůazja<< (Velko
knížata, 56) přel. »tnoení knížataa (GS); »nositsja svojim ja<< (má v hlavě a na srdei
své já, 59) přel. >>dává se uuésti svým já<< (H); »legkijcc (lehkotnyslný, 65) přel.
>>voluý<<
(76); čistaj
a krasota<<(čistá krása, 64) přel. »p rostá
krása<<(77) a po
dobuč »eistoje iskusstvo<< přel. >>ryzí umění/r. místo »čisté<< umění; »Vzgljady eti pod
raspušřennosť mojej žizni podstavili teorijne (názory tyto bezuzdnost života mého podepřely
theorií, 64) přel. »tento názor honosil se theoriícc (78); »narodničestvo<< (láska k lidu, 65)
přel. »vlastenčení<< (79); »sokrušaťsjaa (rmontit se, 66) přel. >>roz'ažovat<<(80): »gadko
vspomniť<<(hnusno vzpomínat, 67) přel. >>ne rad vzpomínám (81): »o těeh, vydajuščieh
sebja golovoja (o těch, kteří vydávají se za náčelníky, 71) přel. krátce: »o těch pravých<<(SG);
na str. 88. vynecháno z originalu (str. 72.), že Tolstoj -z Drážďan odebral se do Kissingen ;

»ja izmučilsja posredničestvom,

školami i žurnalom<<(uuavil jsem se smírným

soud

niet vím, školami a časopisem, 75) přel. >>unaviljsem se ří zen i m škol a "asopisua (SM):
>>pritvo rn oje vyraženijea (přetvářeu ý, strojený výraz, 76) přel. »v ýznant n ý výraz<<
(QE-I): siděla u světea<<(seděla n svícnu, 76) přel. »sedčla pobliž<< (HB): slova »prožžeuyj
jeryga— (vypálený oehlasta, 76) v_vneehal na str. 93.: »karty, sognutyje dubkom<< (karty,
ohnuté na způsob kůry, 76) přel. >>karty obráceném (93); sleva »s v_vrčznymi ukazkamic
(s vyřezanými ukazovadly) a pak slova: »Yo glavč .. . premudrostx (asi 5 řádek
na str. TT.) nepřeložeua na str. 94; :perestnotra (prohlidka, prozkoumání, 78) přel.

»pohrdMia (DS); -raspušře1m_vj< (hezuzdný, 79) je mu „volnýf (SG); »kosvcnnymi
pufamia toklikami, křivými cestami, 79) přel. »ncspravedlivč" (97); slova »přsňa o \'aúkř—

kljušničke (8:3)nepřeložil; luhočuaja kartiua loan na Novgorod.—knew i ("ot'ta
v kuvšínč—a(jarmareční
obraz .lana Novg. a čerta ve džhánř, (52 přel.
vyobrazení

Ivana Nova. jako obraz čerta ve džlpánč—HDD); Venuše

Milosskaja

není

V. )liletská, nýbrž Milos—ská
(100 a 10h; na str. 101.odst.3.1učl být včručji přeložen:
Spistn'atelskč- drama hr. Tolstého X. K Michajlovský vysvětluje jeho ,pravicí
a lc—
vici“ (tak nadepsána stať .\lichajlovskehoí, cili prostě starošlechtickýni zakvašcním podle
rodu, vychování a podmínek života vedle lidových, demokratických snah . . *, čímž lepe
by byl v_vstižen miginal, než je to v překladu. který v_vneehal i výrazná slova pravice
a levice/' Tolstého; okončatelnoje objasnenije (konečne dorozmnřní 85) přel. poslední
rozmln va (ICM), at" nebyla to rozmluva, nýhrž (_lorozmnční „odnřlni nařalnymi huk
vami/= (pouze zařáteěními

písmeny),

což přeloženo:

zccla obdobně—<:(tamní-z):

ja

pišu

istoriju pčgago merina, (Í'holstoniěr/r fpíši historiji strakatelm valacha, (li.) přel. Píši
('holstomčra (tmt.); .i vse idet ponemnožku, ehoťa razuničjetsja plocho, sravnitelno

s id>alom<<
(a všecko jde pomaloucku, ačkoliv

ovšem špatně, srovná-li

se

to s ideáleml
přel. A tak pěkne liOSpOtlařínu_=,
ovšem v malém, jak si lze jen
p ředsta viti
004,1: ato o pokupkt'- penzenskago imčnija, to o pokupkč samarskago
imčnija, to o zavedeniji konnago zavoda' (tu o koupi penzenskóho statku, tu o koupi
samarského statku, tu o zařízení hřebčinee, SS) přeložil »o koupi toho či onoho

statku,
(109);

o nakou pe ní k o níff (IOS); vd u incivvj
vo b i d n _vj

(u r á ž l i v ý,

na

str.

89)

(hloubavý, 59; přel. citlivý
přeložil

:-._l)íd u ýz' f'str.

lípa);

uvlekaťsja (dáti se uuášeti, okouzlovati se, 91), přel. zabývati se (112); na téže str.
v_vneehána v preklade věta: No eti ljudi i javljajutsja světoeanii mira (Však tito lidé
jsou poehodněnii světa); neprotivlenije. (neprotivení, 92) přel. trpělivost; ohiduýja

i prestupnyja

protivorččija (urážlivé a zločinné— odpory) přel. odporné časové

rozpory (11'2l; v druhém odstavci na str. 115. nepřeloženy dvě řádky ?. originalu;
chorošo, nedurno po krajnej mcrčc (pěkne, aspoň ne špatne, 9-1) přel. pěkně, jen samou
chválu (115); ponilnajet narodnýj duch (rozumí duchu lidu, 94) přel. povznáší lid
(MO); instinkt (pud, 96s přel. zcit- (118); iskal % raznveh storon etogo usjimkojenija,

soglasija
s samiin sohoju
(hledal 5 různých stran tohoto uSp<_)kojení.
souladu
s sebou samým, 97) přel. hledal v různýchprostředcíchklidu, spokojenosti vlastní
osobou

, Ill-));

rodé osudy"

odnoroduýja vlečenija' (stejnorodé pudy,

(MO);

rastitelnaja žizň' (rostlinný,

náklonnosti, 98) přel. —to—juo

vegetační život, 99) přel. při

rozený
život (121); zaměřeno kak-to. (poznamenáno kdesi, 99) přel. říká se ;
gosudarstveunymi dř-latni (státními záležitostmi, 99) přel. panováním 022,1; dekahrskij
hunt< (vzbouření
dckabristů, 102) přel. >>poměr_v
spolku (něm. Bund) Dci-kahristu'z

(NB); „osméjal naznačenije ministrom grafa Kiseleva" (vysmál se jmenován:
hrab. Kiseleva minist em, 102) přeložil přímobáječně: „odvážil se navrhnouti za
ministra hraběte Kiseleva" (125; to se pow_=(llo!!); >>prikovau k tačkě iavseg'da
(připoután doživotně k vozíku, 103) přel. :>odsouzen k doživotní těžké prácif (126g
»uo vdrug' L. N. razočarovalsja i v etoj cpoehč<= (ale nenadále [, .\'. zklamal se i v této
době — dekahristů, 103) přel. 'Ale také v této době L. N. v_vnianil se ze svých
illusí"

(1'263t »Tolstoj v_vskazal na (lUlJI'OVOlČPSl—IOJ'P
dvižeuije

na hnutí

d o ])r ovolnick

vzalad.

T. pronesl

názor

(+, 103) přel. nesprávně o názorech Tolstého vůbec _126);

.pokupka pen'zeuskago inič—nijarazladilasf

(koupě peuzenského statku nepřišla k místu,

104) přel. ;koupř- pozemkového
statku zase odložena." (127); rabota toporom
i zastu pom <<(práce sekyrou i rý (_em, 103) přel. »štipání dříví a kopání
(12.5
»ja s utra do večera pjanca (od rána do večera jsem opilý ——kumýscm,

JUB) přel.

piji

jej (kuinys) od rána do noci<<(129); »svirčpstvoval (zuřil, 103) přel. “panoval (129;:
>>Sodnoj storony školnyja děla, s drugoj — strašnojc dělo — sužet novago pisanija,
t_n'ladčvšij mnoju imenno v samoje t'aželoje vremja bolč-zni rebcnka, i samaja eta ltolňzů
i smer? (S jedné strany školní zaměstnání, s druhé -— hrozná věc — sujet noveho
spisu, jenž ovládl inue právě v nejtěžší době nemoci dítka, i nemoc tato sama a smrt!

106) přel. >.'/.al)ý'áln se jednak školou, — jednak čímsi

strašlivým

— dř—jemuo

vř-ho svého spisu, jenž mně tanul na mysli v nejkrutčjší dolu" choroby nič-ho děcka,
choroby
— sm rtiI- (130% >>eudesn_vj-'-:
(čarokrásný, 106) přel. cstrašlivý (130 : ,eta
lčtnaja žizň dlja mena točno kak sou; koje-čte ostajetsja iz mojej realnoj zimru-j žízní,
no holše kakija to vidčnija. (tento letní život je pro mne zrovna jako sen; něco zbývá

Jak se u nás překládá?

853

?. mého realního života v zimě, ale většinou jakási vidění, 107) přel. »letní takový živOt
siee ještě zcela nevymizel, většinou však žijí ve vidění<< (131); >>falšivoje soěuvstvije

k čemu to ueopredělennomu (nepravý soueit k ěemusi neurčitému. 107) přel. »nepravý,
zcela neurčitý nějaký ])m'it'. (131); v listě Tolstého ze dne 6. dubna 1378 uepřeloženy

dvě řádky (132); \gordo zadirajet ;rolovuf' (hrdě
>>hlavu

si láme<-

(tI—M); .-„-krasm'aťsja=<(ehlubiti

no.—í hlavu

vzhuru,

100) přel.

se, 110) přel. »ěinití se hezčím<. (13.3);

„oehotnik rekrut' (dobrovolný ln'anee, 110) přel. :-člověk<: (13.")); konec 3. odstavce na
str 137. podán kuse:
čto tuti uže odno sehodstvo sostavljajet _goreč i čto k nim ne
přitnčšivajetsja zadnej myslí 0 10111"(že tu již sama shoda působí trpkost a že k nim

nepřiměšuje se tajná myšlenka, 112) přel. »ježto si tu nelze myslitic (137); »stara
telnosť:
(pečlivost,
112) je podle překladatele >>lítost<<(137); prostiť<<(odpustit,
11'2) přel.

-.-vysvol)oditi

(NSS); >>poniženíje<< (ponížení,

113)

přel.

utrpení:-

(IIS-;

»dnmajet o novych porfankaeh
i oderživajet
horodínskija poltědy (myslí na nové
onuce a dobývá vítězstí u Borodina, 113) přel. »myslí na pěkné šaty a přeje
vítězství? (139); »prohivajetsja naružu: (proráží na venek, 115) přel. »přiehází k plat
nostia (141); »otrit'-anije<<(117, popírání) přel. z-zoufalství' (143); »OÍUěnvstvo silněje
vsego vleklo menaa (tento cit nejsilněji vlekl mně, 119) přel. tento nesmírně mocný
eit hnal . . .- (147); na str. 117. místo »šťastný má být nejšťastnější ze smrtelníkůa:
»vsego silněje ltt')j211$jil<<
(nejvíce bál se, 120) přel. bál se spíše ];)ředevším<< (MS); na
str. 1—17.a 148. v překladu vypuštěny ěetné verše z orig.;
->1.n'ivjazannosť k žízní —
\ ,

sutnma vsěch instinktov žízní, jich ravnodějstvujuščaja.

eto tajinstvennyj eliksir

aleltitnijia tpříehylnost k životu _—souhrn všech pudů života, jejich

výsledniee,

je tajemný životní elixír alchymie, 121) přel. »Lás'a k životu ——
souhrn všech životních
pudů, jenž toliko snad v tajemném životním elixíru alchymistů měl by soupeře. (148:
to se povedlo!); zv.—'eže (loroga jesf daže dlja Tolstogoa (přece cesta jest i pro T. 121)
přel. y takovém postavení ocitl se též T.<< (LN); >>oproísehoždeníji vídov ěelověkaa
(o původu druhův i Člověka, 191) zůstalo nepřeloženo; podobně na téže stránce 140.

nepřeložena zmínka o z-kitajskoj

grammatikěu (čínské

gr.).

Že překladatel nerozumí učení Tolstého, viděti zřejmě z překladu jeho. Tak
slova jeho: >>žizftčelověka zavisit ne ot odnogo světa razuma, kotorym on možet osvětíť

samuju ctu žizn, a ot ohšěieh zakonov (život lidský závisí nikoliv na jediném světle
rozumu, jímž může osvítit sám život, nýlrrž na všeobecných zá koneeh, 124) přel. život
lidský není odvislý toliko
od světla lidského rozumu, nýbrž také všeoh. zákonůoz 151%).
což odporuje spojitosti: druhý hod učení Tolstého Solovjej naznačuje takto: »Heligioznaja
ideja praktična,

t. j. vedet čelověkz ne k sozercaniju,

(ldea náh. je p'aktieká, t.j. vede ělověkanikoliv
ke skutkum,

120) a Kolílman překládá:

nejen ke správnému
Kohlman

po.—tupkama

nýhrž k čin nosti,

—>ldeanáboženská je praktickou:

vede člověka

názoru na život, nýbrž také k činnosti, ke skutkátn- (lóót.

Tak se překládají základní
přel.

a k dějatelnosti,

k rozjímání,

věty z učení Tolstého!

>>odpovítlá<< (lóó);

A dále: >>otrieajetx (zavrhuje, 126)

>>ne nužny<< (lu—potřebny, 120)

přel.

—l)ezv_\"znamny<<

(155% >>vsoveršenno uhěditelnoj formě<< (v docela přesvědčivé formě, 127) přel. 'v málo
přesvědčivé formě—<<
(ISS);
'on smnšěenc (byl na rozpaeíeh, 1:37) přel. >>zaclímuřil se"
a níže »byl zarmoucen<<(156); >>mučenik (mněeník, 128) je mu »následovník' (157):
»šlíškont sguščajet kraski<< (příliš zhušťuje barvy, 129) přel. »troehu
přehání (159 :
»dějatelnosť uma i voohraženijaa (činnost rozumu i (')braznosti, 135. přel. »čiunost du

ševního představování<<(IBM: »nenavisť k učeniju mira vo imja
učenija Chris-tax
(nenávist k učení světa jménem učení Kr. či pro Ík vůlij učení Kristovo, 136) přel.
»nenávist ke světskému učení, jež se hlásá eo uěení Kristovo<< 1673: na str 1011.

opět neví, co je to kitajskaja
»l)luza<< (bluza, balena,

(ěínskás »nravstvennosť ,i nenamáhá se s překladem:

145) je mu »košílea (178); >>kvas<<(domácí pivo, nákyslý nápoj

ze žitné mouky a sladu, 140) překládá syrovátka (179);
ízjašěestvo jazyka (krása,
elegance jazyka, 140) přel. úchvatnost v řeči“ (181); >>pridatoěnoje predloženije
(vedlejší, podřadná věta, 150) je u něho konečná nebo dodatečná věta<<(182);
pro

svěšěennyj

turist<<(osvícený

turista, 151) je mu turista, »jenž

k němu

——

k stromu
— za vít á (LSI—3;
překladatel patrně prosvěščať — osvíeovat — zaměňuje
slovem: posěšěat - llílYŠlčVt')\'1ll); »goreěe (hořkost, 1.35) přel. lítost (ISS); pribrať.
(uklidit, 156) přel. .->vyhlédnout si! (180 ; 'nizvedenije'. (j'tonížení, 158) přel. xlíčení
(102); místo »And rej Goremyka<<na str. 103. má býti »Anton Gu ; »Chori
i Ka
lin y č ia jsou Tchoři (to překladatel vynechal na str. 193) a Kalinyěie..
Hlídka.
50
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Písemnictví

& umění :

['kázul jsem pouze na ony nesprávností pix-kládu, jež ruši smysl a bijí do očí.
Jednotlivé nesprávností, jako přísný lnísto>>při1n)" nůf), 11e(i(l\'oláteln_\"- místo ne
mlnluu-lný
(14.3), :>: r. 1856.<< (str. G.) místo .a, r. lbóů.
& j. pokládám za chyby
tiskové. Dutiv od llezueliov, Kutuzov a j. je: Bezuchovu, Kutuzova, nikoliv „Illezuehovzg

Kutuzoví

K opravám diplomatáře moravského.
Píše FR. SXOPEK, k. &. archivář

vlw.

v KI'Olllčl'lZl.

Codex diplomaticus V.
LXXXVII.
]. Dětřich biskup. „Hulín, ]. února 12.94.. ——F. ]. a. 6.

Počet v zeleném vosku na podkladě vosku bílého visí na perga
menovčm proužku z polovice zachovalá. Obsah ná rubě nejstarší:

'Conventio eeelesiarum

in Hulín (novějipřipsáno/':
videlíeet

super dimidiám máreám argenti super laneum quem
Vlrieus in Hulín tenuit.
Codex dipl.

Originál.

str. 1. i'. 2. a 3. inperpetuum

in perpetuum;

ř. 14. in restaurum ..

in restáurum. (neschází

ř. 22. Februárii —

Fehruarii.

nic);

LXXXVHI.
3. 'llzjž bis/mp.

Omi/Žalm, 21. ledna, 129—1. —

Arop. Í. fol. lí.

Codex dipl.

VIII.

v.

KOpiái'.

str. 3. ř. 1. Theodoricus
i'. 3. \Visehow

Theoderieus;
\Visseliow;

str. 4. ř. 5. fáueremus

assensum prebcrcmus assensum;

.r. ?. de feodo inuestilnus

správně: de dicta feodo inuestiuínms
(byláť o něm řeč Výše již);

i'. 9. et láncea

z.,—el
láueeu.

LXXXIX.
14. Jindřich z Příbora. Příbor, 8. zu'ří 12.94. — E. ]. a. 18. Kop. G. str. 27.
str. 13. ř. 8. pro silua loeándá L. pro Nesprávná
p o z n á m k &, neboť
silva loefmdá, obwol loeiert nur
DČlI'fCl'wurden, ulso verláugt der
Sinn: pro villa loeandu

Brandl Glossarium pg. J;:21.: curiám
desertám loeáre dvůr osaditi, den
Hof neu aussetzen, bebauen, & v
kopiáři fol. K. VIII. v. má v nápise

listiny Brunovy z r. 1266: super
vineas loeandas áput Cremsir; v li
stině pák samé se mluví o zalo

žení &pronájmu vinohrádův
u Kroměříže: quod áput oppidum

nostrum de Chremsir vineas

lo

eándás dedimus et plantandás.

XC.
ŽŠ. 721/3Les/(wp. Brno

26. (ímo/'(! 1295. — 5.1.

(l. 7.

Dva oriy'iualy. jak připomíná již Xut Boček. .Íedeu má na rubč

nejstarší n('1pi>:Tlied'MlIÍCÍ epi>eopi >uper teoduiu Bludowiez
\ew

(101 ff ete. (\ číslo rumčllxcm X. k. Toho užil B()č01»..lin\" nápis:

feu dum in Bladouiez \eund()1tRiet>ehz Drobloflahota (sie)

et Ixraeowiez. Druhý exemplář>nápi>emzInte\ daeío quinque

\'illarum Bladowie7. \eudmff
mucensem

ete. per epis eOpuiu Olo—

Theod erie um. čislo lumčlkou. jak udáno vyše. (\ pečet

dosti zachovalou na. hedl)('1\íČervenému zeleném. (\ rok CCLXXXX\.
Kdekoli v otisku jest pomlčka (—), býti má vlastně komma (,).
('odex dipl.

Original.

str. 25. i'. 12. Dobro—.lahotu L. Dclu-o-

I)“(rbrofluhotzi

>luhotu

(sr. níže v originale:

fidelem, fusullum). Novější záznam
obou OllUllmlu věku XVIII. také
Čte, ne jdk Bowl; Dol)lo.> l(1\o\'(1
lhotu, ný'lnž Du l)10\ (\ lhom, což
také oprávňuje čtení moje.

XCI.
98. VJe/ac Í'ra'l. Brno 10. května 12.95 — P. I. ((.5.
\(1 hedbšum'eh nitíeh tijalovreh (( zelených pečet dvojitá po—
škozená: lie má krale na truuč. na jeho leviei >lit >e lvem d\'ojoea.>_\'m
na rubě r\t11na koui>*
]>)1(1p01emna kopí v p1(1\'iei.\ levici >tit > orlici.

\(ipis kolem není zachován. Li>tinu pokálena jakous tekutinou.
Cod—x dipl.

Oliuinul.

str. 30. r. ?. Philippus

l—)lii_Í/ippu>.

XCII.
41. Ber/mrd

biskup

JÍíšcns—Íutzj.(L'/(056073 20. Zeď/(a 1296.

——A. 1. (r. 4.

Pečet porušená na pergamenovém proužku.
Codex dipl.

Original.

str. 42. ř. 7. (lioeee>(u)i

dyeeesuni.

XCHI.
58. Dětřich Lis/vezl).Olomouc, 2.9. prosince 1296. — ICQ/_).Í.jbl.
Codex dipl.

K. II". (

Kaplíř.

str.:37.ř. 4. eupituli nostri Olomucensis

správný:

eeelesie

enpituli uo>tra Olomueeu>i>

eeelesi e ;

ř. G. Trebieensi

T rebeeensi;

str. 58. i'. 8. Veruu) quod
i.11.1)1'ez'iquz'7izfctz' sumus
i. 28. ego Petrz'fus
L. Petricu>

\'erum quia;
>právně: prefatí >umu>;
správně: ego Petrmfus, jako jinde hez
málu všude se píše.

XCIV.
73.B(.>Í(u1) D(fřzela. Osf(",a((r 2. Wima 12.97. — E. I. (z. 3.

i\ejstaršízáznam:Datum super metas inter osstrauiam
et Tesohyn (pozdějipřipsáno):littera epise0pi Theodriei.
5m

8:36

Píscmnictví & umění:

Císlo rumělkou: VIII. k. Počet biskupova sc sekretem na reverse po—
rušena velice, kapitolni tolikéž poškozena. Obě na fijalovém & zeleném
hedbáví.
Codex dipl.

Original.

str. 79. ř. 93. '17:essynen.=is, ('ompo-

'1'cssyncnsis, conposuimus;

suimus
str. 73. ř. 2. memln'atim

menln'alim;

i

12 . L'Gl. silni—'

nel

ř. 21. commodnm

siluis;

eomodum.

XCV.
74. .llňšcl.: kníže těšínské. Ost)-(am, ?. srpna 1.297.— 11. 1. a.
Nejstarší záznam na rubč: s u p o r dis co r (1i a (l u c is T 11e s s i

ncnsis ct. episcOpi Olomucensis in diuisione limitum

t e rraru m th cssin cn sis ct cpiseopatuset eeiam riparum (další nelze
přečísti). Rumčlkou: VII. k. Obě pečeti na pergOamenových ploužcíeh
dosti zachovalé mají na, tuhé otisky menších pečetí obou knížecích lnatlí.
str. 74.í . 3. notitinm

noticiam;

str. 75. ř. 3. ilmenit
ř. 16. a 18. in postcrnm

inz'enit;
inposterum.

XCVI.
".". Dětřich

Jr.

bis-15211).
Ifclč, 17.211 ';V'
'21

77. ř. 13. fluuium Bozam
ř. 14. Í/cres

—

Rapid/V' 1.. jo?. Jí.

17111. L'.

kepiz'ř: fluuinm Bczam ;
„
správně v plurule:

Ícerczlcs,
nel) i výše str. '( ?. ř. ]U. a 27. jest:
barvili/Jets suis & ř. 13. 11066156er

ř. 18. alia medietas illorum honorum
ř. „G. 27. quamlo fuer/'t, acquisitum

dum/cm ;
kopiúř správně: alia medietas illoruln
omnia/n bonorum;
kopiáí': qunndo fuerat ucquisitum;

ř. 28. immutzírc

str. 78. ř. 5. propterea
ř. () eomisemt

„—

inmutum;

„

správně: prcierea;

„

commisemt.

XCVII.
80. [m])ztola

1)()ZC.'/SÍ((L.'TSÍ.(1.
Boleslac,

244016220 1298.

— C. 1. a. 2.1f"01)1ař ].

fol. 1f. 1.
Str. SŠ). ř. 11. \Yratislai (lueis Boe- transsumpt:Bretislai(:=ie)dneis Boemíe,
moru/n
kop. I. \Vratizlui ducis Boemie;
00. ř. 1. a 4. pomlčky (—-—)
ř. “21.p1'c.s'ci._=,nm

nejsou v transsumptě ani \' kopiáři;
trunss. i kop. I. správně: precisum;

ř. _2. Momuicz ponder s, quas i(lem
episcopus
ř. 28. cessavimns et resignauimus

olm: Morauicalís ponderís, quas illem
dominns episcopus . . .
obu správně: ce.—'sz'mus
etresignzmimus,
jako ř. 331.„eessimus“ :! str. 91. ř. ?
cessionem ;

.
H<

o

20. sex (lenm'iorum

olía správně: sex (lenario.=;

K opravám diplomatáře moravského.

ř. 31. patri et Olonmcensi episcopo

857

oba: patri suo et Olomucensí opi—“cepo;

str. 91. i'. %. i'esignacionem

transs.:resignaeionem (tf(fuf((ez'oncm;

í. ."). negotio
ř. (i. remedium

tr.—„s.i kop.: ingenio;
tr.—:s.:(',/Zum remedium;

í'. ?. Moglmtino
ř. 9. ad sanctam (lei (ymca/n, L.
evangelium,

oba: Maguntino;
tres.: aal .?aneta Dei mam/(ilia,
ad saneta Dei evangelm

i'. 10). in 1)(')'nllSSlS Vel
in aliqno permissorum
i' 14.1)61'111issa

nss. i kop..—p1:ívně: lnlnmlih—h \01;
in aliquo planu.—011111),
])rmnissa;
conuerse, excepcioni doli (dativ ex

1'. 17. conuerse excepeionem <loli...

kol).:

cepcioni závisí na l'enuneiantes);
ř. 121.existant. Constitucionem etiam existant, constitucionum eciam omnium
omnium et quammlihet exeep—
et quarumlibet excepeionum (genitivy
tionum
('onstimeionum . . . excepcionum . . .
závislé na „l)eneficio et privilegio“

Jméno biskupa olomuekého psano v kepiúři správně Theoderieus,
někdy i ',llheoclricus.
Str. 91. ř. 29. kopiář píše: Nicolai Zeolastiei a ř. 31. conuelli .:igillo.

XCVIII.
91. Řehoř big/m1) Pražský.
Str.

93%. T*. ]9.

„Pra/(((, S . kvě/na 12.08 . ——„K(a)—[(Ul; fol. E. V]] . (:.

presvzls'zan

kop.:

str. 94. i'. 11.. quam quod

„

i 13. offíeel'e
i'. 30. ut quod ab eis in hac parte
factum fllCl'ill, eonfinnari

precz'xum;

quam quia;

„
efficel'e;
„
vt ('(Zquod al) cis in hac parte
nu)(l()1)rcmz'x3() factum fuerat, con—
firmari (schází asi: (Zzyiuu'cnmr);
nemá náš kopiář;
vypsán literami docela.

ř. 231. qumlue
97). i'. 3. rok

XCIX.
92. Václav Áwíl. Pra/(((

17. Ía'čtna. 1298. — U. ]. ((.. 12.

Staiý obsah na rubě listím až na nepatlne zbyl—tyvvškrabain
a baronem Buolem nový obsah ioku 180). napsán. Počet na žlutých
a fijalovj eh nitích heclbavnš'ch iozdlobená zašita v plátno.
C.

112. Dětřich biskzq). Olomouc, 29. .za'ří 1299.

Pravopis

——Kopz'a'ř ]. fol. II. 11.

V našem kopiáii zdá se puvoclnější než v kodexe olo—

muekém odkud listina otištěna v diplomatáři
Str. 118. ř. 1. Theodmicus
str. 119. i'. 5%.Petratus

\lastně Theoderícus, kop.: Theodrieus;
správně: Petraeus, jako jinde častěji.

Nová dna.
Louis ICH/mm: V nocích bezhvčzdnveh.

N((kl. F. Šimáček v Praze 1899.

.lednou dolnou .<t1ánkou se pan Loui> (?) Kiikma

liší O(l >v_\'ch

kollepů: ze nev\věšuje ve své v\'kl adní skříni dojmův a 1ozma1ů
pustveh eigii: ba vedou-li nás něktelě piiznakv (věnování lodičům,
bn>en .,Litost aj.) po piavě >topě. jest duše poesie jeho dob1á.za—
chovala. Tím více překvapuje že jeho „poesie hlubokych očí. až
k smrti truchliv_\"(fl1'.zapadá opět a Opět až k namětfnii zoufalství.
Jsou tu čísla, jež >vědči o pěkném nadání. na př. „Rozbitá vása ,
„V_\"čitka“. po formalni stiance i ,.Z011falstvi“. Ale co po všem. když
básníka

nic netěší!

—11.<—

]Íem'j/ Úrerz'ÍÍe : Dosia. Přeložil Pavel Preji—'a.Ottovy Laviné knihovny (3.179.

Autorka —- (ll((3'n1_\G1eville jest pseudon\n1 paní Alice Marie
Durandové) — tvoři příliš mnoho a příliš el1vat11ě.čí1nž jeji dila
sebe sympatičtější zna(ně t1p1'."'l1'eba tato D(>>ia.\lvšle11ka pěkná,

hodná p1áce, ale provedení po mnohých stiánkáeh tak kusé. ne
prohloubené. Místo t\pf1 \\tv01ila řadit podi\inu < p>\choloeick\"mi
z('\ko11_\vě1u zvláštními.

Dosia sama b_\la bv v_vpadla celkem

je>tě

nejlépe, kdyby jen nebvlo až tolik přeháněno. Děj lokalisován na Rus,
spisovatelee nezapomenutelnou. ale <pe01h(l(\ ruského jest tu tak málo,
že b\ děj mutatis mutandis snadno snesl na p1. ovzduší pelt\1(_>(\l>ké.
Chválj hodnou p1edno>tí knih\ jest zdiavota, ktela z ni (l_vše.
—D.<—
Ford. St:/zub: Moje nebožka.

Ottovy Laciné knihovny č. 173%.Str. 231.

V povzdechu, .moje nebožka'“ zahrnut veškeren >te>kprohlouplěho
vdovce, kte1\' p1e>e \šeehen praktický (\ obchodnickv smvsl neznaje
života nechal se oženiti. v>eel1no značně jmění nové záletně ženě pe—
jistiti, až na konec b\l sotva živ z její milo>ti. Je to muž skoro ne
poel10piteln_\".ttak jako ta jeho nebožka; vůbec p. >pis. cl1a1akte1i>ujc
přili> o>t1e, jedno>t1anně.
Iovidk_\ SchulZO\\ z p1až>k_\"(-hdomácnosti ('it('1vali jsme velmi
1('1di, (\ zasluhovalv toho. I tato ples \adu zmíněnou má mnoheu
pěknou .<t1anku. Ob>ah jest úplně ne7('1vadn\".

Ant. Klose: Drobty. S kresbami V. Olivy. Nakl. J. Otto v Praze 1899.
Bá>ník sbírkv ,.Na zemi“ podává tu o>m drobotin prosou. Jakás
elepance (( určitost vane tou knížkou. Autor všude ví, co chce 1íei a
dovede to pověděti i pěkně. T1m nemileji pusobi každá p1iboudlost,

jako
na p1.
věta:
vvjádřit
ani Ignác
z L0\01_\'
ne
zakázal?
——
\ elmi„Lásku
pěkná jest
člta polibkem
„(\a pam('1tku“:
>ta1_\'otec
si nese
z města >at\ po jediném <\ nu co um1el na vojně. — L('i>ka nešťastná:
„Zejtra večer“ ; nedoceněna: ,.Pravda“ ; vzk1išená: ,.Cestou k olt(.'(1'“ia
„Láska

či věno_?“; a láska

— bez obalu řečeno ——smyslná:

_..Mějte

rozum. (lětilii. Cislo toto jest tak vzorkem, jak lze eb>eenno>t servirovat

Nová díla.
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ve způsohě nevinn_\'ch bonbonuv. -— Ostatní v) počtena čísla jsou však
tohoto příměsku plosta. — 77Politické přesvědčení jest těžkopádné.
jadro však má zdravě. Za to 7„Filosof jenž se chce zastřelit
a neví,
kam namířít. zda na hlavu či na srdce, mohl tuze směle odpadnout.
Sám illustrator patrně nevěděl; nač připjati svůj obrazek. A přec jinde
provází text tak příměrně. Jen ta rozzubená tvář. obklopená penízky;
z nichž něktele na obálce jsou i pozlacenv“. ne, to není Anežka.
jak ji klesli pan Klose. \— Přejeme autoru zdaru k budoucí prose;
plevy at' jen pozvypála: nepotřebuje jich.
_])g_.
J. Í. Stanl mši./]: Milovsk\" iefmmatur \I(iloniě\tsk(í povídka. Druhé v_,\—
<l(í11í.X(tkl.F. Šiuniček v sze
1899. (ena 70 kl.

Podobizna P. Čaekého z Vlčkova 7,Zlata v ohni“ reprodukována
tu tylovsk_\"mapparatem v rcformatora městečka Milova. lpodrobnosti
sem prešly na př. onv ženské pletkv. hlavně pak f(uařovo důvěrně
přátelství s protestantskou lodinou Kokosovou. V tomto \'zhledě —
(\ \ůl)ec -— bvl btankovský velikvm idealistou; ani po stlance umě
lecké tímto živlem svemu hrdinovi valně neposloužil. Mnoho romantikv
dnes už prežile. Technika těž už zastarala; za příklad uvadíme ne—
zručnost s jakou autor dobré odměňuje. zle pak tresec i tím. že. jejich
postavy nadobío karikuje. A mnoho mělko\ti: od té jesuit\l\ě šnupkv
až po znalost prosteho obecního i(ídu. Přece v\al\ eti druheho vvdání
přejeme raději knize Stankovskěho, jinak přívětivě, než lecjakým
moderním duehaplnosteln.
_m—
Jan Lzez: Klín klínem. \'ovcla.Nak1. F. Šimáček v Praze 1899. Cena 30 kr.

„1\0\*ela' jest nadepsano ale spletitých konncxí jest tu až nad
roman. Opravdu až to vadí. Škrtněte třetinu te iomantika obětujte
kus pavillonu a celou Zvol a nejlepe i všecek Url)anů\ zálet: na
trnovou korunu dostaěí jeho ženě. mučennici jiné mužovv vlastností;
a slevte hodnou trochu s počátečně charakteristik) Rajskěho: beztak
se záhy tříští; a odpusfte Sykorové tu frančinu a Noskovi ty nezaživně
výstupy; a. vypusťte roman Drtinův i s onou tajemnou krabicí ze
zřícenin; a zmírněte po případě i tu katastrofu na kolejích při p1\ní
jízdě: ——a přec i tak zbude dosti. aby intence knih) došlj l\ platnosti
a to uměleckv, a l)) novela poutala zajmem ncjžhějším ——a to
solidním. Ve příčině poutavosti má Lier opravdu z1uěnost hodnou
všeho podivu. Upozornujeme též na jeho nevšední loutinu co do
popisu scenerie. Lze předvídati. že bude míti kniha mnoho dychtivých
čtená lů.
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a průvody detí. „Smíchovské Listy“ píší: „li'řední

příloha ,Arbeiterzeitungut. vycházející k hanlpě českého jména a českého
jazyka, drala se zle na ,Katolické Listy*, že hájily účastenství mládeže při
církevních průvodech a jiných příležitostech. [,Smíchovské Listy“ dodávají se
svého stanoviska: dobře. proti tomu bychom nebyli. Náš názor o té věci je
zřejmý.] Ale něco ,Pr. LJ, které trpí úžasnou důsledností a pamětí, musíme
připamatovati. Kdo to je, který při demonstrativních příležitostech mobilisnje
celou svou armadu i kojence u prsou matčiných pro své manifestace? ,Pr. L.“
to ví. Socialni demokraté výslovně nutí i ženy a děti, kdykoli něco pořádají,
ba vlekou i děti na manifestace na Benátkách do ovzduší džhánků pivních
a podobně. Proto ,Pr. L.“ nemá žádné legitimace kárati někoho z toho, co
jeho strana soustavně páše sama.“

Ze zápisek Hanušových. Ke článku p. ředitele V. Vávry o stycích
J. J. Hanuše s Helceletem zasílá nám redaktor „Sběratele“, p. V. Kocura,
zajímavý příspěvek životopisný. Hanuš Ve svých zápiscích z r. 1866. píše:
6. června v sobotu prohlídla vojenská komissí čítárny a knihovnu,
aby ustanoviti mohla, co by se z nich hodilo pro ubytování rakouského vojs *z,
neurčivši však času, kdy by mělo přijíti. 8. června čtlo čtenářstvo jako
druhdy ve velké čítárně, k ubytO'ání vojska určené. Okolo 11. hodiny
oznámil však nějaký šikovatel, že nejdéle za 2—3 hodiny vojsko juž sem
přibude. Jelikož se juž na dvoře i vojskem i vozotajstvem jen hemžilo,
oznámil jsem asi 01/212. hod. čtenářům, by kněh svých odvedli, poněvadž.
se knihovna uzavře. Dalo se ihned celé úřednictvo a služebnictvo do vy
klízení kněh a nářadí, při čemž nám 4 podomci pomáhali. Truhlář počal
pak zapažení připravovati, ale nehotov jsa ještě, dokončil kolem 8. hodiny
mezi davem vojska brigády Ramingovy, jenž tu poprvé noclehoval. 19. června,
úřadovalo se v místnostech menších, nám zachovaných, dále, ač východ do
čítárny juž byl jen volný prostřed vojska malými schůdkami, okolo sálu
čís V. Mezi 20.—'28. června střídala se různá oddělení rakouského vojska
v příchodu a odchodu v Klementinu. — 29. června objevil se můj úraz
při vystěhování z čítárny utrpěný poprvé zjevně, a došel jsem proto i professora
Blažiny i bandažisty \Viederkoma. 1. července vyplácelo se netoliko služné
za měsíc červenec, a to ráno, než dala se každému již odpoledne jedno—
měsíční půjčka napřed. — (5. července oznamoval hr. Lažanský na rozích
a 7. července v novinách, že i se státními kasalni, ba s celým místodržitelstvím
ustoupí do Plzně. Téhož dne (7. července) úřadovalo se naposled v menších
místnostech bibliotečních, poněvadž příchod Prusů byl juž jist. Odpoledne
téhož dne jel totiž arcibiskup a méšt'anosta až do Chval pruskému veliteli
'stříc, by vyjednávali s ním i co do ubytO'ání i co do stravování vojska
8000 mužů silného v Praze. V noci 0 11. hod. uzavřeno na radnici, že se
položí do Klementina 2100 mužů. ——8. července okolo 1/212. v poledne

Směs.

&*it

přibylo oněch 2100 mužů vskutku, z nichž na počátku 200 mužů do čítárny
vtrhlo, načež pro manístnost se as na JU mužu umírnilo. -— 9. července
dal jsem veškeré knihy z místností čítáren menších na jich mí.—"to
v knihovně
trložiti, a to sluhy Legerem a \Viedemanein, pak Jintou a dozorcem Mayerem.

l'í'edníkům a amanuensům dána týdenní lhůta k odpočinutí, jelikož pro
množství vojska pruského ani mista nebylo vejiti volně do knihovny. Téhož
dne zapažcní, včerejším vtrhnutím vojska přerušené, se Opět opravilo. Nápisy
císařské a orly pobyly nedotčené. — 11. července vytrácelo se vojsko pozne
náhla z čítárny a zůstaly v Klementinum jen zásoby vojenské. 13. července
odpol. po 3. hod. přišel do příbytku mého pruský ofl'icier, jenž pravil, že
má „Auftrag, die versperrten Riiume im Clementinum zu besehen“, abych
mu tudíž knihovnu otevřel. Provedl jsem ho tudíž všudy, a dal si zvlášť
otevříti pokoje zavřené úřadnické. Byl vlídný a odešel, poroučeje se. Do
knihy navštěvujících knihovnu zapsal plné své jméno a stav. 1:3. července
časně ráno po 3. hod. opustily bataliony prvního Garde Lamlvvehrregimentu,
jež ležely v Klementinu, stavení to, načež pobylo několik dní prázdno vojáků.
16. července sešli se úředníci a sluhové do hiblioteky, a rozdělili mezi sebou
některé práce, by je vykonali doma. Téhož dne přibyli dva důstojníci prusští,
jichž jméno jimi zaznamenáno je v knize knihovní, a žádali nejnovější a
nejobšírnější mapy Moravy a Rakouska. Jelikož však nejnovější mapa Moravy
Šemberova totiž je česká, nevzali ničehož s sebou. Rakouské mapy nové a
obšírné nemáme žádné. 17. července v poledne přibyli opět jiní batalionové
prusští do Klementinum, a to hlavně 13%.Lamlwehrregimentu (\Vestphalen)
1. batalion, z nichž se uhostilo v čítárně 29 mužův. Dne 30. srpna pak
dodávz': odjel I)(Í)Šl€tll]lmuž pruský s tabákem z dvora Klementinského.
Hanuš sám veškeré vzácné rukOpisy a tisky v bytě svém v Klementinu
ukryl, a neodcházeje z Prahy, hlídal invasi, aby kouřící Prušáci knihovny
nezapálili. Z tohoto stálého rozrušení a obav odnesl si vážnou chorobu, při
níž předčasně sestárl, až r. 1869. 10. května při představení Tylova „Jana
Husa“ v areně raněn byv mrtvicí, dOpraven byl do hostince u „Kravína“
a odtud do Klementina, aniž už vědomí nabyl.

Skelná zrcadla ve starověku. Berthelot sdělil nedávno s Akademií

des sciences výsledek nových bádání o skelných zrcadlech podložených kovy
ve starověku.
“toku 1895. na březích Hebry, deset kilometrů od Tatar
Bazardžiku, nalezly se zbytky nymfeonu, vesnického to chrámu, zasvěcenéln)
od Thraků místním nymfám. Mimo jiné předměty bylo nalezeno třináct
zr *adélek kulatých ze skla, upevněných na podstavci, vsazeném do kovového
rámce. Průměr celkový, totiž zrcadélka i výzdoby (garnitury), je 47 mm.;
celek je kulatý. Konvexní zrcadlo skelné, v průměru “25 mm., je uprostřed
v podobě kulovaté mističky. Tato je zasazena do kovové korunky (věnečku)
ploché, široké 11 mm. Zrcadlo podobá se zrcadlům, nalezeným v okolí
Remeše. Xepí cínováno; je prostě pokryto olovem. Není tu ani stopy po
amalgamu, cínu nebo rtuti. ——Na druhé straně známy jsou vykopaniny
v r. 1893—98. v zřícenínách egyptského města Antinoe. Mimo mnohé
jiné předměty našla se tu též zrcadla skelná podložená kovem. Výroba
skelných zrcadel podložených kovem byla rozšířena po celé říši římské od
Francie a Thracie až do Egypta: zrcadélkz malých rozměrů, velice tenká,

vystupující ze skelných nafouknutych balonku. čímž nabyla konvexní formy.
Do prohlubilrv nalíla se tenkz' vr.—tva rozpuštěného olova; :klo bylo tak
tenké, že nepukalo dotykem ví'ícího olo 'a: potom se zrcadlo upravilo do
kovové výzdoby (garnitury), do sádry a Ostatních okra= dí'evěn_\"ch. Zrcadla
takto zhotovená jsou velice jasná a dá 'ají obrazy ci.—“té,
jako na př. zrcadlo
?. Antin<í>c.jsou však měnítelná vlhkým vzduchem. Výroba jejich pokračovala

ve středním věku, jak do.=vědčujítexty \'inccncc z Beauvais, až do 15. věku,
doby to, v níž vynález amalgamu cínovélm učinil možným natahovati bez
ohně kov na plochy rovné a dáti tak .=klu dostatečnou pevnost, jakož
i tlouštku příhodnou. aby .=e mohlo náležitě pí'ihladiti. v době. v níž zároveň
započato i'ezati sklo (.liamantem. Takto přispěl Berthelot k historii jednoho
odvětví průmyslu.
_

Největší klášter na světě. \' srpnovém či.—le„Harmnvortlm“ \V. J.
\Vintle praví, že největší klášter nenachází se v některé katolické zemi.
ale v protestantském Anglicku. Je to převorství Kartušianu, známé pod
jménem St. Hugh v Parkmin tetu & mil od.Qtc_\nin<_fu\ $u==exu.C"'t\e1hían
klášterní zahrady měíí GMO stop délky. tedy největší to zalnada na Zemi.
Kolem této (luadratmy jsou cell) pro kláštelníky. Tyto celly nej—mujjak
bychom dle našeho soudili, jednotlivé pokojíky, nýbrž je to celý domek
o 4 prostorách. 2 na hoře a 2 dole, totiž študovna. ložnice a knihovna.
dí'evník, kde mnich í'eže a štípá dí'íví, a tesařská (_lílna.kde tuží .=vézdraví.

Každý žehrák dostane tu kus chleba a 1 penny. Dříve dávali mnohem
více, ale nával do Parkminsteru je nyní takový, že magistrát byl přinucen
vyzvati mnichy, aby omezili svou doln'očinnOšt. Značná část chudého lidu
v okolí je živa toliko almužnou z kláštera, jenž má ÚU“ akrů polí a více
domů v městě. Proti jinym kláštcrům většinu pobožnosti konají mnichové
soukromě.

ve svém

příbytku.

V kor—„teleshroma-tžd'ují se o půlnoci

k p)

hožnošti. trvající “;“/2 hodiny. Pri zpěvu užívají zvláštního nápěvu, plačtivého
a o pulnoci více \'zlykají než zpívají. Není to nahodilé. neboť noční zpěv
je nářek nad hříchy světa. Celkem za den a noc věnují modlitbě 10 hodin.
Je-h pravda, tak končí autor, co praví Tennyson. že „mnohem více vy
konáno při modlitbě, než svět jen tuší. “ pak mnichové Kartusiáni v Park
min=teru nej=ou po.lední přátelé Anglicka.
(>.

Z úředních zpráv lékařsluch. Zdravotní

zpráva pro král.

české a mar l—(r
a hštvl nima\ ské za rok 1397. obsahuje mnoho i pro
neodborné kruhvz(1jí1nav_\"chdat z nichž následující n\ádíme: Sňatku
b_\lo v Čechách4 47 .433(, na \lomvě 13.972. Dětí narodilo =.e\ Lechách
223.039, na \Ionně 88.383. [ mrtí b\lo v (echách 13H.161, na \lor(1\ě
(31.205. Plus ži\ě narozenvch oplotí zemielun obnáší \ Cechách (35.4\T,

na Moravě 24.774. \emánž els k_\ch dětí b\lo v Lechách 13490/o
\šech

dětí, na \Ioravě

It“/OMO
. Z(1jí1n(1\o \\tknouti,

že hlavně

německé

okie.=v \\kazují znat ne proocentonemanželšk\"ch dětí. — \ Čechách \\kaznjí
nej\ětší mortalítn
okrešy \Io::t 3560/00—Dmhcm 3320/00—Broumov
31'60'00, Karlovy Vary -S 190/00, Trutnov 310 00, nejmenší Cáslav 178" .W
Rokvcanv 133„ ,00. Tachov, Kralovice, Písek, Přeštice. Aš. Milevsko vesměs
1_——190/Oo.Na \[oravě mají největší úmrtnost okresy: Místek 3420/00.
Šteinhelk 30 20/00, Prostějov 30'60/00, nejmenší Budějovice '21'40/00, Krumlov

Směs.

SGI—š

2160/00, Dačice 21'60'00, Mikulov ?? 80/00. ——Nejhlavnější příčiny
)jmrtí
jsou: vrozená slabost: ('echy ()“/0. )l(i)1a\a PTO/O': tuberkulo=zz
Cechy 1230/0, \l())a\a ] .) O; infekční nemoci: (echy ')_0/O_ \l()1a\a . ?)U/O:
novotvary: (e( hv 30 o- \l01a\ a 30'0: 1))1t\ice1no=k0\a Le(l)\ “230 O.\I()r'a\a
“2'10/0. ——X á\ štěva
lázní
celkem stoupá, ač jsou tu znat.ne rozdíly:
hlavně dlužno poukázati na to. že lázně v rukou česk\"ch se nalézající
netěší =c dosud té návštč\ě jaké bv zasluhovalv. Ze 32 lázensk_\"cl) mís=t,
\ Čechách je v rukou ))ěmeckvch “23! X e moc ))ic b\lo \ (echácl) (.“)\eíej
ny(_h a UH soukrourvch,

na .\I()1a\č 12 veřejn_\"cl)a lit) soukiomych.

křiklavé nedostatek veřejných okresních nemocnic na Moravě.

— V seznamu lékařských

„tušerůí

jeví se tu

STL,

vydaném nedávno moravskou

komorou, nalézáme různé stavy, též několik kněží obou diecesí. “Lékaři si
na to nemálo stěžují a )))yslíme, že to obapolné dobré vůli valně neplospívá.
Církev ne. bez příčiny kněžím jisté druhy lékař-ení vůbec zakázala; i ty pak,
jež nejsou zakázány, jsou vždv choulostivé. \'ej=ou li lékaři vševědoucími
jsou jimi ochotníci tím méně, :) odium padá na stav, jenž beztoho má jinde
práce více než dosť. /e jest mís=t\ velmi spatně p(_)_=t
a) ano 0 pomoc lékařskou,
je pravda. a duchovní správce má zajiisté mám i po\inn().=t, hlavní piedpisy
' pomůcky zdravotní znáti, aby sobě i druhym v podebě uměl poraditi.
Ale professionelně provozovat) lékařství, at' homeopathicky nebo k))eippovsky
neb jakkoliv jinak, se duchovním správcům nehodí, at' si říká kdo- chce
co chce. I Kneipp byl jenom jeden! A kolik, zvláště duchovních, zaplatilo
nelozumnou applikaci method\ jeho živ()!t(n)

\zteklina v Čechách. Dle uředuícl) záznamu pii(hází každv rok
v (echách \ í(e případu vzteklinv nežli \ e v.=e( h ostatních
kolunních
zemích rakous l(\ ch (l()l]l()l]1(l(i\'1 \ plutože je v Čechách nejvíce piípadu
vztekliny, máme v rakouské monarchii Pa=teul()\_\ u.—
ta\\
na léčení
vztekliny ——v Pešti,
nebylo smutné . . .

Vídni a Krakově!

Bylo

by to .=n)ě=_
né.

kdyby to
Sri..

Historické prostředky proti padoucí nemoci. Trpící lidstvo v boji
proti strašlivé této chorobě neštítilo se prostředků nejbizzarnějších. Od nej
starších dol) již užívány a lehkověrnymi lidmi doporučovány na př. krtčí prášek,_
prášek z kostí popravenvch, prášek z kozího zubu. prášek z mosku a srdce
Z\ííat, zpráskovatělé stolice no\010zen\"cl) a pán), prášek z ji'lÍOllidsk\ ch :)
krokodila. L Ixímanů bvlo zwkem píti krev zabit\ ch zápasníku.
511..

Reklamní

\ascetle

u\eřcjnují naše noviny zula

bez1n_\šlenkovitě.

Tuhle čtu obsah 19. čísla pražského čtrnáctidenníku :) v něm 1)). j. také
rubriky: Kritika. Literatu'a. Dívám se do čísla samého, tam po kritice :)
literatuře sice ani stopy, ale v obsahu i na přidané vašcetli skutečně oboje.
stojí. Alo konečně ze své zkušenosti soudíme. že jinak věc nejde. Redaktoři
nemají ani kdy ani chuti zaslané výtisky prohlížeti, tedy jsou rádi, když
se jim to tištěné pošle i s doporučením. Tu :) tam se to má sice za zlé,
ale, jinak jest nebezpečí b_\"ti úplně ignorovánu. jako se děje časopisu
našemu, ačkoli se z něho jinak i doslovně otiskuje.

Literarní

Listy v Brně přestaly vycházeti. Dokud nebudou obnoveny

nel) nahraženv, rádi bvchom práci jejich co do údajů literarních převzali.
Kdo by se chtěl sú 'astmti, račiž se přihlásiti, bude vítán.

O původu ssavců praví dle .,Živy“ (č. T.) 0. C. Marsh,1) proslulý
paleontolog americký (1831—1890), stavč se zejména proti domněnce,
jakoby mezi dávnými plazy slušelo hledati předky ssavců: „Třída ssavců,
jak je dnes známe, má v sobě tak rozdílné skupiny, že, se tu opravdu vtírá.
úvaha, mají-li vůbec původ jeden a jediný . . . Jest více než prm'děpodolmo,
že zvláštní podobnost zubů ssavčích k zubům nižších obratlovců jest jen
výsledkem vývoje, parallelního, adaptace podobným směrem, a nikoli známkou
nějaké genetické příbuznosti.“ \'íce světla než dosud máme očekává tu M.
od embryOIOgiea paleontologie, od srovmívání koster a kostí. U obojživelníků
pak shledává ještě nejspíše stepy vztahů k plazům i ssavcům, tak že by
tam snad byl klíč k rozřešení otázky o původu ssavců.

Návštěva církevních ústavů v Belgii a Francií. _Šelgíemá 53 semi
nář'lv učitelských, z nichž však jest; jen 13 státních, “2 městské (Brussel)
a 38, které náležejí rozličným kongregacím řeholním. V r. 1898. podrobilo
se zkoušce na odchodnon 1027 seminaristův a seminaristek. Méně než 1/5,
totiž “20.3byli chovanci ústavů státních. To zajisté nejlepší důkaz, jak veliké
oblibě těší se v Belgii ústavy církevní. Ba i sami státní školdozorci tak
jsou přesvědčeni () výbornosti těchto ústavů církevních, že sami posílají do
nich své dcery ku vzdělání. Podobně četně, jak známo, jsou navštěvovány
ústavy církevní též ve Francii. Aby této návštěvě byla učiněna přítrž,

navrhl poslanec Lampué v generalni radě departementu Seinského, by do
vyšších státních škol budoucně jen ti byli přijímáni, kdož navštěvovali
státní gymnasia; zatím vyzval generalni radu, by v departementu Seinském
pouze ti za úředníky byli ustanovováni, kdož nabyli předběžného vzdělání
na školách státních. 70 hlasy proti 17 byl návrh přijat a mimo to i pří—
davek, dle něhož žádný učitel veřejné školy nesmí zároveň vyučovati na
škole církevní. Zdali vláda toto ustanovení generalni rady Seinské potvrdí,
třeba ještě vyčkati.
- r:.
(Jistá voda jedem. Chemicky čistou vodou rozumíme obyčejně vodu
destilovanou. Účinky její jsou známy. Odnímá tkanivu těla lidského soli 11
působí prýštění cev. Isolované živé organismy, buňky hynou v destilované
vodě, poněvadž přijetím vody počínají prýštěti a tím zt'áceti také schopnost,
by podržely soli k životu potřebné a jiné rozpustné souřástky. Proto jeví
se tim voda destilovaná jako jed nebezpečný protoplasmu. Toto působení
škodlivé objevuje se již při pití destilované vtdy. JIŽ chuť jeví odpor a
protestuje proti pití takové vody: napil-li se kdo náhodou takové vody,
vyplije ji. V žaludku má za následek prýštění vrchních vrstev epithelu,
jakož i vylouhování, tak že ponenáhlu odumírají. Toto místní Otrávení uk:
zuje se při a po požití destilované vody vrbnutím a může míti za následek
ižaludeční katarrh. Že toto škodlivé působení neobjevilo se posud nápžI'lDČlir
lze odtud vysvětliti, že zřídka se užívá vody úplně čisté, neboť. již čerstvě
připravená obyčejná voda destilovaná není úplně čistá, tím méně destilovaná
voda, jež přechovává se v laboratořích a klinikách, ježto zde k ní mají volný
přístup rozličné plyny. Dále píše Koeppe: Voda z roztátého ledu je čistější
než destilovaná voda. A tento čistý průhledný led podáváme mnohdy se
1) The Origin of Mammals v Americ. Journal of Science (1898. 11).

zálibou pacientům. Odtud lze vysvětliti tak mnohé vrhnutí při polykání
ledu, tak mnohý slabý žaludek, tak mnohý žaludeční katarrh. Toto vysvětlení
je zvláště případné pí'i pacientech se žaludkem úplně zdrav_\"m. kterí když
po operaci z jakékoli příčiny led polykati museli, potom vrhnutím reagovali
a žaludeční katarrh si odnesli. Tyto škodlivé účinky polykání ledu jsou
známv; avšak příčina byla hledána v bakteriovém obsahu ledu, ovšem že
mylně, neboť. led ;ám v sobě jest bakterií piostý. Opatrní klinikové radí
proto užívali ledu uměleho z vody deštilmané. Jest ovšem možno, že lze
led umělý lépe snésti než piíiodní, nelze však tvrditi, že je čistější. Proto
právem radí knihy cestovní, aby cestující v horách nepooží\ali sněhu a \'od\
z ledovců, jakož i vody z čistých horských potoků. Také je. známo, že sníh
a led neukájejí žízně, nýbrž naOpak, že požití jich působí jakou.—“inevoli.
(_)dtud s největší pravdčpodol)ností lze za to míti, že voda ze sněhu a ledu
blíží se \odě des Í1l0\,1|10 ano že, co se týče čistoty, ji převyšuje. Proto také

jeví se podobné účinky jako při destilované vodě. Tvrzení, že stmlenost
vody působí tyto účinky, nelze přijati; studenost vody je spíše pííčinon, že
škodlivost její se nepoznává, poněvadž podobně jako při polykání ledu nen
chuťový je ochromen.

,

—1:.

Dl'. Jan Herben. redaktor „Casu“, nedávno přestoupil formálně na
protestantství, vlastně vystoupil formálně z katolické církve. Zde zpráva Ia
překvapila, neboť již dávno dle svého psaní proti katolictví pokládán za
protestanta.
A..
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V 1%r u č, 95. října

1899.

Církevní 71)“'ivv K budoucímu jubileu .konce století“. jež pří—
štího leku církev oslaviti hodlá okázalejším než jina jubilea (2,')letái

zpusobem, ch\stá se zvláště mnoho velik\ ch čistě n „ bo n skvch

i smíšenych

sjezd u Ixaždí navlhovatel sjezdu pledstavuje si jej

mezináiodním. A každý máttaké na mysli jiné mčite místo. O sloučení
všech těchto sjezdu v jedno na jednom místě a snad i v jeden čas,
nebude pom\ šlení. PIO věcnou stiánku sjezdů snad b\ to b\lo výhodnější.
Ale má--li každv z nich b\ti projevem a povzbuzcním, neboť bude se
správněji víc „slavit“ než „pracovat“, pak účelnější bude jejich íozma
nitost,1ozhozenost, ať už účast bude jen náiodní či mezináiodní a snad
i jako taková slabší. Poutě jubilejní do Lima počal\ už v tomto létě.
Plo plijímání poutníkuv n S\. Otce vydán zvláštní řád, ježto nával
poutníku se čeká větší než jindy.
Po encyklice k francouzským biskupům chystá sv. Otec encv klik u

k bis kupnm

anOlickvm.

Má se za to, že v listě tom zmíní se

io n\nějších ritualistickvch zmatcích vecstátní církvi.,jež se jeví jako
touha odpadlé společnosti po návratu ke stale církvi katolické.

An \; liětí r itualistě

po vvuosieh, zakazujících užívati kadidla

a svíček. bjakž takž se upokojili (\ většinou i poslechli. Př.edseda„*Chu1cl)

Unionu“. lold Halifax. nepřestává sie pr,ohlašovati že je to největší
neštěstí. jaké kd\ církev anglikanskou postihlo; on jakož 1jiní stoupenci,
a zvláštěl někteří faráři z kazatelen stále opakují. že \*_\'*
nosy alcibiskupů

Lanterbulys kého a Yorkského jsou nekanonické. Ritualistě však zatím
nic nepodnikají. Protivníci jejich překvapeni náhlou jich poslušnosti
snaží se ted o dokonalé rozbití církevní jednoty jejich — „Church
Union“.

a útočí zvláště

na předsedu jejího.

——Lond_\'*nsk(' farnost

u sv. Albana (Holl)01n,Lond\'nl, považována dříve za tvrz ritualisniu
— podrobila se l)1zo po vvnoseeh biskupski ch. Za to některé venkovské
farnosti \\'*nosu si ani nevšimly
\ diuhéin zářijovémssešitě 7,CiviltaCattolica“7zaujímá stanovisko

k výtkám o..int1 an 510enci“ .nesmířlivostía neústupnosti papezlske, jež

zvlášte činí Vatikánu konser\ati\*ni, pololibe1
ralní katolíci italští. katolíci
neklcrikalní jak se sami nazývají. [ vaha vyvolána asi oslavou l)*1eccie“.
plůlomu, vpádu blánou 7,iPa“ do llíma (20. září 1870). Tato strana
dovolává se vlastenectví panpežow, podpor\ pio h\ noucí blahobyt celého
státu. V papežské intransigenci jest p1\' veliky odpor mezi dvěma
vznešenvmi ideami. jež mají dle křesťanského názoru (jejich) jíti ruku
v ruce, mezi citem vlastenecký m a náboženskvm. Ana smířlivostí papežově
p1*_\'závisí více než jen povznesení hmotného blahobytu Italie, \íe než
smír stlan a živlů pořádkumilovnýeh ve státě, zá\isí p1\' na ní i mnoho
náboženských vvhod. Dnes Italie hyne nejen polítiel\\ a hospodářsky,
ale i mia\ ne a nál)ožensl\\: moc světská právě pro intransigcnci pa
pe/0\ u činí vše na příě l\uiii římské. rozdvojuje l\atolík\*. maří náho—
ženské a mravní povznesení lidu podp01ujic a nucen a jsouc podp010\ ati
liberalní st1*an\ a snahy jejich, neboť na stranách těch zá\isí. ——
Známé
t\*to \r\'tk\* konservativců vládních v Italii ievue jesuitská uvádí a
zároveň je \*\*\*1a.cíne však dosti zdařile, bojujíe jen důvody z minu
losti cit0\ \'*nii nániitkami a pod. Hlavní dva body rozepře zustávají
na obou stranách nerozel)1án\': konservatn c1 oloupení státu papežského
přecházejí a o nahiadě nemluví. suverennost papežovu slabo vymezují.
)_\a druhé strane suverennita papežova stále se plete se suverénním
územím, jakož vůbec neventiluje se ani v theorii možnost jiného do
hodnutí, než jake sv. Stolicí mělo býti vnuceno zákonem garančním,
a než jaké zdá se už naprosto nemožným: plnou 1ekonst1uke) světského
panství papežského v Italii. Civ. Catt. připadá tu i na ten důvod, že
veětšina lidu italského netouží ani po jednotě státní, i dosud prý cítí
lid italský krajinně víc než řišsky: neapolitan je pyšný a vědom si
svého neapolitanství, pro italství však nehoří; rovněž severoital se zrovna
příčí spojení s ostatni Italii, jak často v Lombardsku dosvědčuje
odstředivé hnutí ve v\'l)uch\* propukající. Jak už jsme minule sdělili
jednou v\'rok jednoho člena kulie k francouzskému zpravodaji učiněný
——v kurii spoléhají na decentralisaěni hnutí v Italii, spoléhají na žív\'*
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dosud regionalismus. san)ou pí**í)odoupodporm an_\' ——v tu ch\íli. dez '
spojená italie se bude Z))0\)) rozpadat, bude vhodná chvíle k znovu—
z1ízení papežského nezávislého ú7e)))i. leč druhá strana na l))zké

\'J'rovnaní náhlící () na intransigenci žehraJíeínnamítá. že chvíle ta ne
nadeJde leda snad \ ton) sniJ'slu, že bJ spoJená )))onarchická Italie se
převrátila ve tederathní republiku. v níž však nároky svate Stolice
teprv na vžd\ polnbeny budou. neboť v čele republik\ budou stati

nemnířlivčjší lide než Jaeí \toJí v čele monarchie. Mimo to hrozí se
stále \étši zkázv. Jížz7()tí)n liberalismus \olně ted l)o.\poda)ící natrOpi »-—
potr\á——lidále papežske „non possumus“ () ..non cxpe(lit“.

Politickv spor tento obJe\il \e i při posledním sJez7du orien
tali\t1):před\ed()
\Jezdu \ngelo de Gubernatis. kdvž Jistv učenec
katolický sve uca\ten\t\í od\()l()l () za přícinu udal zákaz. odeb1al se
k preícktovi J))opagandJ' kard. Le(._"locl)0\\skén)u.v Jehož nepřítomno\ti

\\ak JeJ přiJal kard. Ciasea. \a žádost, ()b\ dovoleno bJ'lo kne žíin

súčastniti
\e sJe7du. odvětil )))u kardinál ——všem () komukoliv
hromadně \e dovolení dáti nemuže. \echat' Jedenkaždv zvlá\te zažádá
0 d0\ olení. \a Opětovne prosby před\*(
dy \Jezdu od\ ětil pak kaldínal
Ciasca: .,lxoncJte \*h)*on)áždčniv Are77u, nebo l\te)ón)koliv

Jin('—)n)))í\te

cíikevnílio státu, a \ šemu k))(žstvu bude účast dovolena. Jen ne v llín)('**
K 0 )) g )*e g a c( S () cr i O ) t ) c ii na d()t()7 Ji\tcl)() pa)íž.\*l\él)o
lékaře podala rozhodnutí. ))a pokud snií lékař katolick\ sá('()\_*tnitise

nebo zaiíditi sán) ])vp notickc

pokusJ.

Pri J)()l\u.\eeh.Jchchž

prubeh \čdeckv už mám Je\t Jako zcela přiro7en\', )))u\í lekar (lbáti
toho. abJ bud pohoršení poku\en) nedal, nebo ne.\*\edl k pověře tJ.
na nichž pol\u\ se děJ(,\ nebo p)í\luhu a úcastnik\ pri pokus)). Jinak
J))i takových poku\(—cl)není žádne plckážkJ'. Jedná- li se \\šak 0 po
kusy. JeJichž píí(i))a d()\ud ))e7Jí.\_těnaJako J))*i)*ozen('.)
tedv Je\t poku\u
rozhodné zanechati. Je —lipochybnost () p(íčine a přirozenosti pokusu.

tedy „tolcrari pote\t“ — ))eudéluJe kongregace a))i d0\olení, ale ani
zákazu ——není-li tín) dána příčina k poho1\ení.

\ šeckJ' kon g )*eg ace a offieiakurie íímske \'J'Jnia propagandu.
Sacr. Ofuňciun) Dat())ii a 011. Iabricae

.Petra)

S. Petri (úřad kostelní ch)án)u

piestěhuJí \e tuto ziniu do velike bud0\J ,.Cancella)*ie**,

Jež Jest e\te111t01)aln1 (italské vl:')dč ))epodiízené uzemí). Zmíněné \v) chu

tli kongregace mají vlastní velike budovy, z nichž v\ak Jediná Dataria
Je\t též exterritorialni.

Rektorem kolleJe „Gel )))anicuni“

l\ín)č Jmenomn \ehlasn\'

sociolog P Biederlack z Tov. Je7)\0\ ()
*akouske provincii pusobívši.
—- \0\á kolleJ zřízena pro PortugalskoV
Církevní zákony uherské Jeví i ve statistickvcl) suchý ch číslech

svuJ neblahJ' účinek. Dle )))edních 7ázna1nůvo civilních

snatcích

leo )* 1898 uzavreno v Uhr áchl 12)4.541 snatku vubec. Z tohoto p0(tu
zustalo Jich 92(1 be7 církevního požehnání (: (0/0). \eJ\ ětší dil těchto
snatků be7 církevního plispění pripadlo na židovské \nath' (2$(\2',a na
katolické snath' (3800. )) katolíku \\ak hlavně na smíšené — 2\()(_,)

židů hlavně na čistě židovské sňatky ——264.3); také řecko—vychodni

vyznání má mnoho tech, kdož po civilním sňatku o kneze už nestáli
(1343, z toho 1097 nesmíšenych sňatků) Vyznání protestantská mela
nežehnanych sňatku 1103). Dle procenta příslušníků k jednotlivým
v\znáním bylo tudíž zanedbání nejcastejší u židů: při 410/0 vseho
ob\vatelstva \*\kazuje židovstvo pouze civilních sňatku 320/o. řecko
vychodni tvřoíce 106% obyvatelstva. sňatků nežehnanych měli 14 4%,

protestanté při 20 o“ Ovšeho obyvatelstva sňatků nežehnan\' ch měli 1“ZO/0,
katolíci (římští i řečtí) konečne měli při (504% všeho oby*vatelstva

sňatků nežehnanych jen 40 6%. Pomu v vtom ohledu tudíž u katolíku
jsou ješte ne1pr17nivejš1 zvláště vezmeme-li v úvahu pouze sňatkv čisté,
nesmíšene. Tu z čistých sňatků nežehnanych na katolíky připadá jen
17 .)o0, na protestant\ 19'.3/0 na řecko-V\'ehodní ] ( z.)“0, na židy 46470
Dle toho nejtížc postižena církev řecko-v_v
'ehodní, když odezíráme od
židovských sňatků, ncmajících beztoho te posváthosti co u křestanův.
Aicibiskup óvato—
Pavelsky ve Spojených Obcích seveiní Amer,iky
mons. Iieland, ve způsobč dOpisu svému příteli dal uveřejniti jakysi

druh obrany

katolického

demokratismu.

Dovozujetotiž

v dopise tom takto: „Mezi katolíky jsou tři vrstvy duchem se různící:
pi vm vrstva majic před očima stále velikou minulost cíll\ve a spo
lečností jí ovládnuto, chtela b\* všecko to znova vzkřísit a na ideje
a snahy dnes vládnoucí se neohlíži nebo je šmahem zavrhuje; druhá
vrstva je těch, kteří jsou ve svém snažení upokojeni uplne klidným
konáním svych náboženských povinností a cel\'* cíl svůj i církve své
vidí ve zbožnosti a dobločinnosti; třetí konečne vrstvou jsou oni, kteří
stále stOpujice v_vvoj doby, snaží se cinnost církve rozvinoutí a vliv
její rozšíříti tím způsobem, že vynalézají pro tu působnost círl\\*e pio
středk\ a cest\ tomuto panujícímu směru duchův a Sl(lCÍ přiměřené-.
Pivní vrstva lidi jest v církvi rozhodnou menšinou. prozrazuje ducha,.
jenz dalel\ jest velkeho apoštola Pavla
apoštola Dobyvatele. Jsou to
nehotoví bohoslovove, kteří relativnost za absolutno povyšují, nebo jedno
s druhým pletou. Obmezené hlavy chteji živou spolecnost formulkami
vyjádřiti a vše dle jedné míry věčných zákonů přístřihnouti, co samo
v sobě pomíjející a zmčnno jest. Jsou to malomocni a nebezpeční
politikové, kteří horuji plo přežíle systemy a znova staví zvrácené
socialni instituce. Saníi sobě přenechání učinili by z mesta božího ne
dobytnou pevnost, těsně uzavřenou s tajným východem a vchodem,
aby nikdo nemohl z ní a do ní.
Druhá vrstva pozůstává ze širokých zástupů věřících. Jsou ze
zvyku konservativni, l\lidni z pokory, úzkostlivi vuči všemu hnutí,
bez něhož vsal\ není života Ve dnech všeobecné jednoty, když duše
volně žijí pod vládou neiušeneho evangelia a tu se klidně vyvíjejí,
stačí snad tato konservativni defensíva. Ale roztrženo- li pouto poslušnosti
a jednoty, kdyz ruznost vir\ spolecnost lidskou rozdělila, a ba 1člen\
téhož národu roztrhla, tu (írkev povolána jsouc do široké areny zápasů,
sp01ův a bojův, aby tu právům Božím opět platnost zjednala, sotva se
bude moci spokojiti s tal\ov\"mito bojovníky a s jejich zpusobem boje.

___-___——
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Třetí vrstva jest méně četná než druhá. je stejně menšinou jako
první vrstva, ha ještě slabší ol)_\cejně než tato. Avšak ()na nejvíc pio
církev za všech času působí. leji zásadou je sidce získ(i\(iti, ducha
pronikati. svou lásku ku Kristu všude. nosíti; v řeči okolí piimeřene
a cestou podle poméím up1a\ enou ducha evaíicýelia v život jednotli\ee
i cele spolecnosti vnášeti. (isluhou všestíannou společnost si za\ázati,
ve vsech oboíech ducha lidskeho— politickém včde(kem. filosofickém)

litelalním, uměleckém — slídmi ve st\k vstoupíti, uká7ati jim. že
cíikev není okovy přikouina na jeden dějinný okamžik. na jednu fasi
vědv. že naopak noimalně živou účast jeví se vším jednáním a mv\l(mm
lidstva. Že cílkev jako zástupkvnč absolutismu Božího veškerý lidský
absolutismus nutně potííati musí () už dle své podstatv a dle sv('h() p()\ olání
už musí l)_\'ti ochlankvní S\()l)odn()ho \""_\\()je každé osobností, v_\svo
boditelkou ze všeho otroctví. hrází ))i'()ti\všemu utiskování.
Tím smčiem ))1(_icujetřetí v1st\a, již možno nazvati katolickým
demokratismem. a středem tohoto \ _\'voje v cíikvi jest sv Otec Leo Xlll.
Je to ehoulostive postavení. nebot j'edna se () vvbudování no\_\'ch iádu.
Je to \šak 1 posta\ ení 107hodné vítě7ne, nehot (lři\e pozdeji moe okolností
a tok dějin sám si tuto cestu p10\alí_. a p_10\alit si ji )))usí.přev1atem._
nalezne-li ji 7atarasenu. popl_vnevsak po ní klidně,)1ale7nc-líji up)a\euu
pouenáhl'šn) spádem účelných. eílevčd()m_\"cl)()))iav.

Cilke\ ní statistika

\emecka

nedávnoiaiářemPiepíem

ve l'i'ýhurku (Breisgau) v_vdaná opětně dosvědčuje ne\_\'hodu katolíka
proti protestantům: protestanté jako většina na státní moci súčastnčná
šíří se nejen přirozeně. ale i umele () \etší míře než katolíci mohou.

lak

od r.18(l.

(101891), \žiostl počet plotestantu () 212 90,0/ katol íku

jen o 18 880/0. Z tisíce ob_vvatel b_\lo )oku 18(1.p1otestantu
();?()()
katolíků Jí)()21,01.1891).plotestautu (52% katolíků i).)lt). Pii smíšených
manželstvích odnášejí sí ))iotestante lvi podíl z přírůstku dítek. Církev

katolická. kteiá zavazuje iodi(c. ab_\ všeckv své dítky \)cho\ali ve
víře katolické nedostává z dítek pod 16 let ani polmíci, ba ani ne
2pětín\_! Tak v Plusku samem r. 1897) zi')21).000 dítek ze smíšeneho
manželství poehozích (lo lí) let meli jícli )))otestante píípsáuo 292. (Mt).
katolíci jen 22(. 500. Plíheíeme- li ješte Hessko a Badensko () male
státečky německé, mají plotestantó svuj podíl \0 v_vznání (lítek ze
smíšeného manželství větší dokonce o 81.()00 dítek.

Dle naiodnosti jest z piotestantů jen 4% jiné než německe
nar,odnosti z katolíku však jest 270/0 neněmecke národnosti. \Iezi l()l('(l\_\
samými napočítáno (()10/okatolíku (( 90/0 evangelíku

—- (ili 7 každeho

tisíce Poláků 908 katolíku. 92 evangelíků.
Z menšího poměrně vzrůstu katolíků německých jest zřejmo, na
či straně jest větší „))ropaganda'“.
Z Persie. odkudž mezitím došla zpráva o valném přestupování ku
katolietív. píše „Civ. Cattol." missiouář peisk_\' Deimuti Em o d()l)1\' ch

vvhlídkáeh

katolické

missie. \esehází ochot\ v lidu, ale scl)á7í

piaeovníku. Lid touží nejen po v\ učování náboženském, ale ) po školách
vůbec. Lustí missionáíi p1a\oslavní piobíhajíce města a kiaje. hojně
Hlídka.

,')T
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zásobení penězi. abv hned kde třeba pomohli, podpomv 111 a tak nej
jednodušeji vděčnost a příchylnost získali církvi své. Přes to leda.
jak jsme sdělili, jen hrstka Nestorianu přešla k nim a ta shora b\la

j)ře\'ede11a,ne však ještě sekta ona celá. \rmeni jak katoličtí tak
jinvch ritů východních lozhodně vsak zůstávají hluši k pravoslavné
prepagandě. Důvod udal jeden v\"chodní kněz almenský missionáři
Dermutimu. řka: „\ikd\ se nepřidáme k církvi ruské, ježto náš obřad
a náš jazyk by byl tak vydán nebezpečí zaniku a odstiěení; obrátíme-li
se kd\ kam, obrátíme se k Límu, ježto i jistější plavdu najdeme.
i církev řimskš, tím jsme jisti nejen ponechá nám náš krásný obřad
a jazyk, ale i chrániti jej bude před zaniknutím a odstrkovánim

Minule zmíněný námi (dle Hal\čanina) spor pravoslavných

Rusinůs pravoslavnou konsistoři rumunskou (oboudiecesí
Uernovcu i Radovcu) blíže pOpisuje lusky dopisovatel krakovského
„Czasutí Stížnost na utiskováni vyšla od národní strany, z laického
živlu složené. která \* memorandu předloženém pravoslavné synodě
domáhala se rozdělení metropole dle národnosti, podobně národnostní
rozdělení konsistoře metropolni a střídavé obsazování obou stoleů metrop.
v Uernovicích i bisk. \* Radovcích střídavě jednou Lumunem, podiuhé
“\usinen). Proti tomuto memorandu podalo však rusínské pravoslavné
duchovenstvo ke konsistořím a vládě svou vlastní žádost od přání
národoveu odchylnou. Duchovenstvo plavoslavné patří totiž ke straně
tak zv. staroruské.. nenávidící všecky novot\' a všecko odlučování od
tradicí a spolnosti s národem ruským v iusku. Toto ted\ bojíc se,
že b\ \* rozdělené konsistoři a arcidiecesi mohli v iusínské části
opanovati jednou mladorusínské živl\ náiodovcu, jež podezřívá ze snah
po unii (spojení s 1\í1ne1n),v memorandu svém odmítlo rozhodně roz
dělo ání metrOpolie a konsistoře metrop. dle národnosti. žádajíe jen.
aby před obsazování konsistoři dbalo se též příslušníků rusínských
a do obcí rusínských, ab\ jen dosazováni bvli duchovní lusínšti.
Deputace s memmandem přijata od obou biskuliův i od místodržitele
příznivě a dva nejzapřisáhlejší Rumuni ihned v konsistoři černovické
musili učiniti misto Rusínům. Poslední čas i v občanském životě poli
tickém v\volali Lumuni svou panovačností odpor a při\ odili tim proti
sobě semknutí vsech stran a náiodnosti v zemi i odpor samé vlády.
Politickvmi a jazykový mi sp01_\ zakalil se značně i církevní

život

sjednocenvch

Rusínů

toto leto a podzim v Haliči. Na—

řízení biskupu řecko-katolických o užívaní jaZ\ ka polského ve stvku
duchovní správy s úřad\ vzbudilo zlou kiev v duchovensh u rusínském.
jež alnou části svou náleží k straně 1adi1\alní. Známý posl. rad. a farář
Daniel Tanačkčvič svolal za tím účelem schůzi duchovenstva rusinskeho.
aby porol\0\ ale o záležitostech politicko--zn'\rodních ) stavovsko--zájmov\' ch
v iuském kleru poslední dobu vvplynnvších na povrch Leč schůze
duchovní vlehností zakázána ——měla to b\' ti op1a\dová svnoda, jež
b\ b\ la iefonnovala všecky oborv cíikevnílio života rusinskeho.

Celkovm j \ ěstnik“ petiohiadskv hovoře o zavádění polštin\
jako \\učovacího jaZ\l\a v některých předmětech do středních škol

Rozhled.

S71

v království, smiřuje se sic s vyučováním polštině po polsku. ale
náboženství chce aby se vyučovalo rusky. Názory jeho o té věci jsou
zajimavy pro posouzení ducha pravoslavné úřední církve a jejího

poměruke katolictví. 7.,Zavedeni polského jazyka místo ru
ského do V\učování náboženství jest zcela neúčelnýnn.Jest

pochOpitelno, proč Poláci chtějí, aby katolické náboženství podávalo se
po polsku. U nich katolictví a polština spojeno v nerozlučnou dvojici,
služebníci náboženští, kněží jsou nejhoroucnějšími a nejvytrvalejšími
stoupenci a obhájci polského vyučování, nebot polske vyučováni zákona
lŠožího jest zároven pi*(opioandou polských idealuv. Za to vyučováni
náboženství po rusku značilo by oslabení toho tladieionelního sloučení
mezi polštinou a katolictvím. Kněží a s nimi vsichni Poláci všemožně
usilují, aby zaehiánili polský jazyk pro náboženské vy učování a skrýva—
jíce pravou toho příčinu, praví. že ruština nemuže správně podati
bohoslovn\"cli katol. \'\"1'a7u\. Tato vý'mlma není případná; 1u\l\v jazvk
jest neméně ohebný než polský a jistě svépomocnějši; sv_vmidomácími
výrazv vyjadřuje pra\osla\ne bohoslovnč pojmv a názvy. \eméně
správně b\ tudíž v\jadrov al telminv řimsko-katolieké dogmatiky, vy
pomáhaje si v potřebách tak latinou jako polsti.na Leč nutno 1 s tím
počítati. že Poláci nejsou sami. kdož vyznávají katolické náboženství
v privislinském kraji. \Iezi katolíky vítají se i Zmudinei a l>e101us1,
kteří doma polsky nemluvi a z domu polsky neumě|í. \\ač ti mají
býti nuceni učiti se náboženshi svemu po polsku?"
Uniate, kteří po dobiém nedá\aji se započísti mezi pravoslavné,
jak vláda a ruská ciikev beze všeho v zabranyeh částech b_\"valčho
království polského (s 1na101usl\vm ob\ vatelst\ em) určila, tv oři zvláštní
vrstvu, již pravoslavná eíikev věnuje úsilmnou péči missionářskou.
Jsou to u p or stv njuscí
— opírající se ——návratu k pravoslavné
sve eilkvi. od níž kdysi .lstí a násilím jesuitským'“ odtržení byli.
Konservativni i cirkc\ ní žuinaly ruské proto se77adostučiněním sdělují.
l\d\ž někteirá taková osada „\'*1p01ná měkne a povoluje konečně.
V „eholmsko-varšavském diccesnim věstníku“ sděleno na př. o takovém
kraji — v Lesně. Pied několika let_\_kdy v Lesně zřízen piav0sla\ nv
želnský klášter. přijalo lesenské iokolní ,.upome" ob\ vatelstvo jeptišky

s nen (Vistl když v jedné z osad u lesn\ \ypukl požár a jeptišky
přiběhly na pomoc hasit s \čdly a ždber\, tu pr\' obyvatelstvo misto
vděčnosti za pomoc. nechalo jeptisky od kluku kamenovati. Dnes však
už táž osada jeptiškám veškeru úctu prokazuje. \ okolí Lesnv už
i slovo „úporí'zřídka sl\'chati: a ti, kteří snad i dnes ještě bloudí ve
vecech vír_\, nečiní to ze zásadního up01u
Podobně z orubešovskeho okresu ljublinske dieeese pravoslavné.

piše témuž listu protojeiej ()línsl\_\'po visitaci. (nubesovskv

újezd“

tot pole. na němž po tři \ěky nalod bojoval za svou existenci — není
možno leč že tu z toho dlouheho boje pozůstalo mnoho raněných —

ati těž ee ianěni tot „'up01stvujuščie'“.

Lečdnesuž je th plece

jen sila zdravého živého od bojů se zotavšího ruského lidu pravoslav—
nčho . .. Viděli jsme tu křepkost národa v těsné jednotě s církvi a
57
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knězem. Farnosti viditelně se povznášejí a upravují, národní uvědomění
se podnímá, ruská řeč se podporuje, a není daleko čas, že všecky t\*
farnosti grubešovského okresu ožijí čistě ruským životem po duchu
pravoslavné církve.“
Některá čísla sdělují se z poslední visitace biskupské mezi býva——
lými uniaty cholmsko- varšavské diecese. Tu v Sopocku uvedeno visita—
torovi, že úsilím (i duchovních v Sopocku a okoli podařilo se už obrátit

nazpět 94.00 duší „úpornýcch“. Leč ne vždy a všude tak zdařile věc
pokíačuje, v sousední jedné farnosti ze 2000 duší přivedeno prv jich
nazpět sotva 70. Biskup sám ted\ navštívil tuto zatvrzelou farnost a
v\ šed z kostela pozýval k sobě stojící hloučk\ úporných na ulici a
od srdce k srdci k nim mluvil. tak že konečně tito si dali říci a celujíec

vladykovi ruku přijali od něho aspoň blošurku v\'zý ající je, aby se
navrátili k víře předků svých.

Nejen „úpomost“ uniatu, ale 1mravní a náboženskou vlažnost
pravoslavných
samých připisují pravoslavní kněží vlivu katolíku.

Tak v „Podolských epa1ch.Vědomostech“ z kameneckeho okresu
stěžují si,že pravoslavní vidoucc na katolících, že nechodí do kostela
že nechodí ke zpovědi ani přijímání, zanedbávají úkony a svátosti t\*
také. Zvláště veesmíšených manželstvích, v nichž katolická církev osobí
si právo na. všecky dítky (pravoslavnná jak vloni z výnosů pio kraje
ruské unie bylo zřejmo též tak činí) je prý vychování (lítek nedostateené.
Zvláště kd\*ž
zmatka je katoličkou, dítky nechodí ani do piavoslavného
chrámu a s pravoslavnými se nepřiúčastnují. —Ovsem stejně bý si a
spíše vlastně mohli stěžovat katolíci. Nebot nucení dítek ze smíšeného
manželství ku pravoslaví proti vůli rodičů, nevolnost přihlašovat je
ku katolickým bohoslužebným úkonům — má za následek, že rodiče
jednoho náboženství nesmějíce dbáti ani druhého nedbají.
Má i církev pravooslavná své Schellý a Mullerý
ale trochu

menší. Zatím jen jsou na výsost nespokojeni s vychováváním
Tak v ..Rusském Trudě“ kněz T. CelkISsl—(vbowje

v seminářích.

proti neúčelnosti a formalismu studia seminářního velmi rozhořčené.
Tvrdí, že dnes z duchovních seminářů ruských v\ chází 990 „ \šeho
kněžstva bez povolání, bez přesvědčení a bez lásk\ ku svému stavu.
Ze stížností různých I„)1*eos\*jaščenn\'
ch“nna materlalní snažení kněžst(
vysvítá, že T. Čerkasský asi nepřehání. „Nehledě na to, že jsme se
museli naučit, vlastně \*\*dřít celý cyklus bohoslovných nauk, nevy
cházíme ze semináře nábožnější ani mravnější, než nějací gymnasisté
nebo realisté. Týmže právem a s těmiže vědomostmi mohli bycpovinnosti
bohoslužebné zastávati vychovanci světské škol\ piávě tak, jako my
seminaristé.. .Nedostavše dobré vědecké př'íprav\ k nastávající službe,
cítíme se právě tak po skončení semináře jak, 1..*acina mělčině? A
tak potloukáme se skončivše seminář tu a tam, hledajíce napřed svět—
ského místa, a když nenajdeme, pak teprv se skřípotem zubův oblé
káme se v ř'izu kněžskou.. .A přijda do far\, zprvu pocifuješ hrozně
mučivé postavení. Zprvu jestě zamýšlíš vnutiti se \*bohabojnou náladu,
ale když to špatně jde, máchneš na vse rukou.\ ( a fainíky hledíš jen=
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jako na poplatnik\ své. Přijde—
—likdo pohovořít si od srdce \ tebou,
potěšit se, poučit se. odbýváš ho, mluvíš suše, jednoslabičnně — hledě

už už, ab\ šel.. .“ \emluvi- li T. Čerkasský jen za sebe, pak b\ zbožný
ruský lid b\l opravdu k polit0\'ani.

Pravoslavný církevní ží\ ot na sporne'm pomezí šřii se hlavně
pomoci klášterů plavoslavnvch a zvláště kla\te1u ženských. .Vaíšavský
Dnevnik“ nedávno \'\liěil úspěch takoveho kl(\te1(1 ženského ve Víru
(\ okolí. Vilovskě jeptišl\\ ziská\ají si prý očividně plizen a lásku
mezi veškerým ob\'vatelstvem i katolíck\' m. Dopisovatel uvádí v\'1ok
i polského jakéhos kněze, jehož zvláště dotknulo, že sestr\, kd\ž tam

přišel do jich nemocnice zaopatřovat nemocného katolíka, čekal\* ho
n d\ eří kláštela a nemocníce (\ rozžatýmí svícemi \právě tak jako při
zaopatřování plavosla\n\"ch činí) (1 šl\ v pruvodu modlice se pled
ním až na místo, kde ležel nemocný. Polsk_\' katolický kněz, jenž se

ovšem takoveho přijetíood luskvch pravoslavm'ch sester nenadál, b\l
dojat a v_vjádříl se k dopisovateli. že ať už o missiich pravoslavných
mezi l\atolil\\ m\'\lí kdo chce jak chce. plece že přiznati dlužno, že
radostný jest ten zjev v životě. že pravoslaví nechodí už (?) v průvodů
\ojáků \ tre\t\. žalářem a utísl\0\('.(ním dělat si plosel\ t\' mezi kato—

lík\, ales láskou a milo\1den\t\nn cirl\e\í1ich \\ \'ch sluhu a služebnic..

V pobaltick_\' ch krajích

rusl\\'ehosazen\ehE\t\ a Lat\ ší,

náboženství z většin\ plotestantskeho, vede se čím dál účinněji boj
proti poněmčováni chrámův a škol od němecl\_\'ch pa.\t01u. Vladá iuská

a ol)\'\*atelstvoruske bráni tu E\tův a Letův\ samo proti „panske nad
vládě německé ——i ve svém vlastním zájmu. \edávno

v ('_luije.\'ěV\—

daná brožura Grencštcinova „nnáiodní či pan\ká círke\“ '? obrací \'e
piudce ploti němčeni v estských chiámech od pastorů. Od přijetí
luteranství b\la církevní hi\toiie kraje pobaltickeho historii neustálá
germanísace. Že přes to E\tove a jine příbuzné národ\ pobaltské to
přece V\držel\ (\ dosud žijí, dekuji jen tomu, že paštoří b\li sami
podporm (m1 leda jen nějakým kupcem (\ statkálem německým.
Grencštcin popisujje i křižácké válk\' nělnecl\\ ch 1\ti1uv a zahlliuje
celou dobu pok1e\ťanění í zluteranisování Pobaltí v jediný úsudek,

celá hi\toric

Livon ska nezná ani jediného případu,kde b\ kněžstvo

at katolické, at protestantské l)\ lo šlo \ národem ploti panské
straně (německe) Grencšteín žádá tudiž, ab\ církev luteran\l\á rozdělila
se na tři větvě: německou, e\ton.\l\ou (( lat\šsl\ou.1\aždá
cííkev ať
má svou národní bohoslovskou akademii, a každá obec at“-si v\l)írati
smí pastor\ sve' národnosti a ze \\ě akademie. Patronat německ\'ch
statkářu at se zruší a právo potvrzovatí zvolené past01\ ať náleží je—
dině ruskému — mln1\t1u vnitra.
\a posledním sjezdě „spolku Gustava Adolfa“. politicl\\' církevního
to spolku protestantů němecl\_\'ch, oživen\ Opět snah\ (( přání po tom,

abycír kve protestant\l\ě \\ ěmecku aspon zevně nějaké
spojeni

na\ázal\'. V\jádřeno přání to resolucí jež všech těch

ÍZJ plotestant\l\\ ch \ekt němecl\\'ch \*\'Z\'\á, ab\ ((\pon svym přistou
penim ku spolku Gustava Adolfa svou jednotu osvědčíl\ proti sloueeným
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v mohutný šik .,ultramontanůni“. Výzva ovšem jako všecky podobné
dosavadní aspirace \*\zní na plano. Úřední církev protestantská došla
už letos bez toho velikého sklamání, kd\ za příležitosti jerusalemské
pouti Vllclnov\ chtěla veškerý protestantský svět připjat k jeho
triumfalnímu vozu a nejzávažnější církve protestantské ani jí na její
nevinné \*\zvání neodpověděly. Veliká světová jednota protestantská pod
jednou hlavou ——
německým císařem — padla mezi nevyjcvené sny-—
stejně i snahám po jednotě aspoň v Německu samém se zdaří. Bojit se
malé sekty protestantské vpadnout do područí oficielní církve zemské.
Ian Dr. lrant. Iška, vydavatel „Národního Katolíka“ v Praze,
začal boj svůj proti hierarchii a klerikalismu mimo jiné brošurkod
proti kněžskému bezženství, a to jménem — Husovým. To se podařilo!

Husovu Postillu
začal odvydávati
J. R.„\árodní
\Vilímek, Listy“
upravenou
od
V. If'lajšhansa,
illustrovanou
L. Nováka.
strašlivou
fanfarou to ohlašují na truc ,ultramontanům“. Sami jsme toho pře
svědčení, že by každému StOLlp0i10Í
jalových zásad a „Národních Listů“
velice prospělo, kdyby si něco z Postilly přečetl. I teii obrázek, kterak
před zpovědnici klečí lidé s rozličnvm zbožím (snad jakožto výkupným),
je velice případný, zvláště pro nezištnou ofiicinu p. Vilímka; a panu

illustratorovi Novákovizzajisté muže býti také celá ta věc lhostejná,
neboť jeho zajisté zpovědnici mnoho neobtěžují jinak by náboženského
díla takto neozdoboval. Sešli se tu věru ti praví křesťané Flajšhans,
N0\*,ák \ ilímek a Národní Listy Husova Postilla jest jim nejduležitější
pi oto že se varuje Oermanismů a že osvětluje kulturní poměry tehdejší
doby.l lak se pohlíží na práci Husovu, na dílo náboženské, křesťanské,
na „čisté křesťanství“ Husovo, jehožto jménem se provádí bohopustá,
věru málo křesťanská štvanice. „Národní Listy“ vyslovují naději, že
„dílo to na duševní

vý voj lidu 77českého bude pusobiti vlivem

hlu—

bokým“ . Na spolupracovníky „Národních Listu“ sotva.
Věda a umění. Z české obce _umělecké a literární na věčnost

se odebrali tento měsíc František

Rehoř, spisovatel, zvláště národo—

pisný, znalec života našich Rusínův (j“6. října, ""16. pros. 18:37 ve Stěžerách).

Jako malý úředník městské knihovny pražské veškeré své jmění a
pří)m\* věnoval skupování cenných předmětův národOpisný*ch a cestám
po haličské Rusi. Zanechal sbírky své Museům pražskýzm Náprustkov
a Národopisnému. Svou velikou odbornou knihovnu pak museu národ—
nímu \*Praze. —Téhož dne 6. října zemřel prof. Jan Ev. Hulakovský,
spisovatel a hlavně překladatel bohoslovných i literarních děl fran
couzský ch (P. Didonový ch spisů). Narodil se v N. Brodě 27. prosince 183—1.
——
Dne 7. října zemřel dlouholetý hospodářský zpravodaj novin pražských
i venkovský ch D. i\Iilrad. ——Dne 8. října zemřel professor malířské

akademie pražské Ed. Mařák (nalodil se 29. března 1830), jeden
z předních žijících krajinářů, vážený nejen doma, ale i v cizině jako
„básník lesa“. Proslulé jsou “jeho křídové lesní skizzy Ještě v červenci
věnoval\ mu „Volné Směr\“ celé číslo — jako na rozloučenou.
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Dne 26. (íjna slavi své TOleté naíozenin\ p(ofessor techniky
p(ažske D(. Vojtěch Šafařík, S\n Pavla Jos Saíaříka
Dne 8. října konána slavhost odhaleni desk_\ Z\ěčnělěmu ! (ant
Douehovi
na Malé Straně v l\a1mel. ulí(i. na domě, kdež Doucha
(spiso*((tel bajek básniček (( povídek pro ml('(dcž. hlavně však přel\lad\
Shakespeara ploslulý) se narodil 31. srpna 1810.
a počest. I\a10l
Světlé Poštovská ulice v Praze, kdež spismatelka se narodila, po
jmenována dle usnesení městské rady ze dne 23.(íjna ulicí Karol.
Světlé (.) ——Dne 1. (íjna odhalen na břevnovském hibitově pomník

Petrovi
.l astel ov i. známému neohroženému vlastenci a vudci
pražského hnutí vr. 1848. Pomník pořízen .,Hostimilem“.
b_\ltě laster

hostinským v Praze.
Ve slovanském světě zemřeli: b_\"v
al\'*ministr Polak. Edu. Bittner,

spismatel p(avnickv, V(l((limí1Josef Plasko“ ski humorista polský;
redaktm „I\ur\'era Šuiateczného“a „M(ich\'“; Ludvík \lichal0\\ ski,
mecenáš lvovsky. _)enžz nepatrných ))(ostředkíi nashiomáždil si cennod
sbírku obroazu. vždy _)sa umělcum polsk\'(n otcem a přítelem, kteří se
též kolem něho a v domě _)eho shiomaždm ali jako v p(avem uiněleckém
saloně. ——\ Petiohiadě zemřel Peti Petrovič Sokolov,
proslavený
(usk_\"malíl k((-((jin (( vemu. — \ /emuni zemrel humorista char\ 'atský

P. \ilim I\or(()ae.

Dne 17. října oslavována celou tio)dílnou Polskou i za hranicemi
pamět ŠOletého ("(mitínejvětšího polského skladatele (( virtuosa (na piano)

l'('\*"de(\ka Chopina
(l. brezna 1809 až ]7. (íjna 1849) Po otci
lf'rancouz, po matce (Krzyžanowské) Polak. ve Varšavě v\'(hovan\*
učitelem hudbv v mládí měl (Jecha /i\ného. Oslava záležela v kon—
certech Chopinovvch v\ t\01u v (ečeeh (( pod. Slovanská národní
melancholická hudba V něm nalezla sla(ll\(ho (( mocného ohlasu.
\alodní divadlo pražské uspoiadalo od 4. do 19. (í_)na cyklus
oper Smetanových
— první tal\0\'_vc_vklusvubec. — Smetanova

„Prodaná nev ěsta“ dávána 18. (í_)nav královské opeře dražd'an—
ské a přijata velikým nadšením.

i\[mavské \Iuseum

liantiškovo

letoším rokem p(ešlo do

niajetnictvi země a musejní spole(nost koncem roku má se přetvoríti
\* nO\ ou dle nm _\'ch (rovnopršn n\' ch) stanov.

Íednota .,\7\"tvarn ých umělou“ pražskveh uspořádalav_\'stavu
malíisko sochaiskou; otevřena 14 rijna. \\stava, p(o niž upravena.
zvlastni místnost, má b_\"tistálou.

Pod názvem „České umění“ má v Praze b\'ti V\(lávana nadherna
sbírka puvodních českých uměleckých (eprodukcí. Zahájena bude stem

Jansových

akvarellu

ze sta1éP1ahy.———Podobnoukollekei

krásných koutku v uměleckém p(ovedení \*\dali si Poláci p(ed let\*
z města I\ral\ova a \ avelu vzatých. O(ifvinalvmalovali I\ossak, Tondos a _)
Myšlenkou V\'sok_\'ch šlechtických l\1((hu (akouských jest uspouidati
v Petr ohladě \\bianou výstavku (akouskvch \*_\"tvarn_\"eh
umělcuv.
Umění (akouskě nepiesentovalo se dosud v Rusku hiomadně,t atk )ako
poslední leta často činí ((mění francouzské. Zastoupena budou )en nejlepší.

jména (( nejlepšími pracemi. Ze 2:30 vybranych obrazů má jich býti
(')7)od českých

mistru.

\? literarním a uměleckém obzoru navrhl Jar. Kvapil (číslo 9.),
((l)\ se zavedl bud v některém časopise nebo samostatný oznamovatel

hotove n\"eh a připraavov
anych překladu

abv se tak předešlo

maření sil. tím. že mnohdy tuze věc dva ivíce překladatelu překládá.
V čísle 10.1iavrh ten rozšiřuje piof lŠ.P1usík též na \čdecká dila.
z\l("(f\t(=takovi. jež vyžadují (lelšíl1()(času.a jež dvč stejna vedle sebe
těžko se snesou. soutčžie jedno \ dluhym ((\lovníkv. mluvnice a pod.)
\ čísle 11. počala už redakce takovy oznamovatel tisknouti.
\a pařížskou v_\"\t((vupozváno če\k(? novin('(ř.\t\(). aby uspoiádalo tu

svou specialničeskou

novinář \l\ou v v\ta vku poučujícío vývoji

a rozsahu i cele duševní plaeí če\'keho n0\in('1ř\t\í. \abidka přijata,
ale ježto podmínkou její b\lv nutne něj((ke. peníze na zařízení. a tv
se .\ub(\:kripcí k tomu konci zavedenou lie\eř\'lv. nabídka za\e musela

l)\ti vl(ieena — V. \ov. /i\ otě“ navrhuje (v čí\le IU) redaktol jeho
Dostál Iutinov při překládání básni zachovati nejen rozmčí. ale
i 1\' my ()ripinalu.
Podává ukázku z Dantovy božske komedie. že
to jde. Dobra. z italštin\ jde tak překládat — ale jak pak z jin\'ch
řeč)!? \ ždyť je známo. že zvl(')\te germanske řeči (( pak f(ančina mají

v něl\ter\'cli (\ arech nenapodobitelne zvul\\ v če\tině. A při\am\ ch
překladech ze \lovanskvch jazyků: \ ruštině. v polštině. vjíhoslovanskych
jazwich

mate mn()hd\

totež \l().v() jehoz se užívá v če\:tinč. a pře—

kladatel ho nemuže použit v r\'mu, protože má zcela jiny přízvuk
v těch jazycích a rymuje se třebas \ něj-()kvm zase takovym slovem!
A pak není snad Z\uk duležitej.\im umí\tění pojmu na konci verše
a v r\'mu?'- \ (30má ov\em te 7 v(ilmé a Oprávnčne stuínky. ale že by
place ta l)\la p. D0\t('(10\i \la tak hravě. ne. tomu nevěříme.

\ posledníchsezeníchústřední

umeleckych
l\(')n\er\'atora

I\1

pamatek
(Sterze)

jež

komisse pro zachování

příšl_\k řeči t\to veci: \chválena opatření
byl učinil před opravou chiamu

Páně

alicí eh. kdež v hrobce a v nápisech náhrobních chovají se některé

j1k umeleck\ tak památné důležité \eci. ——
Ixon\c1vat01 Losmael stěžuje \i
na to. že pres slib jemu dany zbořili dřevěný ko.\telík v I\0přivniei.
v němz zvláště. umeleck\ památn_\'m byl hla\ ní dřevěný oltar. Komisse
učinila potřebná opatření. Ovšem hlavní je.\t. abv na zakročení nenechala
\ždyt tak dlouho čekati. jako v Ixopři\nici. kde byla v čas upozoměna
() nie nepodnikla.——Ze Znojma poslal konser\ (1t01 zprávu 0 před

l1i\ tor ick _vch nálezech.

jež učiněny při stavbě domkunna \ovo

sadech ve Znojmě: \yl\op('(n\ tu předhistorické hroby \e skrčen\'mí
kostrami a bionzov\' mi ozdobami. \ éci ty uloženv v museu měst\kem

ve Znojmě. — \ Pardubicích
lovněž přes zákroeení konseivatOia
7b01eno cele kř ídlo dekan ství; nektere e(istibudovy b\lv uměleck\
památné. Komisse nad případem lovněž \'\ slovila svou nclibost. Hodlá
zakločiti (( ministerst\a. abv bud jejím konseívatorum bud na jejich
požádání
jinym státním ('(řadum bvla udělena moc. překaziti 1u\ení ((
'
ničcnl starjch památek tam kde uznaní znalci a organy ústřední

Rozhled.

komisse se plimlomaJí

za JeJich zachování. — Komissi předložen

návlh oltáre. Jenž má se v Teplé

ku poctě blahoslaveného

má

b_\ti

Hloznat\

(\ l'iClltJIll'lřGIH —— ná\'1h

klášternimn chrámu posta\iti

schválen

z řádu sv. \01l)e1ta ()ltář
Jako

uměleck_\'

a (\lohu

chiániu \'_\hoaníci. ——V Libčevsi
(u ll'leplic) starý do.\a\adni
kosteliček obec chce 7cela ponechat svému osudu a v_\\ta\ ěti nový

vět\i. potřebám 1ně\t_\'\ev\hO\ uJicí. Komisse mini se tedy uJati kostelička
() přičiniti se o Jelio/ zachování za příčinou Jeho hi\t01icko- umělecké

ceny. -—\a opravu krásné 101ettské kaple v l\0\tele min01it\kém
l;)ně povolena záloha zatímních 5000 7lat\ ch I\on\e1vat01ovi pak
vvminěu dohled a moc nad oplavami počatými.
Bi\kup slm auské diecc\e na I\1ku (u I\t1ie) (\dělilkomi\si o svém

ún)\'\lu 7aříditi v krku dieccsní
111110111“aby v něm ukládán\
bvlv památkv umělecké porůznu1oztíou\ené a .\:J)atně\nad opatřené
v různých kostelích. kaplích () kláštcřích dicces e. v \tar_\"ch ()J)u.\těn_\"ch
n)i\tech. Z\lá.\tě ihned l)_\ \e tan) J)řene.\l\ v_\l\op()nin\ (( p((nnltnosti

z rožebiraného chrámu P. \I („ ie 7a hradbami v městečku „\\01 n
na ()resu) \e nacházejícího
Známý \la\'i.\t(\ pol\l\\' docent krakovské university Baudouin
de Co ult na_\ pro \\ ou zápletku \ uher\kou vládou zbaven n)i\ta
svého na. uni\ clsitě krakovské ——\ová dnunata na třech polských
divadlech hrána neho ()l)lá.\fenaJako novinkv: (D1 užha
od Mich.

Baluckého.
(\zen ského:

ceny J))ostřcdni a modelních \J)i.\ovatelůq
\_. P)Z'\'l)\
Za J):ižnoPozdě) (\ \\ _\'\p1(1n\l\eho I\l(_1t\\'a
(kletba)

»»——
Politicky zajimavé Jest drama ..T'Wčlldíl dolu“
('_l\rd_\' osud)
v rukopí\c od neJmenovanéln) autora zatím .\íře1)é v_vličuJící těžké
hospochířské a nálodni boJe Poláku pod Jhein J)ru(\k_\'1n.——Na opeře.

k níž lihrctto vzato 7 \l(1l(7c\\\keho \I(uie.J)_1aque hudební \klaclatel

\ ()JtěchGa\v1 ()1')sl\i.—\ c \ ilně odhalenti\e pomník Ad. \Iic kie—
\\ iezovi.

\ takou\ku

Jenž tan) konal universitní studia \\á.

— \cč(\.\t_\ zJev

že \pi\o\ atel l)ellet1i\ta na křc\le 1n1nl\te1\l\em octl _\ev nv—

něJ\in) pol\l\ém ministru kraJanmi l\azin)í1u Chle do\v\l\c1n

Cínným

b_\l helletristicky a pul)lici\tick\ 7vl(')\tě v letech 186-1. až 18%). Jeho
práce 7ábavné Jsou z oboru hi\tor. romanu. spolcčcmké povídky a sati1_\.

\evvnikaJí ov\em \'la.\tn0\tmi helletlic pl vn1ho řádu ale přece nerou
tuctové. \cJ\_\"1ažněJ\í plo (\J)i\ovatel\kou činno\t Chledmwkého Jest
společenská \atim .Z.\vic1ciadío nlupst\\'“a' nap.\anav1.1877. \ Prze—
a*laduPolském“ uve1eJnovalI\az.Chth\v
ki časté své články nálodo—
hospodář\ké a ce\t0pi\né črtv (1867 až 1880).
Požadavek lnsin\ké mládeže v létě na akademickém sJezdě pro

nesený.ahv plO Rusinv 7řízena b\la 7,\la\tní universita,

(\ tím utlakvistická l\0\\l\á lozdělcna na dvě samostatné, osvětlil
nedávno poslanec Barviňský několika případnými údaji statistiky
školské. ale v tom sn)_v\lu. že Rusini žádaJíz za něco. čeho potřebu
zapomínají prokázat. \a lvov\ké uni\ er\ itě studuJe 1301)Polákuv a Jen
()?)t) Rusínu. z nichž Ještě “230 hned Je theolOO'u (vloni 1232 Poláků
Z")Z—l
Rusínu. z těch 228 bohoslm cuv a ??)2 p1á\*níků.)\ a ostatní fakult\

zbývá tedy něco přes 200 posluchaču, z nichž většina zase studuje
pláva, filosofii a lékarstvi vsak 20 až (Št)posluchačů. (\a černovicke
unive rsitě mezi (5:34posluchači b\lo Rusínů pou7e 27 (2 na bohosloví),
(\ prece Rusíni tvoří většinu V zemi. Poláků, kterých je roztroušená,
špetka v Bukovině, bvlo na čelnovicke univc1s1tě 53 led\* žáci se musí
ve větším počtu na university hrnouti. aby prokázali potrebu university

sa1nostatně.Takč professorů Rusínů je1i1(ilo.Ceši prý kd\ž pozl(l£1ll
o svou vlastní universitu, mohli poukázat na celou řadil docentův
a professorů. kteří z nedostatku vlastního učiliště musí se rozptýlovat
po celé monarchií. Rusíni však nemají ani dosti professorů pro své
dosa\adní střední školy 4 g\mnasia \* Haliči a 1 v Bukovině. Na
universitě čcrnovickě \ubec ani ted dostatek rusínsk\ ch professorův
a nástupců (docentu) rovněž není. Učí tam pět proiessorů Rusínuv. ale
tři z nich přednášejí německy a pouze dva ruský;

_jeden \* bohosloví,

druhý na filosofii (literaturu a jazyk rusínský). \a universitě lvovskč,
jak \*\týká Barvinský, rusínští posluchači ostatně ani do dnešních
rusínských přednášek (dvou) se zapisovat nedávají. Kdežto sín, \* níž
prednáší polský plofessor literaturu polskou, b\ vá precpána. sín, v níž
ruská literatura se přednáší, zeje pustotou! -— Podobně a víc ještě
zůstávají pozadu Rusíni na poli technickém. Všech žáků rusínských
na realkách a rcalných o *mnasiích b\lo vloni asi 136, na akademii
obchodní z 33 žáků — 8 Rusíni. lěmito údaji chce poslanec lŠarvinský
podnítiti mládež k tomu, abys sama napřed provaděla důkaz, že samo—
statná rusínská universita jest možna a aspon duševně zajištěna.
Tolstý hodlá svůj roman ,V os kresenie“
rozšířiti o nových
15) kapitol. O námětu se praví, že vzal jej ze skutečného zivota (jistý
proces před trestním moskevským soudem) \ěktere osob\* romanu
jsou živým obrazem jistých žijících osol). Tak v jedno osobě (Toporov)
vykreslen prokurátor sv. S\*nodu, Pobědonoscev, osoba z celého Ruska
dnes asi ve světě nejznámější, ale pio cizinu zrovna strašidelná. \ha\n1
ničemnost tohoto činitele ruského znázornil prý Tolst\ v Topormu
velmi pravdivě .,Voskiesenie“ ostatně na Lusi same \* konserv*ativních
kiuzích dělá tutcž zlou kiev jako„ Ixreut7erova sonata“ a konselvativní
časopiS\ kladou _jev úpadkovou dobu ducha Tolstého, nečist\'mi popiS\
a rozbor\ chtějícího dáti ——poučení! Schvalují proto zcela jednání
amerického nakladatele „Voskreseni_ja“,jenž nemravné odstavce \*\pustil
a na protest Tolstého odvětil, „že redaktor vydavatel americkeho listu
jest nadán vy*sokým posláním v národě, abv šetřil společensk\ ch mravův
a zároven b\l proto i prísným censorem všech prací u něho tištěn\' ch.“
Tuto censuru americkeho nakladatele, \ zemi stiskem nejsvobodnějším
na světě, dlužno prý vystaviti vzorem i eerpským a zvláště ruským
nakladatelům.
Ruští operní skladatelé Rimski-Korsakov a Cui zadali nové opery
ku provozovánícarskému divadlu v Petlnohiadě.Rimskeho- Kor sakova
„Carská nevěsta“ vssak správou divadla zamítnuta jako slabá (od
jednoho z nejlepších ruských operních skladatelu) opera Cuiho
„Sar acen' (dle Al. Dumasova Karla VII. v textě pořízená) přijata.
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\7 Petrohiadě jak vidět vládne stal v divný duch hudební stále. Skladatel
Cui jest jak známo příčinou neúspěchu Sinetanových oper v Petlohladě.

eho mocné slovoje odstranilo.——
Redítelem
v Petrohladě jmenován kníže \olkonský,

carskýeh divadel
známý spisovatel a

esthetik ruský.
V Kazani vJ dal Iovan P. Raganovíč knihu: ..I\1'1Lanl(, i jeho

filosofie

nacionalismu

, leičuje zivot ideje, snahJ a. neúspěch

zneuznaného prvního panslavístJ', kněze katolického a Charvata Jurije

Kližaníče, jehož nepochopivše car ani ruské okolí jeho, poslali na -——
Sibir. Spisovatel Raganovič Rusům představ uje svého l-\1aJana. jenž ani

ve vyhnanství pracovati pro Slovanstvo neprestal, jako předehudce Petra
Velikého. Križanič stále zustává nedoceněn, ač náhledy a úsuko jeho
jsou vpravdě preiocké a mnohé z nich teprv aní, jak se náleží,
vJ nikají svou bJ strotou a plavdivostí.
Společnost astionomická v Petíohladě, jež na \'J'zvání vládJ'
utv01íla komissí na prozkoumání otász, zda příštím rokem možno bJ'

leo

ruský

kalendář

upravit podle77ápadního Gregorianského.

skončila svéeporadJ plohlásívši, že skládá úkol na sebe vložený. plotože
nemůže srovnati církevní regulí svátků pohyblivých s kalendářem
západním. Radí tedJ zatím jen klásti obojí datum vždJ vedle sebe
ve \šeeh úředních zprávách a listinách, ale starý stíl podržeti. T\to
těžkosti ruskou eííkví činěné zaviněnJ špatným \'J'l\ladem \icejského
ustanovení o svěcení \ elkonoce. Konec století tedJ ještě neuzrál pio
řešení otázkv této, století dvacáté zatím povleče s sebou absurditu
starého stilu dále. Ale snad už bude poslední. Diference od 28. února.
budoucího roku mezi starým a novým stilem bude 13 dní; ruský rok
totiž bude přestupný.
Mukačovský biskup vJ''chodně—sjcdnocené cílkve v Uhrách kázal
svým kněžím zkrátka připiaviti věci a listinJ církevní pro př echod

od stalého
sjednocené

k nové mu stilu. jenž zaveden bude v uherské
církvi od novéholeku.

V Moskvě zasedala komisse zabývající se úpí avon ruského

středního

školství

Z peiad jejich vvle'vá částečnésjednocení

školy střední (OJmnasia a reealky). Realisté >připuštěni budou stejně na
ruské universitJ jako OJ'mnasisté. Těmto zůstane jediné pole universit-ý

thraženo: filologie,jaZJkoszt.
Dne 15. října postaven v Križe\ ei v Charvatsku pomník Ante
Nemč iéovi, chalvatskému basníku z illJrské dobJ. ——TokaVJ

DějinJ české převedl do eharvatštinJ' Ivan l\ep. Jemeršié, jenz
nedávno VJdal i hist01iekJ—statistickoupříruční knihu „Hrvats ki
narod“, psanou sic co neijpularněji, ale důležitou pro informace
o charvatském národě vůbec. ——„Slovanský Přehled“ v prvním sešitě
II. svého ročníku přináší stížnost na nejlepší illustrovaný list srbsko
eharvatskJ', bosenskou „\ a d n“, že v illustrované části hospodaří hrozně

německý illustrator Arndt redaktor části obrázkové. „Nada“ přínáší
ze slovanského a zvláště bosenského života nedokonalé, karrikované
spíše než umělecké skiZZJ, umělců a umění domácích ani slovanských

vůbec si nevšímá, leda až už musí, za to piopaguje směr,) vlivy a
obrazy německé. — Dodati dlužno, že nejen ty v\ tky jsou oprávněny,

ale že skvostně a velkým nákladem jinak vypravena „\ada“

jest

V obrázkové své časti vubec velmi slabá, i když od smeru odzíráme.

Statistiku národní slovinského Přímoří s Istrii při—

nesl nedávno „sborník české společnosti zeměvědné“, otiskuje ji ted'
„Slovanský Přeliled“.\11tno ji ovšem bráti s ieservou, nebot je to
statistika úřední. A víme, jak statistika ta pro národnost jest spolehliva
\\ nás, horší ještě poměřy jsou na jihu. Spisovatel to též podotýká.
Ale úřední statistika sama o sobě položena, číslice ty, přece vryjí se
v pamět jediné a restriktivní poznamku zatlačí. Bylo by dobře bud'
po pečlivém oceněni vydati zvláštní slovanskou národnostní statistiku
rakousko-uherskou, nejlépe přibližnou, nebo vedle úřední vždy hned
udávat

opravu -——
rovněž přibližnou.

Tak na př. na statistiku Terstu

s okolím

pronikavě posvítil

nedavno jeden řečník na lidové schůzi spolku „Edinosti“ v Tertu ko—
nané, hovoře o budoucím sčítání lidu a žádaje O(l vlády lepší dohled
na vlašské úřady městské a policejní. V městě samém načítáno 7301
Slovinců, správný počet je nejméně dvojnásobný. \'ebot' při volbách
v V. kuiii bylo tu slovinských hlasu 3000. \oličstvo páté kurie se
čítá za pětinu veškerého obvvatelstva (což však je nízko vzato, možno
vziti až desetinu.) Tak dle počtu těch voličů bv v Telstě samém bylo
nejméně 19 000 Slovincu. V okolí napočítala statistika úřední 19 000
Slovinců ze 37.000 obyvatel. Avšak zase z volební statistiky vidno něco
jiného: při volbách do říšské rady bylo voliču \* okolí na 2000 a
z těch slmanskv kandidat dostal 1401 hlasu, italský jen 7324. Při
volbach jistě též byl nátlak a ani volební výsledek není správný, ale
přece i dle něho čítano (20 lidí na jednoho voliče) vypadne na Slovince
aspon 30.000 duši. Teist s okolím čítá 102.000 lidi, z nich napočítali
Slovinců na 26.000 („Sborník“ udává zevrubně 27.72:5 Slovinců). Vlastně
jest v Terstu s okolím nejníže v*ato na 40.000 Slovinců — tedy
dobra čtvrtina. Z některých úředně konstatovanvch udaju zřejmo, jak
na mnohých místech sčítací komisse si počínaly: tak v obci Rojanu
u Terstu napočteno 70 Slovincův mezi 23953ob,\vateli — ale slovinských
školních dítek je tam 300! Volitelův slovinských je tam 200!

Národnostní statistiku balkanskéhopoloostrovazvláště(lů
ležité \* tom ohledu Macedonie a Bulharska
přináší vídeňská
„Geografische Rundschau“ v č. 10. až 12., z níž budoucně'stručný výtah
pio poolitickou zajímavost a důležitost přineseme.
U m rtí \* cizím literarním a uměleckém S\ětě ohlášen
nza Giovanni
Segantini
(29. září), slavný malíř italských Alp (moderního směru);
Paul Janet (4. října), politický a filosofický spisovatel francouzský

(u nás přeloženy jeho dějiny vědy politické), Oskar Baumann
(12. října), proslulý cestovatel a zn
nalec východoafrickv, rakouský konsul
posledně vLanz1ba1u,předseda italského diužstva novinářského, spisovatel
a žuinalista scnator Romualdo Bonfadini

bohoslovný, německý Jesuita, Tillmann

(1—1.října). ——Spisovatel

Pesch (18. října).
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Školství. Letošní
zápis na středních školách český<h na—
svědčuje, že kulturně sílíme. Kdežto r. 18891)le všech žáku 17.()1(.)
přible za deset let 280/0 žáku; škol píibjlo 400/0. Celkem letos
zapsáno 21.())T žáků.

Ceské škol\tví

pok ačova cí v krčdovstvírovněž \c utěšeně

zmaha. V minulém školním roce měli v (,'-echách 3.38 pokračovacicl)
škol z nichž českých 21)').němcck_\'ch 138. a to živnostenský'ch
ceský ch 17(). německý ch 113: obchodnhh 22c (e\ký ch. 20 1)e)))(_>(rk_\"cl):
smíšených? česke a..) německe: lodařske ;) německé. Dívčícl) b_vlo]T.
a to živnostemkvch () ce\kých a _) německé; obchodní 1 česká a
2 něinecke: smí\'cnc ) če\1\(') I zde pat) no že nálod n('1.\d()vc(l( v_\—
rábeti — ])ře\aha ce\ký(h \kol p1un)v\l()vv(h ale neumí z \ý1*()l)l\((
tcžiti ——převaha německých škol kupeckých.

Školství

česke

výboine doplnují )))č\t'()n\k((\kolý. jichž je

\ l\r(')l()\\tví ")TS. a sice je 127 českých () $() německých

();) český eh a 71)nemeckých plo dí\l\\.

])U) h()eh_\.

\Iešfamký ch škol \o()l\1())nv(h

je českých š), nemecký cha")( z ni(l1ž "I dí\ čich (2 české: :) nemecke,

a ] če\l\(') chlapecka

Zajimavé čí\licc \_vkazují let0\ni z1)r(')\\ () škol\ tví v Praz
kdež je 2.38 tnalých

a T() pobočných) celkem :))—1tříd na \kolacli

obecných )))e\ť()n\k_\'
cl). lechto je )7. \e školách )nč\t. je 1988 hochu

a 22021) dí\ek. celkem 4)—H. V obecných \kolácl) je ()4)() hochu.
()()bž) dč\ čat uhlncm 11.'()L). Školou pminnýcl) ce\k_\ ch detí je 1().1-_l_),
(( \ice ()782 hochu a ())(3() dí\ck. Z tech do nemcekých obecních ()
středních škol chodí ?)(Jč)ce\kých hochů () do obecných \kol německých

6.35 dívek. kdežto nen1ccl\\ ch ditck do ce\kých \kol chodí jen 100.
Také známka dobý.

K vůli srovnani uvádíme vzrůst obecného šl\ol\tví

ve Vídni.

Taml)_\lo1.187(). jen 8.1)ol)ecný(h škol (\e (3-16učiteli. což vvzžadovalo
půl milionu zlatý(l). Dítek bvlo tenkíátc ().).810 školou povinných.
Roku 1889. již b\lo \e Vídni I)()—L
obecných \kol se 480() učiteli) &
176.734 žáky. L. 1(8)8. v_vžadovalo školství obecné naklad S)) mil. zl.
V pokrokoven) učitelstvu jeví se hnutí podobne, ()n(.)mu kteléž
úplně již zavládlo mezi „mladými“ učiteli nemccl\_\m1. Hnutí to lze
shrnout v heslo: pt_vč \ náboženstvím zc \l\olv () tudíž dmlednč

) plvč \knězen). \čkterc'( li\tv je.\:tč st) dlivě zapíiají () omlouvaji. že
plv se jedná toliko o \tavov\k()u volnost učitelstva jine \\ak zcela
uprimne se piiznšu aji k du\ledkum onoho hnutí () nikterak nezatajují.
že chtějí v_\
chov a .\l\olu beznabožcnskou V plnem toho slova \mvs lu.

Výniěnu

)nvšlenck

() ruzných (\\)olných otázkách zahajují

nynít take li\tý pedaoooicke. l))nč1)sk_\'..„Úč—itelna př. piobíiá tin)
zpusobem otazku v_v\._\:ího
vzdělání učitelstn) Tento způsob rozbon) věci
spomých b) se doj)oručo\al take jinde.

Reorganimce

mě\\tanských

škol dožaduje se take mo—

lavske učitelstvo oněch \kol. \a letošní valne' hlomadc (lednotj mitelu
českých )nčštzmských \kol na \Iolavě usneseno domáhatí se vvš\íh()
vzdelání a přísněj\ich zkoušek pro (nad učitelský na \l\ol('1ch me\fan—
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(ozhleal.

ských Vše arciť jenom pro nástupce. Nynější odborní“ pani již se

asi spokojí s nižším svým studiem (( méně přísnými zkouškami. Dále se

domahají (ozšíření měštanské školv. \íce péče po stránce vychovatelské,

více volnosti ve škole (( neodvislosti učitele od škold0201ce,zjedno—
dušení učbv, měně úkolů písemníeh, zavedení 1*\'sování (( vůbec bedli
včjšího přihlížení k praktickým potřebám, což jest (ozumno (( potlebno
Méně zdaiu lze očekávati od pokusů s novým směíen) biolo<rick\"m.

jaký zastávají mladší učitelé a jich 010an\ V „Besedč Učitelské“ tento
neplavý l)iolooism(1s nepěkně zbi(ov('(n ve článku: Jak se v\učuje
biolo3ick_\'? Je zde opět důkaz podán. jak se u nas ch\tnou každé
novot_\ a m\ šlenl\\ v \ěmcíeh pionesené, ať se k nam hodí nebo ne,
ať je zdlava nebo chorobná.
Tuto povlchnost v jednání (( sm_\'šleni velmi případně zach\ cuje
[*_*nažskj.Ž,\i'ot'í 17. čís. na str. 404.. kdež píše: „Dnes ve veliké
\ětšině jsme šos('(l\\'. neopravdov_\'mi břidil\ kteří nemají nic sveho,
nedobývají pio svou hodnotu niceho ((le běhají za cizí myšlenkou,
iingují bud jalový aiistokiacismns „lesklé bidý', anebo zastíiaji hesly
((
vnějšími
(.ctkami
mělkost
ducha. A pak
máme-li přece(č.
jestě
něco.
jsou to
jen slova,
flaze.((„inferioritu
„*V\chovateli“
případně
19.

str. 2 S.) zn (m\ satiiik doplnLijeob1('izel\znamenitě v tato sloa :„Ještě
než Opustíš učitelskj ('(stav, vycvič se dobře v chameleonshi, čehož
si však neosvojíš./v nebudeš—lipravým „liberalem“. Každému dělej pokloný,
od něhož mužeš očekávati prospěch. Před panen,) hejtmanem mluv
horlivě o (l\1)astiek_\'eh citech. v hospodě se V\našej, že js1 n('(iodní
učitel, a každého kněze ujištuj, že jsi katolický učitel. l))avon barvu
ukaž jen ve schůzích. Tam spílej kněžstvu (( obvinuj je. že jest ne
přítelem školství a vzdělanosti, (( o katolických učitelích nikdv ne
zapomeň říci. že se zapřodali za niklák. Tak budeš slaven ve „Škol.
Obzoru“ (( budeš se míti dobře, neboť- n\nější školsk\' S\ stem jest pro
podobne eharakte1\ právě l.)assendí“
Úsudky t_vto bohužel nejsou upřílišen\ v ničem, jak patino
z casoPisu. v nichž zřídka najdeme članek. ktciýž stojí za čtení, za to
však všude plno jizlivé polemiky (( nectn_\'cl) útoků na věci neb osoby
nemile. Ve schůzích malo kd\ se hovoří () \ěceeh opiavdu školských,
v listech pořídku článku a zpíav věcných a Opravdu .,odbomých“.
I\ie než polemika nechutná a vašni\('t1akt('(t_v tormou i obsahem
odpoínč.
lío dokl((d_\ netřeba (*hoditi daleko. Tak na příklad \e „Škole ((
Nár“odu jakýs zakuklenec „Záhořanský“ (ouhavč se posmívá jisté
učitelce, že ona, začatemice neprobrala članek čítankový dle ustáleného
((eeptu a vyvozuje ztoho. že přípra (( na ústaveeh klášteiních nestačí
k povolaní učitelskemu. Pisalek thpÍ si nehor("(zn_\smích ztoho, že
učitelka ta \zala útočiště k sv. Antonínu a za \\'sl\šení děkuje ve
„Šk. B. S. P. “ heménč „nóbl“ píše„ Šk. 1).v,“, ktera se již tak zdoko
nalila \* „odborná“ polemice, že bk. Obz.“ je proti ní plave nevinátko.
List uvedený píše: Kdvž na ('(stavv učitelske pujde jen ten brak
klmikalní) a nejodvislejší SÍYUI_\'píopagand_\ kleíikalní, pak z ústavu
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vycházeti budou duševní tupci, čímž nálod ve \\ én) kultulnín) lozvoji
nedozí)n\'cl) škod ut1pí“ — a tím blaken) míní učit(=ll\\ v_vchovane
v souk10m_\
ch ústavech klášterních.
Také v jednotách učitelský cl) převládá polemickv směr () věcnvch
přednášek čistě školských neb výchovu () šl\ol\ se dotýkajících Je
dosti skrovně.
Moderní včdeekost pak jeví se v časopisechu hlavně tím. že
měrou nevídanou hromadí názvv a jmena cizácká i tam, kde zcela

dobre se hodí česke \lovo. \a doklad poukaqueme ku článku Donata
.O pedaoogické \uOO'(\C).kde ne zcela půldluhé stránk\ obsahuje
91 cizích slov. (/1vot
č.1:_). str. 338)

() r ()zdélení

zemské školní rad _vmoravskédle národností

(\e Jedná p)_\" zcela vážně. že by pakt tak okresní školní rad\' bylo
třeba rozdčliti. rozumí se samo sebou.

Zajímavou statistiku

o postupu

sestavila hodonskájednota

učitelská na Moravě, dle níž mladý učitel b\ postoupil za skutečného
učitele. rok 1898. be1eme-li za podklad. \ okresu Uhel. Brod a Uh.
Hradiště (m.) (.)let, ))10 Šumbelk a Bino (\enkov) 10 let. pro lxrumlov.
\alaš. \lczií íčí a Trebíč 11 let. pro \lístek 12 let, pro Brno (mě\to),
Jihlava (v.), Nové Město () Olomouc (v.) 13) let. pro Dačice \elke
Meziříčí, Bo\'l\()vice a Holešov 14 let. pro Zábřeh, P)(=.)()v llranice ()
\()v_v Jičín ]?) let. pio Litovel. Tišn(),v Jihlavu (m.). Znojmo (v.) I)) let.
)))0 Mor. lřebovou. Kroměříž (v.). ll))\t()pcč a Uh. Hradiště (v.) 17 let

pro Štclnb(=)k. Irostčjov () lnyov 18 let. pm \l. Budejovice a \ \škov
19 let. pro Hodonín 20 let. pro lxromcríž (n).) 2.) let () pio Olomouc
(m.) 2% let. Tot j\()u )))e\l\věle \*\l)lídk_\ do budoucnosti pro t\ to mladé
lidi'\ej1nenč
Jen )!) 9 l(t. 1)cJ\_\"šeJen ——28 let'

\a
učitelstva“

konec pak zaznalnen(')v('))))e„\ ud(í za\()d\
na sjezdč l\\'jov\k('.=m l(.=t()\d(=lc(>at\' \chválenc.

\lasteneckčho
Tam prohlá

šeno: 1. Laska k bohu. k \l()\ti a k národu la\l\a k)) práci. k idealum,
k p)a\dc () l\r(')\e budiz i na dále l)e\lem našim. 2. \ šickni v jednom
šiku vystupovati budeme proti n(=.p)(')telu)nšl\()l\ novodobé. 3. Spojenými
silami domáhati \e budeme: a) práv a \\obod nám náležejících. !)) v\š—
\ího vzdělání (\tavu ucítehkého, () )ádné odměnv za ))1(
(,')ci \vědoniit(
konanou. 4. \šcch, kdož hlásají l)(=\l() podnatná () tím i rozkol
v ucit(.=l\tvu () v )))10d( budeme se valovati.

Katolické

g_\n)na\ium

slovinskc, l\te)('=žzakládá v Lublani

areibi.\l\up Dr. levlic, má být) otev1eno v nedaleké budoucnosti. Vv
učovati budou knčži, ktcií Již n\n1 konaJí p)í\lušná studia na \íden\ké
universitě.
Ve\n ) ek (=útuln v pro děti neV\spčle zřizují v Rusku. Posledně
z)ídili je v QulJQIDÍÍPoltavské nákladem zemstva. \ vsledk\* J\ou velmí
dob1é.Ul)\*lo požáruv a Jinych neštěstí.

Bohos lovcck \ ústav kaidinalemIxoppen)v nemeckeVidnavc
za tím účelem Ziízený, al)\ odchoval „německé“ l\ncz(.= \otva asi splní
naděje. Do I. ročníku piihlásilo se celkem .) boho;\lovocn () z těch
3 zcela Ji\tč J\ou puvodu \'lovanskčho.
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Pro \*\šší studium přip)avují žen\ :) e\mnasia v říši lak.-uherské.
České v P)raze. nejstaíší. německé ve Vídni a madarske \ Budapešti.
Toto mělo roku 1898.—99. v š). roku svého trvání 216 žákyň, a to
7.3 katoliček. 25) luteráneka 87) židovek.
V Uhiách dosud je škola celkem náboženská. I tam. kde stát
vede rozhodující

slovo, pečuje se o nál)ože1).\k\" v\'*chov dítek měrou

náležitou. Dokladem je nedávno v\dané nařízení ministra vyučování,
aby všichni učitele chodili s dítkami do kostela a tam řádný vykonávali
dozor příkladný.

Hin otn e pomčrv učitelstva o.\:\čtlujc velmi případněsrovná
vací přehled,kteíjž/u\*eřojňuje .Szkolníctwo .Podle něho obnáší služné:
Strážník íSthll)

[ Číiel
\tarší
» mladší

I.

tř.

8-10

800

500

II.

_.,

7220

TUA

500

III.

„

IV.
V.

„

(300

480

——

(500

14,30

550

J '

;)00

400

Iuomč toho dostává stiážník (sluha) oděv. l)\t a každv 3. rok

přídavek.a sice 5060530120160.

200a 200 zl.

Za to v americkém \ovém Yo)l\u vyměřeno nejmenší slnžné
učitele na 900 doll. čili 22:30 zl. a služné stoupá až na 7000 doll.
Nový York sám v_vdává ročně okolo 330 mil. zl. na školství.
Co platí za škodlivo u katolíků. to se chválí u socialistů: snaha po
vyšším vzdělání universitním. V neděli dne 9. října otevřena sociali—

stická universita v Paříži, a tu všechny list\ svobodářské \ uznáním
zaznamenávají tuto událost. Zároveň však všemožně zastávají se po—
žadavku zednářů, al)\* řádům katolickým v\ucovan1 a \\chov zcela
byl zakázán.

7/ákovské

urad\* pořádají mnozí professořiamerickvch škol

za tím účelem. aby přímo od žáku zvědčli kterým předmětuni a pnč
nejladčji se učí. čímž zajisté nemálo přispěje se k objasněnít tak
mnohýeh záhad \'\'učo*atelských. lakové „ankety“ žákovské také u nás
b\ nesl\ dobré ovoce.
\ e lrancii skola vžd\ víc a více přichází do rukou žen. Již n\ ní
je na státních školách a l\'ceích 54.000 učitelek světskvch. Rovněž
i ve ŠV\'carecl) vzrůstá vliv ženy ve \kolství a vvchovu veřejném.
V bernsken) kantonč předložila vláda návrh zákona dle něhož také
ženy mají zasedati ve školních komissích prvého a středního stupně za
t\' chže podmínek jako muži.

HLÍDKA.
MLA—"3%

Dr. Josef Krasoslav Uhmelenský a Morava.
Ku Mým narozeninám

]nanenského, milého pěvcer. načrtl FR. J. lIYPÁC'EK. (().,

Chmelenský. odpovidaje dále na list Palackého. v němž byla zmínka
o chystaném slovniku enc_vkloliodickom. piše nakonec: ,.O brzkém v_vdziní

Slo vníkn

enc_vkloliodickó

h o pro Čechy, Moravany a Slováky

mi ještě nějaký čas pochvbovatí dovolíte; když z celého jeho chystání
několik dobrých článků pro časopisy se docílí, to bude tuším oclý
ončinok: jestli se Vy sám v čelo pracm'níků pro toto obrovske dilo
nepostavite. Mně tcdv ncznstavá: než list tento Vašimi vlastnimi slov_v

končiti: Zdař to sám Bahr—'

O Chmelenském čteme (\Trulilářův Výbor z lit. české, doba nova-.
že složil mnoho básni lyrických, „vynikajících něžností citu. lahodon
slohu a rythinickou hudebností“ Záliv již obracel se k Moravě. a
když ji poznal, pov—alji opčvati jako milenec..
V almanachu svém ,.Kj'tce'í na rok 1836. v básni ,.Šcstrv me"

oslovuje sestry moravské:
Dcery pěkné Ill Moravě,
krasavice májové!
\'v liledíte nsmívavť—
na své krásy duhové.
Sotva v dnlku svodnřm tváří

lehký posměch že si hrá:
již z nich “vmlplbff- sladké raci,
duše jcmnzi, citlivá.
\'ás ja sestrami smím zvziti.
máti mzi — jt vaše máti.

V „Kvtce'í na rok 18.38. čteme pak velmi známou a zn:-irodnělon
7„Píseň hanáckon“ s počátečními verši:
Aj ('UŽ na světě mi schází

v kraju Hany bohatém? . . .

V „POputnicích“, uveřejněných v „Kytkáeh“ na r. 1837. a 183 .
v básních „Pozvaní“ a v „Opavě“ projevuje poetický poutník prostými,
ale srdečnými verši vzájemnost. národní ve všech zemích českých, a
příchylnost a sourodnost Čech s Moravou pekne vystihuje báseň „Dvě
sestrý“, končící povzbudnými verši:
?

'

'v

;

u

'

\zejde-llz vain predee rano?
Po mlhách slunce laskavě?

"

I

.

Y\

'

V Lechaeh-li sto (_eeh sclwvanu,
tisíc Murav v Mnravř.
v!

V básni „Ceské srdce“ pozoruje básník různé řeči a náře '1 na
Moravě, an píše:
Zde valaský, tu slovácký,
tamto polština,

Morava se nzardívá,
jako jarní den.

zde se němčina ozývá,
tam se zdá, že Češka Zpívá,
odtud zní to pmlhoráclšy,

Dukaz, dí, to mí—mladosti,
hle, vzdor řeči mzdilnosti,
předee V It“-le mem přebývá
česke srdce jen.

tam i frančina.

Nejvíce veršů „moravských“ čteme v „Kvíti polním z Moravy

a ze Slezska“ a v „Růžích planých z Moravy a ze Slezska“.
„Kvítí“ obsahuje 31 epigrammů klassickým rozměrem psaných
a charakterisujících jednotlivá města a místa; ve kterých básník prodlel.
Chmelenský p(číná. OlomoucíJ tehdy ohraženouJ kterou oslovuje:
K1n'-žstvu t_v lnčsto mile, bud zdrávo,

t_v nič—tn vojínů!

Ozdoba tvých knížat — žezlo i mitra i meč.
Jiz nekvčl, že osud Ii do šířek nepřeje růsti:
Tím

se ty více stkvíš

Po charakteristice Svitav

— vzhůru

se inoenč

11<_».—;o1u-.

přechází k Prostějov

11,nyní vra—

cenému své české původnosti, tehdy ovšem znčmčenčmu:
Město t_v nejširší po hlavních, jakž tč nazývat?
Jsi Moravan čili žid? Ach, ta otázka Imli!

T 0 v a čo v oslovuje apostrofou:
Hle Tovačov! což řeknu () nčm? Kniha jen Tovačovská
láká právníka ——kraj podoben stu jiných.

Dobře jest naznačeno tovární Brno:
Město veleslavené, věru nejsi t_v panna nevábná;
vše, co ku kráse chybí, šperk nahradil to i rám.

Po charakteristice Ko m a r o v a, Ch rlic
(básník píše Výškov):

a (Jej če lí'-í Vy š k o v

Dr. Josef Krasoslav (“límelensk)< a Morava.

(D O)

\!

\'ýškove! přirozenou's oborou, kde mladá Hana tančí,
s níž v lesníelí lučináeb hrá směle laňka plachá!
Ač z tvé někdejší mnoho nezbylo slávy potomkům —
Troyer a Liechtenšteinl) — kdo znova vás probudí?
\'ítej, neb Kanaan otvíráš vlasti překrásně,
tvému podobný zpěv zněl při kolébce mi již.

Starobylý Přerov,

tehdy město krajské, pozdravuje básnik:

Kraj, Přerove mně milý, již dávno po tobě je nazván!
Jmeno ty máš, elo i plat Hraniee sobě drží.
Sláva tvá zh_vnula, kraje pěknost tobě ji nabrad':
nad zlato krásu slav, té se i sláva koí'i.

Krása a důležitost města Kroměříže, kde básník trávil dlouho,
jak víme z d0pisů Celakovskému, jsou vystiženy nadšenými slovy:
Nevěsto
po věky
Rozkoše
čáruě si

stálá (')loníuekýeb knížat a pánův,
mladuoueí v objemu zahrad a luk.
měst velkých s uměním a přírody krásou
ustrojily v tobě celek jediný.

Vším blahem (_)plývej, spanilý t_v Děvíne moravský,
nejsladší píseň má věnována ti bud'.
Jáť zde poprv poznal, Moravan že přát ('echu muže;
(v'eeh že Moravei přeje, známa ta pravda u nás.

Hostýn,

posvátný a velebný, pozdravuje básník stručně:
Slavný Hostýne! vzdoroval's t_v i zlobě tatarskě,
zpíval o tobě Lumír — kdož pěti ještě by směl?

Přestavlky

a zámekjejich nadchl básníka k pozdravu opravdu

vzletném u :
Tobě to pozdravení, bohatě Hany zámku milostný;
p_všníš ty se Hanou, neb Ilana, že's t_vjejím?
Strážce mladý, zvědavý! — Okem orla na míle do dálky
touláš se v rovinách kolkola hustoklasýeh.

Sad z Lilií starodávného kmene tu kvete nově;
Grácie pěstí vreb ——stav, Morave, zde Olymp.

Chváli ozvěnu na hřbitově u Lipníka,

pozdravuje Hukvald

)*

a velebí při tom arcibiskupa Chotka, jenž odhalil je světu.

Královské město krajské, Uherské

Hradiště,

oslovuje básník

vzpomínkami historickými:
Což Morava, tvoje mat, se bojí o tě, má Pi-emýslavko,
že o tě lokty své kol kolem obvinula?
Kdož b_v nebál se! Památníkem jsi ty slávy rekovskě:
Zde dlel náš Otakar, náš Svatopluk i Jiří.

1) Karel z Líeehtenšteina a Ferd. Jul. lll'. Troyer, slavní biskupové.
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O svatyni Velehradské

llYI'ÁC'I—IK:

znějí zbožná slova vzpomínkou na

svaté naše apoštoly takto:
Svat Velehrad! S Moravou zde t_v, Čechie, klekni k modlitbě,
z tvých oblak Slovanům slunce v_vblesklo nově.
Dvě hvězd největších zde na obzoru vzešlo křesťanství):
Mám-li je pojmenovat: Náš. to C_vrill a Meindl

Krásný a široký rozhled s hradu B uchlovského

popisuje

básník nadšenvmi slovy:
Buehlove! kam to hledíš? do l'her, do Rakous, ]idomil jsem;
zde stoje výše vrchů věčně slynouti budu.
Nad Moravou vládnu, třeba nechtěla vládu tu uznat;
S Berehtoldem čest má přešla na listy dějin.

Přešed P ole š o v i c e vzpomíná básník Jih la v y :
Jihlava jest to Moravei, Přelouě co u nás Cechu bývá:
a v městech těch obou zdrziv, brachu, vládne rozum.

Cestu po Moravě končí básník apostrofou královského Znojma:
Znojmo romantické, svížím ověněeno révím!
Břeh Dyje, ač žulový, tve vnady k sobě vine.

Sláva cizí ti není; žetu knížatatrfmila slavná.
tamto na skále hrad ještě potomku jeví.

Básník přechází do Slezska, počínaje Tčšínem:
() mne Těšín potěšil, jeho kraj jesi právě útěšný!
Statný tento jinoch sam zve maneln se ('eehův.

Prošed Jablunkovem
oslovuje Opavu:

a Velkou Polomi, krátce jako Těšín

Panno velí—krásná,etue sídlo knížat Opavských,
krásnější než ty tvá je vyhlídka — do Pras.

Přešcd Rudoltice,

Jindřichov,

latiboř a Tlustomost,stane

básník u Bavorova, který ho upomíná na rodnv Bavorov nad Blanicí
v Cechách, kde narodiv se, záhy osiřel. Elegiekv zní oslovení pruského
Bavorova:
Aj Bavorov pruský! nejmenší nejsi t_v město,
a větší než muj nad Blanicí Bavorov.
Přede bych byl tě minul, jméno však tvé mi posvátné;
obsahujeť vše, co mě někdy bohatstvo b_vlo.
S pláčem

líbání

vás, v_v pOpelníce

on.-(—i matky,

můj ples i pláě první ty jsi poprv uslyšel!

Cesta městy Slezskými končí se Boh u mínein:
Z Prus jdu; převezte honem k Bohumínu co mého přes Odru;
in_v ela nedáme; vezeť ('ech slzy z Pruska jenom!

Dr. Josef Krasoslav Clnuelenský a Morava.

V „Růžích planých

8.89

z Moravy a ze Slezska/';, jako

v „Kvítí“ měst a míst moravských a slezských, básnicky vzpomíná
řek a chaukterisuje Moravanký z různých končin moravských. Svědčí
otom nápisy básni: .,Morava“, „Odra“, „Hanaíz „Visla“ a pak „Slo *ácká
nevěsta “, „Hanácká nevěsta“, „Valaská nevěsta “, „Slověnka“, 77Lišňanka“,

„Horalka“. „Cikánka'i
Ukázkou bud'te jen „Morava“ a „Valaská nevěsta“.
)! u r a v a.

Tálmu od strany severní
k jihu v rovinu;
matka dobrá, moji včrní.
zná svou rodinu.
\'last celou pečlivě hajím,
pole, louky, sad:
stejnou láskou vše napájím,
poušť i vinohrad.
[ ty lesy — lesy černé
v mé zrcadlo zří,

i ty hrady přeuádherně,
kde jen sova dlí.

v službě vlasti mužnč státi
blaho jim i čest.
('o si o Vltavě zpívá

hlučně Šumava,
tak to též z mých hvozdů znivá:
»)[áť jest Morava!
.\láť jest ona všech milovuá,
plesu — nářeku;
váha její přízně rovna
lásce _- nevděku.

Kde stať-it nemuže máti,

Xediv se, že stále pláče;
perly -— její znak!
I když srdce slasti skáče,

dcer vysílá šest;

mokne někdy zrak.<<

Pěknou básničkou a zpěvnou i rozmarnou (bývá také o koncertech
zpívána) jest „Valaská nevěsta'i. která zni:
Jede ženich můj! — hle, sedlo
od koně ho nedělí!

Znám dědinku tvou i ehyžku.
všecko mi tam vědomé:

On a kůň jsou tělo jedno;
jede k mému veselí.
Dva provázky vraucem vládnou,
valachu té uzdy dosť!
Proto jeho kůň vždy tančí,
všeho nucení jsa prost.

snadno tvůj vraník utálme
tebe, mne i věno mé.
Tys můj ples a já tvá rozkoš!
Ten se párek nese sám;
a že věno mé uetčžké,
tím i lehké srdce mám!

Tak psal, tak smýšlel o Moravě muž, jehož můžeme z *áti nej
šlcchetnčjším ze šlechetných, nejobětovnějším z obětovných, nadšenec
i vlastenec, horlitel i buditel, jemuž upřímně a přátelsky byli oddáni
„otec vlasti“ Frant. Palacký a pěvec. ..Ohlasův“ i „Růže“ Frant. Lad.
Uelakovský, jenž o pohřbu (Chmelenský skonal 2. ledna 1839) Chmelen—
ského dne ('). ledna 183%) želí, proč věčná vláda

z prostřed díla od

volala pracovníka, jenž ncunavnč pracoval v dobrém boji a v blahem
činu. Právem loučí se Čelakovský s dobrodincem svým slovy:
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lYI'Áť'EK:

Odpočívej, perlo drahá,
na dnč moře hlubokého

__

__

__

__

__

až do jitra blaženého,
kde nás opčt povolá

_

kjnsným dnům hlas amlčla!

A v roce skonu přítelova předmluvou ze dne 31. října 1839,
tudyž krátce před památkou všech věrných dušiček, věnoval Čela
kovský svůj „Ohlas písní českých“ věčné paměti svého Vlastimila a

Krasoslava; končit předmluvu slovy:
„A tak ze všech dárkův, jež mi kdy Musa propůjčila, tento mi
nejmilejší věnován budiž památce mých neocenitelných a příliš brzcc
z tohoto života vykročivších přátel ——
Josefa Vlastimila
Kam a—

rýta a Josefa Krasoslava

Chmelenského

—-—jménům,
jimižto

že vedle jiných národ český honositi se nepřestane, jist jsem.“
-:<-

*....

ao:

Ku charakteristice vzácného vzdělání csthetického, vážného smýšlení
vlasteneckého a starostlivého dychtění literarního vyberme si ještě
některé význačné věty z výborné úvahy Chmelenského s názvem
„Slovo o kritice“,
uveřejněné po prvé v „Časopise Č. Musea“ 1837
(ročn. XI., sv. III., str. 263—279). Když už před tím v různých časo—
pisech již od let jinošských, a zvláště pak v Palackého „Časopise
Č. Musea“ a v Čelakovského „České Včele“ po mnoho let referoval
o divadle a o nové literatuře, napsal Chmelenský znamenitou a dosud
cennou rozpravu o kritice. Slyšme myšlenky jeho z r. 1837.!
„Kritika musí v každé literatuře své místo míti; kde té není,
tam bychom posaváde i nadarmo vyššího literního života hledali.“

„Slova vlastenec

a spiso 'ath

byla synonyma,kdo se kde

svou láskou k mateřskému jazyku projevil, musil chtě nechtě psáti,
třeba ke spisování ani schopností ani povolání neměl, a kdo několik
řádek anebo vcršíkův napsal, jmenován byl vlastencem, ano často
slovutným vlastencem.“

„My nepotřebujeme mnoho spisovatelův ledajakých;

naše

literatura, právě že teprva od nedávna zc sna dvěstěletého procitla,
může jenom rozumnými a dobrými spisovateli od opětného dřímání
a snad věčného spánku zachráněna býti, jen takoví mohou jí opět
vážnosti u sousedův, ano i u vlastencův získati, a to však jen tenkrátc,
když se špatnými knihami jejich bez toho obtížné snažení nekazí“
„Všemožná dokonalost v dosažení všeho, cožkoliv k dobru a
ke cti českého národa a české vlasti počínáme, jest hlavním naším
cílem, cílem každému pravému vlastenci přesvatým, cílem, před nímžto

Dr. Josef Kras-oslav (“hmelcnský & Morava.
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všecko sobectví a každý nízký chtíč se skrýti musí, a protož třeba
zvolna všecko odstraňovati, co prostředního jest, co však špatného, co
nejrychleji mejtiti a udušovati.“
Za nejlepší časopisy tehdejší, kam měly býti psány dobré kritiky
o spisech českých, považoval Chmelenský „Čas0pis C. Musea“ a „Časopis
pro katolické duchovenstvo“. Zajímavo jest, co Chmelenský, sám pilný
přispěvatel do „Časopisu Českého Musea“ (již v I. ročníku ve svazku
druhém r. 1827. čteme balladu Chmelenského „Věnec a prsten“), píše
o Musejníku, vlastně o svém příteli Frant. Palackém, redaktoru jeho;
ve slovech Chmelenského vidime již Palackého celého. Píšeť Chmelenský
(Palacký byl tehdy v Římě):
„Časopis
m usejní ——nejstarší ze všech českých — má to
veliké štěstí, že muž všest'annč vzdělaný, velcosvícený, zkušený i hlu
bokým důmyslem i čistou mravností i moudrou povážlivosti ku každému
vyššímu liternímu podnikání zcela schopný redaktorem jeho jest. Dary
výborně, jež mu matka příroda u veliké štědrotě podala, objevily se
nám v nejvyšší skvělosti v jeho historickém a krasovědném zpytování.

Pan Palacký
má vážnost ve veškerém slovanském literním světě, a
dle svého dosavadního studium, zvláště vědy acsthetické, jest on nejen
v stavu každou pro časopis musejní podanou kritiku ouplně oceniti a
posouditi, alebrž i sám nejdůkladnější kritiky pro časopis tcn psáti, jak
to již nejen v Musejniku, ale i v jiných učených spisech často dokázal.“
„Čas jest, aby se “fasopisy již o domácí půdu rozdělily, a jen
tím způsobem, že pro každý časopis dle rozličností předmětů irozliění
spiso 'atelé pracovati se uvoli, dá se očekávati i pěknějši květ, vznik
a zdar časopisectví českého, posud ještě mnohé vady i na čele majícího“
„Kdo má vlastně kritiky psáti? . . . Slovem, jen mužové, jako
Čelakovský, Palacký, Šafařík, Vinařický a těm podobní, se s kritikou
zabývejte. Nebo což jest posuzovatel, než veřejný soudce, a může to

kdojiný býti, leč muž všestranně vzdělaný, zkušený, moudrý a osvícený?
„Mámet za to, že každá i ta nejpřísnější kritika z jistého ohledu
ctí jest, protože jen o takové knize se soudně psáti dá, a dle našich
pravidel jen o takových kriticky jednati má, kde aspoň něco do
brého jest.“
„Každý posuzovatel, bera kritické péro do ruky, měj jako děje—
pisec pravidlo před očima: Psáti budu sine studio et sine iral“

„Pravdivost
kritiky . . .“

a důkladnost

jsou tedy hlavní potřebykaždé

„I nejpřísnější kritika, kdežto kárání převahu mělo, ještě nikdy
neuškodila; naproti tomu nevčasně chválení marných a sobeckých
mladíků mnohého z nich pokazilo...“
Chmelenský, jehož výroky velmi dobře hodí se poměrům našim,
končí: „Pravda, heslo všech dobře smýšlejících, bud' i heslo každého,
kdož se k spisování kritik odhodlává, ano jen vědomí, že ta jeho
vůdkyní při spisování byla, jest mu pevnou záštitou proti překypující
zlobě, uraženě marnosti a nenasycené ctižádosti. Kdo v sobě dosti síly
aneb povolání necitíš pravdu pronésti, nechej kritiky, protože nikdy jiný,
leč fragmentární a nejistý soud vynesti v stavu nebudeš. Kdo se jednou
věci jakékoli obětuješ, obětuj se jí
nikde a nikdy v hod nepřijdeme..."*
Josef Krasoslav Chmelenský byl ?.poctivých a nadšených buditelů
vlasteneckých, kteří jedinci jsouce pracovali za deset, vykonali za sta,
cítili za tisíce, doufali za miliony a oblažovali miliony.
Soubor spisů J. K. Chmelenského byl vydán r. 1870. v „Národní

bibliotece“, v díle pátém, s názvem: „D r. Jos. K. Chmelenského

vy brané spisy. Svazek první.“ Patrně chystán byl také svazek
druhý, ale nevydán. K prvému svazku jest přidána fotografie
básníkova. Ve svazku tomto jest: Díl 1. Láska Čechova, drama
tická báseň o praotci Čechovi. dil II. Básně, a to nejdříve Výbor
ze sbirk y roku 18:23.vyda ne (dle vlastních oprav spisovatelových),
drobné básně a nápisy (mezi básněmi „Ohlas Žofii Jandově“, znělky
věnované Žofii Jandové, aby básník zakryl nevinný klam svůj; napsal
totiž „panenský pěvec“ roztomilé básničky a podepsal se „Žofie Jandová?),
pak básně z „Xovort čenky“ na. rok 182—1.,básně z almanachu „Denniee“
na rok lqžó. (mezi nimi dojemné „Elegie na břehu Blanice“; básník
totiž, syn učitelův, velmi záhy úplně osiřel), básně z „České Včely“
na rok 1834., z almanachu „Kytky“ na rok 1836. (Panny české, Na
nevinnost, Růže Tetínská, Otčina, Děvy slovanské atd.), z almanachu
„Kytky“ na rok 1837., z almanachu „Kytky“ na rok 1838. (Chodníček

lásky, Píseň hanácká), Poputnice

čili písně cestujícího (Pohled na

Prahu), K vítí polní z Moravy a ze Slezska, výbor básní posud
netištěný'ch, Růže plané z Moravy a ze Slezska. V dodatku jest známý

Spytihněvův

soud

(z Musejníka na rok 1831) a deset. ohlasů

z anakreontických písní Jakoba Vittorelli (z Mus. na rok 1838). Díl III.
Obsahuje „Prosu“,
a to divadelní recense z „České Včely“ 183—1,
Něco o divadle ve Lvově a o překládání z cizích jazykův a další recense
z „Ceské Včely“, Slovo k českému herectvu, které ani penězi není

k zaplacení (z „České Včely“ 1835), o českých operách (tamžc), o Tylově
„Čestmíru“ (tamže, při tom se dovídáme, že Chmelensky chtěl již dříve
než Tyl napsati drama o Čestmirovi, ale přesvěděiv se o nezpůsobilosti
látky k truchlohře, napsal historický obraz o šesti zpěvích, vlastně
báseň epickou „Vlastislav a Neklan“ a uveřejnil v Musejníku 1829),
Slovo o kritice, Zprávy z Moravy (vyjímky ze psaní k panu Františku
Palackěmu), Manství česká (z Musejnika na rok 1832) a konečně
Karlšteinské manské právo (z Mus. na rok ]83?).).
Z veršů J. K. Chmelenskcho znárodněly některé písně milostné

i vlastenecké, na př. Chodníěck

lásky

(Pěkně na ehodníěek svítil

mi měsíček, když jsem šel za svou milou), Přemysl
(Doorávám,
dokonávám, moje práce skončena), Píseň hanácká (Aj, což na světě
mi schází v kraju Hany bohatém), Růže Tetiuská
(Nad Berounkou
pod Tetínem růže již se červená), Píseň Čecha. (Kde můj je kraj,
kde má je vlast? To jméno má největší slastl) Velmi často byla a jest
dosud zpí rána Píseň Mora vana, která jakožto výrazná a vlastenecká,
píseň J. K. Chmelenskeho, necht zakončuje skromný náš jubilejní
článeček o „panenském a vlasteneckem pěvci“.
Píseň, ovšem dosti známá, zní:
Přieházím přímo z Moravy
sem k vám do české země,
do vlasti síly, oslavy,
milě její mi plěmě!
Í—lilemi jest, a Moravan

od Čeeha bývá milován.
Jednoho těla oudovt'

od dávné jsme památky:
jsme bratří, jsouee synové
naší slovanské matky!
Čech Slávy s_vn i Moravan,
od jedné matky pěstován!
Ano, my národ jsme jeden
a jedno plěmě silně;
jeden kořen, jeden i kmen —
vždy větve nerozdílně;
ten strom slovanský národ jest,
z nás každy — jeho ratolest.

Svatou my jednu máme řeě,

jeden jazyk mluvíme;
pro něj my rádi pujdem v seč,

život pro něj ztratíme;
nás jedna krásná í'eč pojí,
my jsme a zustanem svojí!
Kde zápasil kdy český lev
pro víru, vlast a krále,
moravská vlála korouhev,
byli jsme s vámi stále!
Nám král jeden a jedna vlast,
a stejný hol i stejná slast!
Kdy zazněl k bitvě Čechů zpěv,
i nás se vojska lekla,
kde Cech za vlast v_vlěval krev,
i krev Moravec tekla.
»Milujme se, jsmeť jedna kreví<<
to heslo me a můj to zpěv!

deo, zpívaje tuto významně národní píseň, vzpomene si poetického
skladatele jejího? Památka Josefa Krasoslava Chmelenského buď pc
žehnána v národě veškerém, a zvláště na Moravě!

——-<0t*(IlIWto>——
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FELIS'SKI:

Víra a nevěra vzhledem ku zdaru společností.
Z polštiny

přeložil BRETISLAV SKALSKÝ. (Č. d.)

III.
Dějiny společnosti světa předkřesťanského.
Dříve než přistoupíme k theoretickému rozboru nezbytných pod
minek pro dokonalou společnost, nebude od místa, když pohlédneme
nejprve aspoň na důležitější zjevy společenského života ve světě
dávném, abychom se přesvědčili o nevyhnutelnosti nápravy lidského
pokolení nejen individuelní, nýbrž i společenské, jež stala se Vy
kupitelem. Doufáme, že se čtenář nebude diviti, když mluvíce o prvot—
ních dějinách lidstva, budeme se Opírat o svědectví Mojžíše, jediného
skutečného dějepisec předpotOpní epochy. Bylo by spíše divno, kdy
bychom neuzná *alituto nejvěrohodnějši historickou důležitost proto právě,
že věříme o těch knihách, že byly sepsány z vnuknutí Ducha sv.
Kdo se proto protiví našim důvodům, že je opíráme o biblický dějepis,
ten již tim prozrazuje, že ne z lásky k pravdě to činí, nýbrž že jedině
Zjevení se jeho úsudkům protiví. Prohlížejíce tedy knihy lidstva,
vidíme již v zárodku lidské společnosti, v lůně nejprvnější a nečetné
ještě rodiny, složené z vyhnaneův z ráje a několika jejich dětí, vidíme
již tehdy, pravím, blahodárné & budující síly vzájemné lásky mezi
rodiči a dětmi, otravnou a rozkládcjící sílu sobectví, jež nakazivši
jedem zášti srdce Kainovo, vede ho k zločinu bratrovraždy. Přetrhané
tím svazky rodinné nikdy již nevracejí se k prvotnímu spojení, a když
synové Boží a synové lidští množíee se postupem času ve dvě oddělená
společenstva se organisnjí, manželské svazky mezi potomky Setovými
a Kainovými založené jenom na pouhé žádosti místo štěstí a rozvoje
působí s obou stran spíše ztráty. Bratrovražedné plémě zbavené nezištně
lásky vetřevši se do domácího krbu bohabojnýeh potomků Setových,
nakazilo je svou nevěrou a svým bezuzdným sobectvím, a tou vše—
obecnou zkázou vyvolaný strašný trest, potopa, činí konec dalšímu rozvoji
společnosti, nutic lidské pokolení, aby se vyvíjelo opět. z jediné rodiny.
Pýcha nedalekých ještě potomků Noe, kteří věří více své do—
vednosti než neomylnému zaslíbení Tvůrcovu, přivádí nový, ač již
méně krutý trest na provinilce, přinutivši je po zmatení jazyků roze
jíti se na různé strany světové, což dá počátek četným národům a
zalidnění různých stran světových. Avšak i jednojazyčné kmeny v po—
měru k rozštěpování se vždy na nová pokolení ztrácejí patriarchalní
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jednotnost a rozpadají se na drobné jednotky společenské, z nichž
každá skutečně samovládce svého má, avšak má tak malý rozměr a
tak malou lidnatost, že s těží může býti srovnána s přítonmým jich
množstvím. Jaké byly tehdejší říše, ztoho možno poznati, že patriarcha
vyvoleného národa, sebrav jenom několik set ozbrojenců mohl poraziti
čtyry spojené krále, vracející se od porážky jiných pěti králů (Gren.
XIV. 14. 15). Již od kolébky, jak vidíme, společnosti v říše sorganiso—
vané. ze sobectví zrozená touha po rozšíření svých říší & sesílení své
moci nutí ty malé králíky, aby si přivlastnili cizí majetek a aby si
podrobili slabší pod svou vládu. Pod zhoubným vlivem oné vášnivé
touhy po vládě starají se jen o sesílení své vážnosti a svého bohatství

na venek na útraty sousedů a uvnitř na útraty vlastnich poddaných.
Ti posledni zase toutéž odplácejíce sobeckou touhou, k tomu především
směřují, aby co nejlépe zabezpečili vlastní zájmy, aby co nejméně
veřejných břemen na sebe přijali. Není tedy divu. že při takovém
kažení normalního rozvoje společenského života, který živí se a mužní
toliko duchem obětavosti, plynoucim z lásky, musila se veřejná správa
zasvěcená osobním zájmům konečně státi obětním oltářem, jak pro
vládce tak i pro poddané.
Lépe nemohly se utvořiti poměry mezi nezávislými od sebe
navzájem říšemi. kde na místě lásky k Bohu a bližnímu postavil se
v mezinárodních poměrech plemenný nebo říšský zájem, což se děje
rovněž ze sobeckých, třeba již ne osobních pohnutek, nýbrž jen pro
vlast, bohatství a zdar. S odstraněním ideje bratrství mezi všemi kmeny
velké lidské rodiny, spory a nedorozumění. která vznikla mezi sousedy,
musila býti rozřešena brannou moci; každá však nová válka rozohnila
vždy více dávnou nenávist. Po bojích několikráte vzniklých skončilo
vše tím, že po dokonané

porážce vítězové vnutili svoje zákony pře—

moženým, odňali vládu jejich náčelníkům a přivtělili kraje jejich
k vlastní říši, avšak již s těžkými podmínkami podrobeného lidu. t. j.
bud' dělali z přemožených pouze nevolníky, nebo v nejlepším případě
vkládali na ně co nejvice veřejných povinností a co nejméně jim
skýtali z výtěžků společných tak. že nejednou všechna privilegia přešla
časem ke stavu dobyvatelů, všechny však nejtěžší povinnosti dostaly
se za úděl ujařměným. Mocný a vždy nejmocnější dobyvatel obklíčiv
se četnými & oddanými sobě rytíři, kteří stávajíce se vždy bohatšími
novým lupem, spolu se svým vládcem v majetku a moci rostli, vždy
dále a dále rozšiřoval své výboje na vnějšek, uvnitř však stával se
samovládcem a nejednou i ukrutným tyranem, zvláště k národům po

drobeným, jimž vnucoval nesnesitelné jho. zaměňuje mnohdy lidi
v dobytek. Rozníeená pýcha ponenáhlu zabíjí v srdci ctižádostivého a
vládychtivého vládce poslední zbytky víry a bázně Boží, stavi však
na místo potlačeného zákona Tvůrcova bezuzdnou samovůli tyranovu,
jež dostupuje někdy až k tomu stupni šílenství. že od svých poddaných
vymáhá pro sebe božskou poctu, jako na př. činili: Nabuchodonosor,
Alexander Makedonský a mnoho římských císařův. A to jest první
skála, o niž se rozbíjí zdar společnosti, vyhasnutí totiž lásky k Bohu
a k bližnímu v srdcích lidských a zvláště: nadužívání síly a otroctví,
které plyne z nadvlády. Tam však lépe se nedaří, kde bezuzdné davy
lidu, kořistíce z veřejného nějakého neštěstí, nebo ?. neschopnosti
vládce, svrhují s trůnu panovníka, aby místo něho ustanovily lidovládu
jako nejlepší lék proti despotismu. Jestliže v srdci většiny národu
zanikla láska k ctnosti a s ní i ochota k oběti a na místě jejím se
uhosti špinavý egoismus, tedy i pod republikanskou formou vlády,
osoby povolané bud' k zákonodárství nebo k veslu vládnímu, místo
aby hledělý na obecné dobro, budou hledati jenom svůj vlastní zisk,
tolik se starajíce o skutečné štěstí lidu jako ten nejkrutější despota.
Kořistíce z bludů nadužívání vlády, ctižádostiví a neméně sobečtí
intrikáni, pod maskou péče o lid počínají hromaditi kolem sebe vždy
četnější zástup pochlebníkův a získávajíce je pochlebováním a sliby,
bouři společnost, podkopávají vážnost vlády a konečně přivedou říši
k takové anarchii, že stane se buď lupem chtivých sousedů nebo upadne
v poddanství některého mocného tribuna, jenž zničiv zbraní hydru
bezvládí, ujímá se železnou rukou otěží vládních a zavádí zcela abso—
lutní vládu. Tak říše založená na sobeckých tužbách, kolísajíc stále
mezi absolutismem a anarchii, jako mezi Skyllou a Charýbdou, nemůže
dosíci nejen ani trvalého zdaru, nýbrž ani trvalého pokoje, nebot ni
čemný egoismus, vytlačiv z veřejných poměrů svědomitou práci a
ochotu k obětem, plodí jenom nesnáze nebo tíseň. Jest však snad
možnou věcí vymýtiti ze srdcí ono jedovaté sobectví s pomocí zdravé
tilosoíie nebo jiných čistě lidských prostředků? Průběh dějin před
křesťanského lidstva určitě tomu odporuje, ukazuje na dlouhé řady
fakt, jež dosvědčují, že i ten drobet dobra. s nímž se setkáváme ve
starobylém světě, byl zachován pomocí náboženství a tedy božskou
mocí a nikoli lidským přičiněním. Že však víra na celé zeměkouli
začavši od .lordanu, k nepoznání přetvořená utonula v nekonečném
modlářství, nebylo jiného prostředku k vyléčení ze sobectví, než onen
lék vtěleným Slovem s nebe snesený, jenž sluje po křesťansku vykoupení.
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Majíce setkati se s očekávanou námitkou. ptejme se raději sami:
kde jsou skutečně duvody onoho obrození společenského křesťanstvím.
o němž zde řeč? Hledíce na nynější stav větší části křesťanských říší,
zdaž nevidíme tytéž základní živly, jež ku konečné záhubě přivedly
pohanský svět? Ovšem že ještě dnes kraje dle jména řadí se pod
korouhev kříže: to však. že uznávají církev za svou duchovní matku,
piísobí nejbolestnější pocity těm zvláště. kteří věří z celé duše
v obrozujíeí sílu křesťanství. Máme však právo onen stav bezvýslednosti
připisovati vykoupení. když tak snadno lze ho vlastním naším příkořím
vysvětliti? Křesťanství nezměnilo přece lidskou přirozenost. ačkoli
neomylně podalo prostředky k jejímu vyléčení; člověk obdařený svo—
bodnou vůlí může proto z nich kořistiti nebo jimi opovrhovati. Ježto
však hlas vášně má snažší přístup do srdce než hlas evangelického
sebezapírání, není divu, že ohromná většina lidstva uši si zacpává při
volání \'yknpítelově. A i uprostřed těch: kteří poslouchali Jeho hlasu.
kolik přijali.)spíše formu než ducha Evangelia tak: že i při zachovaných
náboženských obřadech vnějších. v nejvážnějších životních otázkách
čistě pohanskými zásadami se řídí. Tvrdošíjné zavrhování křesťanství
od většiny lidstva jest příčinou neúčinnosti jeho v díle obrození celé
oné massy pohanských národů. jež dosud žijí tak. jako žily před
vykoupením; zdánlivé však jenom jeho přijetí, nebo když národové
vodou křtu obrození v něm tr *ají jen dle jména, jest opět jedinou
příčinou politování hodného stavu společnosti.
Filosofové a publicisté křesťanství skutečně nepřízníví tím ob
jasňují obmezcní vlivu jeho na společenské instituce, že učení mající
za účel jedině zajistiti lidem věčnou blaženost a pohrdající ze zásady
vším, co jest časné, nijak nemůže býti povoláno, aby řídilo organisaci
říšskou. jejiž úlohou jest Opět zajistiti národům blahobyt na zemi.
Jakkoli se zdá, že toto tvrzení má jisté známky Opravdovosti: jest
v základech docela bludné. Neboť Spasitel hlásaje zásadu. že jen ten.
kdo věrně plni v životě vůli Boží, muže dosáhnouti království nebeského
po smrti: zakládá mravnost křesťanskou na pouhém vykonávání jak
soukromých tak i veřejných povinností. ježto jak jedny tak i druhé
jsou obsaženy ve vůli Boží lidem zjevené. Ovšem. že Syn Boží přišed
na svět, ani sám bezprostředně nemíchal se do zájmů říší ani takového
poslání apoštolům neudělil, pravda též; že nelílásal lidu, jaká mu nále—
žejí práva> ať již v soukromém nebo veřejném životě, nýbrž přestal
na tom, že každému jeho povinnosti vymezil; zasívaje však ve všech
srdcích ono plodné zrno povinnosti. nejjistější základ kladl jak rodin—.
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nému tak i sociálnímu životu, nebot kdyby každý vyplnil věrně to,
co mu náleží, celá společnost byla by vzorně spořádána. Kdyby tedy
všechna svědomí jak na nižších, tak i na vyšších stupních společenského
žebříku osvícena a posílena byla v duchu nauky Kristovy tak, že by
každý ochotně a věrně plnil svou povinnost, nebylo by třeba ani trestních
zákonův, ani vězení, ani strážců veřejné bezpečnosti, neboť bázeň Boží
a stráž vlastního svědomí podepřené láskou k bližnímu a láskou z víry
plynoucí samy by postačily nejen k udržení vzorného pořádku ve
společnosti, nýbrž i k zabezpečení všcch, jak soukromých, tak i ve
řejných zájmů.
V témž duchu působil náš božský Zákonodárce za svého pobytu
na zemi, seje na role srdcí lidských ono životodárné zrno, jež padnouc
na půdu náležitě připravenou, v nebetyčný strom vzroste. Máje na
mysli Syn Boží věčné naše spasení, nemohl pustiti s mysli tu důležitou
okolnost, že věčná odměna čeká jedině ty, kteří dobrovolně a z lásky
k Bohu vůli Jeho plní, jsa dalek všeho nucení, jež zbaví veškeré zá
sluhy, ty jedině přibíral, kteří z vlastní vůle za ním šli, z lásky přijímajícc
na sebe jho povinností a žádných práv se nedomáhajíce zde na zemi.
Proto shromáždil kolem sebe nečetný zástup, ale. ta první křesťanská
společnost představuje dokonalý vzor společenské organisace, opřené
o lásku, o úctu k povinnosti a o vážnost k vládě. Kdyby všichni lidé
z pokolení na pokolení celým srdcem a upřímnou vůlí se stávali syny
církve, řídícc svoje jak soukromé, tak i veřejné poměry v duchu
evangelia, náprava společnosti byla by nastala v 18 stoletích, nic nedbajíc
na všeobecné proudy. Jenom zlost lidská na škodu byla tomu obrození,
odvracujíc větší část národův od vstoupení do církve a působíc nesnáze,
bouře a pohoršení v lůně i té společnosti, jež představuje království
Boží na této zemi. Avšak jakkoli lidstvo jest daleko od toho idealu,
jejž církev prvotní představuje, historie učí, že každý národ vždy se
k němu co nejvíce blížil, kdykoli idea křesťanství nejvěrněji se jevila
v obyčejích, zákonodárství a jeho písemnictví — a naopak: v poměru
ke klesání ducha křesťanského upadal vždy národ ve zhoubnější
zmatky. Ani délka trvání křesťanství v nějakém kraji ani hojný počet
jeho vyznavačů ba ani péče, s jakou se stará vláda o náboženské
ústavy, nemohou býti mírou vlivu dokonaného vykoupení na společnost;
neboť ten vliv dá se měřiti jedině dle stupně přetvoření lidí a ná
rodních institucí v duchu evangelia. Nejednou nedávno obrácené kraje,
přijímají-li horoucím srdcem víru a upřímně ji usilují prováděti v praksi,
více jsou křesťanskými, než jiné, jež jsou obráceny před mnohými
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věky; nebot mužná horlivost nových synů církve směle odstraňuje vše,
co buď v zákonodárství jejich vlastí, nebo v obyčejích obyvatelů jejich
jest proti učení Spasitelovu, zatím co chladná lhostejnost nejstarších
jejich dětí často boří to, co pobožnější předkové nákladem nejednou
nejtěžších obětí nashromáždili.
Pokud vláda a vážnější část národu dobrodiní vykoupení náležitě
oceňuje, projevujíc bezmeznou důvěru církvi; pokud obmyslná a sobeckz'
civilisace pohanská odpor a pohrdání v nich vzbuzuje, pokud zvláštní
horoucí láska k Bohu a bližnímu hoří ve všech srdcích, potud společnost
rozvíjí se jistě v duchu křesťanském, nezávisle na tom, zda dávno byla
obrácena. Avšak když nacpak skepticismus zapustí v národech své
kořeny a touha po požitku obrátí dychtivost mass k materialním jedině
požitkům, zatím co zůstává kleslé křesťanské společnosti pouze název,
život její však vrací se k pohanské cestě, s tímtéž cynismem sobectví
jako ve světě starobylém a s tímtéž periodickým kolísáním mezi
despotismem a anarchíí. Kdož neuzná, že, jestliže se v katolické říši
objeví rozklad, bylo by nejméně vhodno přičítati katolicismu to, co
vlastně jest následkem odstoupení od pravého jeho obsahu a co on tak
důrazně zavrhuje? Církev katolická může odpovídati jedině za ty spo
lečnosti, které věrně postupují za jejím hlasem a nikoli za ty, jež s ní
válčí, třeba že se nazývají jejími dětmi. Přítomný stav Evropy, který
v některých říších někdy vzorně katolických až děsně připomíná
bezuzdný a nejednou zdomácnělý stav pohanského Říma, jest nejlepším
důkazem, že návrat k pohanským ideím musí přivoditi i zjevy pohan—
ského života. Že však podstatu, a abych tak řekl, duši toho života
stanoví, jak jsme viděli, postavení vlastního já za jediný účel všech
lidských námah se zavržením povinností vůči Bohu a bližnímu, tento
dnes tím sesílený egoismus jest onou zhoubnou rakovinou, jež zžírá
náš společenský organismus, hrozíc mu zkázou i při obrovském stou—
pání blahobytu materiálního, nebot postup ten jest tísněn vždy ještě
větší touhou po požitcích.
I dnes jako ve světě pohanském se zaniknutím lásky v srdci,
umřel i duch oběti; tam však, kde každý jen o sebe sama pečuje,
neklada hranice svým touhám, není divu, že vždy méně jest upokojených,
ale vždy více nepřátel proti stávajícímu pořádku. Proč v Opravdu
křesťanské rodině bojí se členové rozloučení více než ostatních neštěstí?
Proč ve tvořící se společnosti křesťanské po sestoupení ohnivých jazyků
s nebe ve večeřadle nebyla známa závist ani touha po vyvyšování se
ba ani lhostejnost k utrápení bližního? Proto že v rodině nade všechny

citý pozemské jest vzájemná náklonnost; V prvotní však církvi dle
svědectví Písma sv. množství věřících bylo jedno srdce a jedna duše.
V lásce tedy spočívá celě tajemství jak vzájemně shodý tak
i spokojenost s přítomným stavem věcí, třebas bý on o mnoho byl
pozadu v ohledu na materielní život; láska opravdová a schopná pře—
trvat zkoušku času, může býti ovocem jediné lásky s nebe udělené,
nebot přirozený cit sám nestačí, jak vidíme ve světě pohanském,
a ve světě zdánlivě jen dle jména křesťanském. Ano zajisté. Milost,
živou vírou dosažená, rozlěvajíc v srdcích čistou lásku a obrozujíc
duši svatým svým plamenem, klade tím uhelný kámen, kterýž jest
jedině schopný, aby udržel společenskou budovu; mluvíc pak jménem
náboženských povinností k duši, nejopravdověji pomáhá při stavbě tě
velkolepé budovy. Nenadsazujeme tvrdice, že říše, jejíž obyvatelé
všichni byli by svatí, stala by se vzorem nejdokonalejší společnosti,
ježto všechny jak veřejné tak i soukromé povinnosti byly by co
nejsvědomitěji vyplněný, bez ohledu na jakoukoli dočasnou odměnu.
.le-li však tomu tak, kdo pOpře, že křesťanství, jakkoli se nemíchá
bezprostředně do vlády světské, jest přece mistrem veřejného pořádku
tam, kde každé individuum poslouchá rádo jeho rad.
Po tom vysvětlení stane se čtenáři jasným, že mluvíce buď
o křesťanské nebo nevěrecké společnosti, nemáme na zřeteli tu neb
onu skutečně existujici říši, ježto na celé zeměkouli nenajdeme ani
jeden ani druhý takový typ v plném jeho rozvoji. V přítomném stavu
civilisace, kdýž různobarevné idee se stejnou lehkostí jako rychlostí
probíhají celým světem, všude si ziskávajicc proselýtý, každá jak malá
tak i velká říše, jest vzhledem k různorodým prvkům zásad agglc
meratu s tim jedině rozdílem, že v jednom ty, v druhém jiné prvky
mají převahu. Analyse existujících společnosti za tím účelem, abýchom
ocenili jejich hodnotu, nel) abýehom horoskop jejich přivedli v budouc
nosti na jevo, nepatří nikterak do plánu nýnějšíeh studií. Xašim zá
měrem jest spíše ukázati na základě čistě logických důvodů, jakou
bý se stala společnost, kdyby každý její člen přizpůsobil v celém
rozsahu křesťanské zásady jak k vlastnímu chování se tak i k veřejným
institucím své vlasti, a jak bý se opět změnila, kdyby v ní opanovaly
zásady nevěrecké. Jestli úlohu tu náležitě výplnime, nebude čtenáři
těžko ocenit důležitost obou idealů.

was-Ws—
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Tímto svým uzpůsobením má a může člověk již ve svém při
rozeném stavu následovati nejsv. Trojice Boží v její vládě a správě
světa. Jako Ona vládne celým vesmírem, tak má člověk, znameni

Její, podobně vládnouti zde na zemi. A tento účel, účel přirozený.

projadřen ve verši 26. v druhé

polovině.

Všechny třídy zvířat

má člověk ovladati: od vody postupuje jmenováni ke vzduchu, odtud
k zemi, kdež nejdříve se jmenují zvířata ve stádech žijící, potom
divoká a konečně malá havět, všeobecná to říše, obsahující všechny
organismy.

H. 3%).

Verš 27. vypisuje nam krátce stvoření člověka, jakožto obrazu
nejsvětější Trojice, ve stav 11 přirozeném.
O tom svědčí i slova:
„Samce a samici stvořil je“, tedy schopne k rozplozování potomků.
O manželství pouze jednoho a jedné není tu řeči, nýbrž jen o schopnosti
ploditi potomky vůbec. To třeba dobře pochopiti pro výklad dějin
lidstva v ohledu pohlavním. Manželství, jak se 2, 23. 24. vypisuje, je
stavem povýšcnějším než tuto se předpokládá. Ovšem verš 27. monogamie
nevylučuje.
Ve verších 28. až 330.udává zprava biblická. kterak lidé první
již podle svých přirozených schopnosti jsou od Boha postaveni za pány
a užívatele všech věcí na zemi. Tak zcela pěkně pojí se tato okolnost
k tomu, co jsem napsal výše 0 slunci. Po vylíčení jeho posledního
stadia naznačil text službu, kterou má prokazovati s měsícem a hvězdami
(a zemí) člověku. Nyní parallelně k tomu po ukončení stvoření a vývoje
organismů naznačuje se, jak i ony sloužiti mají člověku. Tímto způsobem
ukázáno úplně logicky, že všechno na zemi i ve vzduchu je tu pro
člověka. Z toho mohli první lidé snadno poznati lasku, jakou je Bůh
miluje i ve stavu jejich pouze přirozeném. Ale nejen první lidé, měli
to a mají nahlížeti všichni lidé, nebot pro všechny bez výjimky to
dáno od Boha. Svým zrozením nabývá každý na to práva. To výslovně
je naznačeno ve verši 28. ——A jakou službu maji organismy pro
kazovati člověku, v čem jich může užívati? I to naznačeno v textě,
právě jako to bylo naznačeno výše při slunci. Bytosti živé, pohybem

obdařené, měl člověk ovládati, nad nimi panovati,
jak výslovně
udává verš 28. Výrazem tohoto panování je, že jim dává jména.

Rostlinměl požívati (verš251)a zemi naplniti
Hlídka.

a podmaniti :
59
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vzdělávati (verš 28). ——Nesmíme si ovšem mysliti, že by to byl nějaký

nezměnitelný zákon. Toliko všeobecně naznačen veršem 28. poměr
člověka k zvířatům, a veršem 29. poměr rostlin k bytostem živým.
Zajisté že člověk hned z počátku požíval mléka a medu a naopak
plody stromů a obilí jsou potravou mnohých zvířat. Zprávou se chce
říci, že Bůh pro všechno tvorstvo připravuje potravu: obilí a ovoce

je hlavně

potravou lidí, zeleň hlavně

potravou zvířat, obzvláště

domácich. Mohlo by se také úplně dobře říci, že tu naznačeno, jaké

potravy lidě dle svého povolání

budoujedenkráte nejvice požívati;

potravy plynoucí z hospodářství (chovu dobytka a orby), tak že bychom
tu poznovu měli naznačený výslední stav, tentokráte kultury hospo
dářské, jaká bude výplodem dějin lidstva. Můžeme to prosloviti i takto:
První lidé a jich potomci mají od Boha právo na tyto věci, časem
svym mohou toho všeho dosáhnouti, sobě všechno podmaniti. Všechny
potřebně síly a schopnosti k tomu v zárodku dostali. Je tu tedy
program budoucich dějin lidstva, úmysl Boží, kam má směřovati lidstvo
veškerou svou činností pozemskou. Viz Hh ó'. Krásně potvrzuje tento
můj názor výrok známého učence katolického, Dra. Hertlinga, jenž
píše v „Historiseh-politische Blžitter“ svazku 120. (1897) str. 221. takto:
„Er (Albertus Magnus) hatte alsdann weitergehen und auf die Stelle
der Genesis (1, 28.) verweisen kůnnen, wo den Stammeltern von Gott

die Unterwerfung
der Erde anbefohlen wird. Denn fitr diese
Unterwerfung bildet ja die Kenntnis
der in der geschaffenen \Velt
wirksamen natiirliehen Krafte, also jener Mittelursachen, die unentbehr—
liehe Voraussetzung. Nur dadureh, dass es uns gelingt, die Gesetze
und Bedingungen ausřindig zu maehen, von denen im regelmžissigen
Laufe der Begebenheiten bestimmte \Virkungen abhšingen, kónnen Wir

die Natur in den Dienst des Menschen ziehen. Jones

\Vort

der

Schrift sanctioniert somit nicht nur die grosse Cultur—
aufgabe der Menschheit, sondern auch den \Vissenstrieb
der Forscher, die in unermiidlicher Arbeit bestrebt
sind, alle einzelnen Glieder des Naturmeehanismus
nach Moglichkeit

aufzuhellen.“

——
A Fr. Reginald Schultes,

O. Praed., v Commerís Jahrbueh fíir Philosophie etc. XIII. 208. píše:
„Die Neuzeit leistet \Vunderdinge mit den von Gott geliehenen Kržiften
der Natur, mit dem Anschein, als hžitte sie bald den Auftrag des Herrn
an die Stammeltern (Gen. I. 27.) erfiillt.“
Co posud o lidech jsem tu z přirozeného jich stavu pověděl,
chci utvrditi dvěma citaty. H 38 piše: „Das Ebenbild Gottes, sagen
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uns die Kirchenvžiter, lšisst sich auch im K (")rper \vahrnehmen; vor
allem aber finden sie dasselbe in der geistigen, unsterblichen Seelo,
dem Abglanz Gottes, des reinen, ewigen Geistes, im Verstand und
ÍVillen, dem \Viderschein gůttlichen Denkens und \Vollens; dann in der
als Nachbild gůttlicher Vorsehung dem Menschen iiber die sichtbare
Šchi'upfung íibertragenen Herrschaft; endlich in dem diese Herrschaft
ausdruckenden aufrechten Gange, in der Gedanken und \Villen kund—
gebenden Sprache, im Blick, in den Zugen. Das ist Gottes naturliches
Ebenbild im Menschen; von diesem allein spricht ausdríicklieh der
Schíšpfungsbericht, aus diesem allein leitet er des Menschen Herrschaft
uber die Thiere her. Doch mag man sagem, dass im natiirlichen Eben—
bild das tibernatúrliche vcrsinnbildet und angedeutet wird. ——\Yohl
míjgen wir da begreifen, warum Gott mit Bedacht
an die Hervor—
bringung dieses Ebenbilds herantritt. Der Mensch steht hoch iiber der
vernunftlosen Schůpfuan, dem Leibe nach zwar den Thiercn, der Seele
nach Gott verwandt. Gottes hůchstes \Verk und die Krone aller unter—
geordneten Schůpfungen ist die Hervorbringung des góttlichen Eben—
bildes.“ ——A Rohling
30 píše: „Da 26 I)) das dominium terrae als
Folge der Ebenbildlichkeit erscheint. so ist klar, dass ihr '\Vesen im
Geiste \vurzelt, wodurch eben der Mensch zu herrschen geeignet ist,
obgleich \vahr ist, dass im Leiblichen durch Haltung, Bewegung,
Blick und Geberde das geistigc Gottesbild auch nach Aussen einen
Ausdruck Endet“
Výkladem posud podaným znázorněno jest. kterak Hospodin po—
učil první lidí o původu a rozvoji světa a hlavně země. Většina toho
je dějepisná, stala se před jejich stvořením, část ale (verš 28—30)
stala se již za jejich vědomí, stýkala se sjich životem, to sami prožili.
Obojí však týká se vědomostí potřebných k hospodaření v nejširším
smyslu, obojí jest látkou pro tak zvané vědy hospodářské, ekonomii
v řádu přirozeném.
Pravíl jsem však při dřívějších výkladech, že s poměry hospo
dářskými úzce souvisí poměry sociálně-právní; tomu-li tak, musí v šesti
denní vedle poučeni hospodářského býti též poučení sociálně-právní,
jinak řečeno, musí tu býti označen začátek věd socialně-právních, nej—
důležitější jich pojmy v řádu přirozeném. Pojmy tu tedy jsou a učenci
vždy je tu shledávali. Poznali jsme je při výkladu veršů 26. až 30.
Tento text slouží za podklad k úvahám sv. Tomáše o panování člověka
nad zvířaty a o užívání rostlin ve stavu rajském, o podmanění země a j.
Úvahy ty jsou zpracovány přiměřeně naší době ve výše citovaném
59*
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článku Dra. C. N. Schneidra. Panovati nad zvířaty rozumem svým
(poroučeti jiní), užívati zvířat k svému užitku, požívati rostlin ku své
výživě, na všecky tyto věci má člověk právo, to je přirozené jeho
právo. Přirozené právo člověka však zasahuje též v obor obcování
pohlavního; přirozená povaha obou pohlaví a dobro plodu vyžadují
toho, aby tělesné obcování nedálo se nahodile, nýbrž mezi osobami
nějak k sobě stále připoutanými, tedy dle řádu. Xa těchto dvou zá
kladních pojmech (právo na věci a právo obcování) vybudována celá
budova socialně—právní přirozené vědy.
Také počátek věd ideálních tu musíme nalézti, má-li poučení
prvních lidí býti úplné. A je tu. Důkazem vcrš 31. Ukazuje nám,
jaká účelná spořádanost, teleologie, v celém vesmíru vládne, zvláště
zde na zemi. Jedno prospívá druhému, jedno podmiňuje druhé, žádný
z těch nepočetných tvorů není tu nadarmo, není zbytečným. „Vše jest
velmi dobré.“ Jest ovšem pravda, že text verše 31. především platí
o člověku, ve srovnání s ostatními tvory „dobrými“ je člověk „velmi
dobrý“, a kdyby on nebyl „velmi dobrý“, nebylo by vše „velmi dobré“,
ale přes to ch *ála ta neplatí jenom člověku, poněvadž člověk není
„všechno“ H 42. Platí to tedy o všem předcházejícím. Pěkně to vy—
jádřil P 811 takto: „Když Bůh člověku jeho fysický a právní poměr
k ostatnímu tvorstvu vytknul a na pamět uvedl, přehlednul takořka
ještě jednou všecky jednotlivě bytostí, které od prvního až do šestého
dne stvořil, a shledal, že veškero tvorstvo jakožto jednotný celek jest

velmi dobré, kdežto o jednotlivých částech, z nichžto se tento celek
skládal, pravil jen, že jsou dobry. Dobrota, krása a účelnost atd.
stvořeného světa září v úplném jasu teprv tenkráte, když se neuvažují
jednotlivě bytosti o sobě a pro sebe, nýbrž když se na svět patří
jakožto na celek, v němž teprv užitečnost, důležitost a nutnost jeho
jednotlivých části ve pravém svém světle se jeví.“ Tak dán počátek
k vědeckému uvažování o _světě, k teleologii a esthetice v celém roz—

sahu, jakož i k vědám, na nichž tyto spočívají. Vědy ty jmenujeme
idealni. Jsou zde idealni pojmy, logicky rozlišené? Jsou. „Dobrý“ &
„velmi dobrý“ jsou jistě jakosti, z věcí abstrahovaně, tedy idee, pojmy
čistě duchove. Tak vzniká logika, psychologie.
A což věda náboženská? Dle výkladu při kultuře náboženské
podaného zasahuje náboženství jednak do všech odvětví kultury, jednak
je jevem samostatným. Dle toho věda náboženská jednak je spojena
s vědami jinými, jednak samostatná. Je-li náhled tento pravý, musíme
ohlas jeho nalézti i v šestidenní. A nalézáme. Vícekráte tam stojí slovo
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„požehnal“ (v. 22. a ŽSJ, čímž ukázáno, kterak milost, požehnání Boží
zasahuje i v přírodu, v přirozený její vývoj, a že tudíž nutno i při
přírodovědě k tomu přihlížeti, má—li býti vědou dokonalou.

——Jako

pak samostatná věda, oddílná od jiných, povýšena nad ně, ale do

plňující je jeví se nám věda náboženská ve verších

2. a 3. kapitoly

druhé. Zde je dáno poučení Bohem samým o životě náboženském,
což je počátkem vědy theologické. Poučení to je odděleno od ostatního
šestidenní přesně veršem l., jenž vypravuje o ukončení všeho viditel
ného, je však formou slovesnou úzce spojen s předcházejícím. tak že
tím postavení vědy theologické velmi pěkně je znázorněno. Poučení
to, jak za to mám, dáno bylo přímo prvním lidem, v něm není nic
o minulosti, nýbrž vše směřuje k budoucnosti. Vizme. Text výslovně
praví, že „dokonána jsou nebesa i země i všechno uspořádání jejich“,
čímž dává najevo, že viditelně věci a jejich poměry, zákony byly
doceleny. To stalo se v době 6 dnů, dle naší theorie v době (3 dnů
poučování Božího prvních lidí. Byl tedy dle našeho počítání pátek.
Následovala sobota, den ve Starém Zákoně pos *átný, den sedmý.
O tomto dni praví text, že V něm „dokonal“ Bůh svou tvůrčí práci
a odpočínul ode vší své tvůrčí práce. Jak se to srovnává se dnem
šestým, výše vzpomenutým'? II. si myslí (str. ll.), že tu je chyba
opisovačů a že má státi „dokonal šestého dne svou tvůrčí práci a
odpočinul dne sedmého“ a dovolává se rukOpisů samaritanskěho,
Septuaginty a Pešito. Není však naprosté nutnosti k takovéto změně,
text nynější dá se velice snadno vyložiti, čímž odpadají mnohé ná
mitky, jež H. dle své recense činí výkladům šestidenní. — Celou věc
představuji si takto: Viditelný svět byl již dokonán, koruna všeho
tvorstva, člověk, dle duše i těla vzal počátek
a postaven za vládce
a uživatele celé přírody. Ale dle naší theorie musí býti naznačen

i výslední

stav

člověka ve zprávě šestidenní, jinak by nebyla

parallela k ostatním věcem, u nichž vždy je udán počátek i výslední
stav. A tu myslím, že právě v 2. a 3. verši je podán ten výslední
stav člověka a že byl mu oznámen sedmého dne, tak že teprv sedmého
by byl Hospodin úplně „dokonal“ svou tvůrčí práci a odpočinul od ní.
A v čem ta tvůrčí práce spočívala, udává nám text ve verši 3. slovy:
„Požehnal dni sedmému a posvětil ho.“ Každý, i obyčejný čtenář
hned uhodne, co se tím rozumí: odpočívání od hmotné práce a za—
bývání se službou Boží. A tuto věc, jak totiž službu Boží mají lidé
konati, Bůh sám lidem pověděl, poučil je o ní. A tím, třebas „do
konal“ svou tvůrčí práci, přece nic hmotného nového neučinil, nýbrž
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J ..xx Gum :
__...

pracoval jen o duchu, o duši lidske', jako až posud činíme v neděli
a ve svátek poučujíce lid a konajíce službu Boží. Že tím nevkládám
nic do textu: je zřejmo;1) vysvětlují jen ze stanoviska všelidskěho
text. Každý zajisté ví; že posvěcení> má-li býti s výsledkem, před
pokládá vždy jakousi vědomost o věci u toho, pro koho se to světí.
A proto i Bůh; když člověku nařizoval svěcení dne sedmého, poučil
jej zajisté dostatečně o tom: jak vše konati má. Toho poučení tu
nemáme, důkaz, že šestidenní obsahuje jen nejstručnější opakování
mnohem delšího poučování a vysvětlo *ání Božího. Ale, že také poučení
Bůh lidem dal. to určitě jde z textu. Důkazem následující citat z H.
Je sice delší; ale proto přece jej uvádím: poněvadž velmi pěkně
myšlenku mou podává. „So ist denn jeder siebente Tag fortan ge
heiligt, d. 11. dem Dienste Gottes in besonderer \Veise zugeeignet.
Vor allem gehišrt er also nicht dem Dienste des Menschen, der Be
stellung seiner Arbeit und seiner Gescháifte; in Hinsioht auf diese
ist er nothwendig ein Tag der Ruhe. Aber Ruhe ist noch keine
Heiligung; sie ist deren Vorbedingung oder; wenn man lieber will.
deren negative Seite. Jedenfalls muss aber die Heiligung auch eine
positive Seite haben. Der siebente Tag ward eingesetzt zum Gedachtnis

nicht einfach g(íttlicherRuhe, sondern der Gottesruhe
nach der
Gottesarbeit
(V. B.), also der Arbeit und der Ruhe, zu einem
Gediiehtnis des Schišpfungs—Heptaemerons; und zwar zu einem der
Menschheit gemeinsamen: išň'entlichen Gedáichtnis, das nicht anders

begangen werden konnte als durch íšffentlichen

Cult. Gegenstand

dieses Cultes musste vor allem Gottes Lob sein, zu dem ja das
Hexaemeron in allen seinen Theilen anleitet: Dank wegen der
empfangenen Segnungen der Schtšpfung und Bitte um kiinftige Zu
wendung derselben, Stihne; wenn nothwendig: wegen deren Miss—
brauches. Bereits an der Sehwelle des Paradieses kennen Kain und
Abel das Opfer, den hůehsten Cultact., welcher diese vier Zwecke
in vollendeter \Veise vereinigt. ——-Der siebente Tag ist eigentlich
nur ein Ahschnitt des am ersten Schůpfungstage ins Dasein gerufenen
regelmžissígen \Vechsels von Tag und Nacht. \Vie jetzt ein Zeit
abschnitt besondere Segnung und Heiligung empfžingt, so werden spžiter

besondere Orte, Personen,
ein bestimmter Theil des Erwerbes.
der Zehnte, besonderer Heiligung theilhaftig werden. Der ganze
Cult der Urzeit liegt am siebenten Tagewerke wie in der Knospe
1) >=Dokonal<<může se rozuměti též : přivedl díla svá k nejvyšší dokonalostí skrze
povýšení člověka do stavu nadpřirozeného; výsledek je stejný jako při výkladu hořejším.
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enthalten. \Vie im Hexaemeron tiberhaupt Gottes Vollkommenheiten
und Obmacht sich oíi'enbaren, so gibt das siebente Tagewerk den
ersten Anstoss zu Religion und iiffentlichen Cult. Ein erster Anstoss.
sagen wir; denn das eine \Vort ,Heiligung“ ist schlíesslich doch noch
recht vag, und diese Heiligunp', soweit uns der Text zu schlíessen
erlaubt, wird dem Menschen eher durch Gottes Vorgang empfohlen,
als durch positives Gesetz auferlegt . . .1) In der Heiligung des siebenten
Tages crfžihrt die Unterordnung des Menschen unter Gott ihren concreten

Ausdruck,der „Herrschaft“
Grenzen

gezogen.

des Menschen werden ihre

Gott greift in die síchtbare, dem Menschen

untergebene Schíípfung ein; was er fiir sich heiligt, das soll der Mensch
heilig achten. Heiligt sich Gott eine Zeit, so soll der Mensch wěíhrend
derselben feiern; heiligt _er sich einen Ort oder eine Sache, so bleiben
dieselben menschlichem Gebrauch entzogen. Gott greift aber ein, nicht
gelegentlich blos, sondern in geregelter, fortdauernder \Ýeise; er erwartet
somít von dem Menschen die geregelte, fortlaufende Anerkennung
seiner Obmacht“ (str. 4tí.———l?.:.
Co tu stojí 0 oběti, platí též o modlitbě
(KL. 5),1-17) a poněvadž modlitbou hlavně milosti účinlive' se dosahuje.

je zde tato milost těž nepřímo naznačena. Modlitba, klanění se & občt
jsou nejstarším a nejrozšířenějším způsobem bohocty. (KL. $),878)
Co jsem posud řekl o náboženství, je více konkretní jeho stránka.

Je tu však také idealni stránka, příčina,

proč Bůh náboženství

v _vslov ně ustanovil, proč nenechal člověka samotného časem k němu
dospěti. Příčinou tou je účel, cíl, ku kterému člověka Bůh ustanovil.
Cíl ten je věčný, nadpřirozený, měl přijíti k Bohu do nebe. A právě
náboženství mělo býti prostředkem, aby člověk spíše cíle toho došel.
Náboženství však v podobě zde naznačené, náboženství nadpřirozené,
Bohem zjevené, nutně předpokládá změnu v duši člověka, změnu,
činící duši co do jakosti zevnější lepší, a tomu říkáme milost Boží
posvěcující. Tak nás text přivedl k nejvyšší dokonalosti, jaké člověk
může dosáhnouti, k milosti Boží a skrze ní k životu věčnému, jakož
i k vzájemnému poměru mezi Bohem a člověkem, k náboženství 2)

na zjevení založeném.Máme zde tedy výslední

stav člověka,

jehož počátek podán 1, 27. Vidíme zároveň, jak náboženství doplňuje
a zdokonaluje člověka a přírodu ve všech směrech, vidíme zvláště

ve vymezení moci lidské nad přírodou pod vrchní
Boha

mocí samého

krásně naznačeno a prakticky rozřešeno to, co nyní sluje

Ýpraví

však výslovně,že tu »prohlášenízákonaBožíhoo svěcenídne sedmého.<<

:) Důkaz KL. 10, 1004. 6.

otázkou

sociální.

To všecko, o čem zde jsme mluvili, je však

vědění, vědou, zvláště o uctívání Boha, tak že vším právem můžeme

říci, že zde je počátek

vědy theologicke

tak liturgiky. A to jsou právě
Ačkoli však idealni st 'ánka
i obyčejný čtenář dobře tomu
kult směřuje, k tomu, aby se

a to jak věrouky

dva základní pilíře každé theologie. —
takto naznačena V náboženství, přece
rozuměl, nebot každý čtenář ví, k čemu
člověk Bohu líbil atd., což vše ukazuje

k vyššímu nadpřirozenému cíli člověka. Viz též Hh 38. 3 . ——Tento
nadpřirozený cíl a prostředky k němu dal Bůh člověku z pouhé lásky.
„Podle toho rozeznává sv. Tomáš dvojí lásku Boží, prvou všeobecnou,

jížto miluje všecky věci, jež byl stvořil, a jimž ,esse naturaleí uštědřil;
a druhou zvláštní (dilectio specialis), jížto přitahuje tvorstvo rozumové
ku příčasti v dobru Božím“ a jimž uděluje „esse supernaturale.“ L 0 n z 363.
Památka na sedmý den, tak zvláštním způsobem Bohu zasvěcený,
trvala vždycky v lidstvu. O tom níže více bude řečeno.
Na základě všeho předeslaného myslím, že theorie tuto zastávará.
pro výklad šestidenní je při nejmenším tolik oprávněna jako výše
uvedené theorie. Všude jsme dokázali, že udán počátek a výslední
stav jakékoli věci, o které v šestidenní se mluví. Výsledním stavem
ovšem nemíním, že by pak věc ta dále vůbec se nevyvíjela. nýbrž
minim tu fasi, ve které ta která věc byla v době, když Hospodin
poučoval lidí. A to jistě jest úplně psychologicky a pedagogicky jednáno.
Než i budoucnost tu naznačena tím, že udáno stručně, jaký bude výsledek
přirozeného rozmnožování se lidstva a pak cíl pro jednoho každého
člověka zvlášt., pokud se týká milosti a náboženství. Tímto způsobem
jest vyhověno těm, kteří považují šestidenní za historicke-prorocké.
Je tu však námitka. S výkladem podaným nezdají se shodovati
slova Exodu 20, 10. 11.: „Sedmého dne... nebudeš dělati žádného díla

nebot v šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, imoře, ivšecko,
což v nich jest, a odpočinul v den s_edmý...“ Odpovídám: námitka
v podstatě stejná s veršem 1. druhé kapitoly. Vykladači však, jak
jsme viděli, nad tím se nepozastavují, vykládajíce bud dny 0 dlouhých
periodách, nebo o vidění, ve kterém Adam byl by jako přítomen
tvoření Božímu, ačkoli ve skutečnosti přítomen nebyl a svět v 6 dnech
0 24 hodinách dle výsledků vědy povstati nemohl. Proto ani slova
Exodu nám tu nevadí při výkladě pedagogickém, nebot způsob, jakým
Šůh poučil první lidi, necháváme tu stranou, a že tu přichází slovo
učinil, možno dobře vysvětliti s H. 131—132 v tento smysl: lidé
v době, o níž Exodus vypráví, nelámali si hlavy tím, co dni v šesti
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denní znamenají a jak s obsahem souvisejí, jako se nestarali o zdánlivý
a skutečný pohyb slunce. Proto jako při slunci soudili dle očí, tak zde
dle sluchu, považovali dni za obyčejné dni, ale tvůrčí,
a dle toho
pravili dětem svým: šest dní máte pracovati, sedmý odpočivati, neboť atd.
A toto znění přijato pak do zákona v Exodu. Jako neopravil Bůh
rčení Josuova o stání slunce, tak ani ncOpravil toho rčení. — Zcela
správně možno zde též užiti slov sv. Tomáše, že v jistém smyslu „res
fi unt, quando innotcscunt“. Dle toho pro první lidi věci ty počaly,
když je poučením Božím poznali, a ostatní pak je jako výše u lI.
Můžeme tedy zůstati při theorii pedagogické. Chci jen ještě
k lepšímu jejímu pochopení poukázati na tyto okolnosti ve zprávě
biblické. 1. Adam měl vzdělávati ráj. Aby tedy věděl, jak dlouho,
kolik dní po sobě má pracovati, a který má odpočivati, poučil jej
o tom Hospodin vypravovz'tním a názorným mu nkazováním věci stvo—
řcných v šesti dnech a odpočinutím dne sedmého. Byl to tedy svého
způsobu dar p'acternaturalní. 2. Zprávou biblickou velmi pěkně se
ukazuje, jak všechna práce tělesná i duševní (svěcení 7. dne) má
směřovati k Bohu; ukazuje, že práce tělesná má svůj vrchol, svůj cíl
v práci duševní (svěcení 7. dne), čímž opět se ukazuje, že všechno od
Boha vychází a k Bohu směřuje. 3. Podnět k veškeré činnosti lidské
dává cíl, jaký má člověk na mysli. Proto velice vhodně, psychologicky
i logicky úplně správně ukončuje se sedmého dne poučováni Adama

a ženy jeho ukázáním na. jejich cíl. Tento cíl byl normou, pra

vidlem, podle kterého měli uspořádati všechno své
další jednání.
Tím uvažování naše o stavu Adama a ženy jeho v ráji po st *áncc
positivní jcst ukončeno. K vůli lepšímu pochopení celého jejich stavu,
jak byl posud vylíčen, podám zde přehlední schema.
Schema toto zakládám na rozdělení věd. O rozdělování věd mnoho

napsáno, já sám mnoho let o problemu pracuji, aniž by výsledky byly
uspokojivy. V tomto momentu minim, že rozdělení věd musí nám podati
celý život lidský ve všech oborech, a to jak v přítomnosti tak v mi
nulosti, neboť o každé činnosti lidské mohu míti vědu, a musí nám
podati život ten methodou historickou, jak totiž vědy od svého počátku
až na naši dobu se vyvíjely. U prvního člověka ovšem je proti dětem
a dospívajícím ten rozdíl, že on byl hned dospělý stvořený a že měl
vědomosti i o věcech přirozených nadpřirozené vlité (dary mimoPřirozené).
Základem pro uvažování následující kladu rozděleni věd logické,
podané Bernardem Bahlmannem ve „Philosophisches Jahrbuch“ VII. 168.
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JAN OLIVA:

Rozdělení věd 1. 0.

vZpráva
nasem biblická
seradení

l'vod. Začátky věd: 1. Experimentalní vědomosti (sbírání látky vědně) ' ráj „ vlitě vědo

2. »Summulm
dialektu-kých pravídel(určení formyJ mosti
prvních lidí
vědně)
2» 8—40
1. 'ědy přirozeně:
1. Theoretické: 10. přírodověda
?, 15—19
20. mathematika
30. všeobecná filosofie tělo:

H

o

40. filosofie organismů
50. filosofie o člověku
60. všeobecná

|

15 —19

9

o:
CD

l\) 03

IS
_13
[\'J
to

'

H

CD

h.) 01

1netafy.—ika (ontologie)

70. Specialní nietafysika (theodicaea)

?. Praktické: 10. rozumu: ajnabyváníideí:

1) samostatným bádáním
(*

?, 15

.

o

' vyučováním od 'lněho

")

-

J

H\,\!—\
&..d

20. vůle: a) vlastní: 1) rozhodnutí vůle .
,'3) vzdělání vůle
6) cizí: a.) rozhodnutí ville
vychov

.

.

.
.

.
.

.

.

.

.
.

.

.

30.rozumu a ville(esthetika):ajposuzováníděluměleckých
b) tvoření děl uměleckých
c) rozdělení uměn .
.
40. zevnějšiho provedení (? technika):
a) vzhledem k člověku (medicina, gymnastika atd.)
b) na věcech stvořeny-eh (ekonomika)
c) řemeslná umění
10. dějiny jevů přírodních
.
20. dějiny lidstva: a) levnější
.
b) kulturní
c) ethické

.

.

.

.

'

.
'
luvv Adamem)
vše. co předchází,
pak 3, 4. 5
3, 6 b[
0..
I\'.)

c) vzdělaní rozumu .

3. Dějinně:

1

'

1— , 3; 3, 9—24
vyučován
„CO

„
, , . ,
b sdelevani
idei
)

fs) ethicky

16—25.

'"

.

30. dějiny božského plánu se světem
II. Nadpřirozené vědy:
1. Nedokonalé: víra
. Dokonalé: patřcní tváří v tvář.
.
.

“\

3 8—13
3, 6 b“*
3, 14—94

3 6a
.

.

3, 6 b?
3, T
1, 1—25

1. 26—31
?, 15 '25
3. 1

24

3, 14—19
?, 3; 3, “20—21

IO

Kdo srovná toto schema s textem biblickým, pozná snadno, jak
se schematu má rozuměti. Xemíní se snad, že by Adam všechny vědy
zde jmenované byl znal tak, jak jednotlivé z nich zná nyni odbornik
té které vědy, aneb jak postupem doby známost v těchto vědách ještě
pokročí, nýbrž to se chce říci, že měl Adam návodem Božím pro každou

jmenovanou vědu v životě a vědomí svém dostatečný

základ,

na

němž pak mohl pohodlně stavěti dále, jinak řečeno, Adam měl vědy
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tyto jakoby in nuce, pokolení jeho mělo je přivésti k další dokonalosti.
Můžeme též říci: Adam měl dobrou znalost (Bohem proto, že byl pra
otcem lidského pokolení, vlitou) věd formálních jakož i methody, již
by co nejdříve mohl přijíti k úplnějšímu & obsažnějšímu poznání
vědeckému. Poznání to bylo by se šířilo a upevňovalo nazíráním na
nové předměty a logickým, formalním uvažováním o jich vztahu.
Byli ovšem, kdož vědoucnost Adamovu o věcech přirozených
i nadpřirozených přeháněli. Tak Lenz 308 píše: „Vědoucnost Adamova
byla vědoucnosti lidské ,specie sua: rovná, ač stupněm vědoucnost naši

do nesmírna

převyšovala. Obsahovalat do sebe zajisté všechno, což

člověckou silou vůbec poznati lze. Poznání jeho bylo jisté, bez bludu,
nebot on poznával podstatu věcí ,per species infusasí. Tou měrou se
může říci: že byl Adam největší theolog, největší filosof, největší
mathematik. největší astronom, největší znalec přírody, největší fysiolog“
Mám za to, že je to nadsazeno, třebas se autor odvolával na sv. Otce
mnohé. Neboť předně ztoho, že Adam tak výborně znal zvířata v ráji
Bohem mu předvedená, nejde nutně, že znal i všechna ostatní mimo
ráj s toutéž důkladností, tak že nemusíl býti největší zoolog; totéž
platí o botanice a p. Za druhé z toho, že Adam nahlédl z milosti Boží
do budoucnosti pokolení lidského co se týká rodiny (2, 724),nejde ještě,
že také znal všechny budoucí státní útvary a podobné věci veřejného
života. Právě tak možno souditi i o jiných jeho výše uvedených ná—
zorech. Upozorňuji tu na analogii, jíž se dotýkají „Stimmen aus Maria—
Laach“1892 II. 5-17: „\Venn S. 187 (ve spise Dra. Schmida: „Christus
als Prophet“) gesagt ist: vor der Siinde befand sich die Natur in einem
weit besseren und \veit harmonischeren Zustande, so ist das \vohl auf
das Paradies einzuschráinken. Anderweítig diirfte es schwer halten,
diesen Satz in seiner Allgemeinheit zu beweisen.“ A Lenz sám doznává
tamtéž: „Bylat' tedy vědoucnost Adamova rozsahu velikého tak sice,
že nemohl Adam co do počtu toho, což věděl, pokroku činiti nižádného;
dobře však ohledem na způsob, jak napotom poznával věci stvořené.
anf k poznání toho, což byl vědoucností vlitou znal, svou vlastní zku

šeností, svými smysly vlastními dospíval... Co se týká

Věcí stvo—

řených, znal sice Adam per species infusas ,druhyí
(species),nikoli však všecky členy toho neb onoho druhu,
nebot toho nebylo potřebí ani ku vzdělání rozumu, aniž
k poučení jiných.“
——Mimo to uvažme trochu pozorněji, co jest
konečným cílem člověka vůbec, uvažme, jak mnozí do nebe se dostanou,
kteří nemají žádných zvláštních vědeckých poznatků ve věcech při—

rozených; učiňmc z toho prů měr, neboť v něm bude se nám jeviti
člověk podstatou svou nejlépe, a poznáme7 že nemusil býti Adam ncj—
větším učencem, nýbrž že mu postaěila i jakožto praotci celeho pokolení
lidského vědoucnost lidská průměrně
vzata. -——Analogicky k tomu
soudím, že není úplně správno, nazý*ati Adama největším theologem.
Byť. bych v celém rozsahu nepřijímah přece jen v mnohém musim
přisvědčiti slovům Dra. Sehanzel) na str. 3379.: „Die Erfahrung zeigt,
dass mit der Entwicklung der Kultur der Glaube nicht blos an Reinhcit
und Lauterkeit, sondern auch an Intensitat und Tiefe gewonnen hat.
und zu einer gewaltigen Macht angcschwollen ist.“ Třebas slova tato
týkala se po výtce stavu mimorajského; přece můžeme iz nich souditi
na stupeň náboženské vědouenosti Adamovy, a to na základě toho, že
hříchem nebyla snad nějaká úžasná změna s Adamem provedena co
do vědoucnosti; nýbrž v podstatě mu zachována. Bližší o tom viz
v oddílu C) 2. — Podobně praví Fr. Reg. Schultes O. Praed. 1. c. 209:
..Die Einrichtung der menschlichen Natur weist deutlich auf die Berufung

zum Fortschritt

hin“, a'na str. 215).dodává: „Der Fortschritt vom

Unvollkommenen zum Vollkommenen ersehcint als eine \veise Form
der giíttlichen \Veltregierung.“
Podané schema má hlavní zřetel na stránku vědeckou v životě
prvních lidi. tedy se týká po v_vtcečinnosti rozumové.
Avšak v životě
člověka velkou roli hraje i vůle. Proto třeba podati i takové schema;
jež bere hlavní zřetel k činnosti volní. Vůli svou člověk jedná, koná
skutky, a proto toto schema obírati se bude hlavně disposicemi člověka
ke skutkům a jich následkům v duši, čemuž výrazem technickým
říkáme habitus nebo virtus (ctnost) Vypadá pak toto schema, líčící

nám vnitřní

stavy člověka:takto:
'
tail nadpřirozený:

Řád přirozený:
a)

1. podstata duše .

.

.

.

.

. 901. posvěcující milost

?. mohutností duše: rozum (v něm jsou
vrozené ]lsté prlnmpy)
vůle (v ní naturalis

3.

appetitus boni)
4. disposice těla působící na rozum
5
a na vůli.
6. disposice

místa (okolí,

.

společnosti)

l

2. víra vlitá jako habitus

Ž;

3. naděje, láska jako habitus

Š'Ž' _;
\Ě'EŠ

4.
Z)

ŠŠŠ
ctnosti intellektualníj ; KŠQŠ
ctnosti mravní
:; ŽŠ;

6. dary Ducha sv. pro

rozum

působící na rozum
7

a na vůli

.

.

.

.

5

7. dary Ducha sv. pro vůli

%

“ŠÍ—'

z

š::

i “š J “Ž

1) Dr. P. Schans: »Yber neue \'ersuche der Apologetik gegenůber deni Naturalismus
und Spiritualismusa icgcnsburg 1897.
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viád přirozený:
„E) S. nástroj, návod, příklad

Řád nadpřirozený:
.

vykonání skutku přirozeného .
a)

S,)S. milost účinlivá

.

vykonání skutku nadpřirozeného

9. : “ rozum (dostává jakost, ctnost roz- a) 9. o
É— umovou přirozenou vytlobytou)
510. j

rozum (ctnost rozumová nad- É :=.:
přirozená)
Í Ef;

vuli (ctnost mravní přirozená v_vv 10. _.Ž vůli (ctnost mravní

š

\

913

(1013111)

š

.

nadpři- ' š ŽŠ

rozená)

] š ""

b) 11. €

tělo a nástroje (hbitost k při- ?))11. Í ftčloanástroje(hbitostknadpřirozenč

%
(') 19. "Ž
:

rozenč
dobrému)
r_š ' okolí[příkladnadpřirozené
dobrému)
okolí
(místo,
Společnost) [přiklatl C)12. "Žpřirozeně dobrý-j
: ]

záslužnýj

Vypsanym způsobem vzájemně na sebe účinkují duše a tělo
člověka s jedné. a místo a společnost: v nichž se člověk nachází, s druhé
strany. Nikdy neustávají> stále jsou v činnosti a dle vzájemného; ne—
ustálého jich sc proplctáni utváří se život lidský ať již přirozeně nebo
nadpřirozeně dobrý.
Avšak jak tomu asi je, když člověk hřcší těžce? Otázka ta se
zodpovídá, dále, zde jen pravím, že milost posvěcující a všcclmy s ní
spojené habityl) ztrácí, zůstává mu jen milost účinlivá, s kterou když
spolupůsobí, dosáhnouti může opět ztracené milosti posvěcující způ—
sobem ustanoveným od Boha.

Zdali pak vypsané stavy jevin

se v životě prvního člověka?

V písmě něco podobného není, ovšem máme—lí na mysli slova. tu užitá,
ale je tam všechno, přihlédncmc—lik duchu biblické zprávy. Důkazem
toho jest mí vše to, co jsme slyšeli o darech mimOpřirozenýeh. Dary

mimopřirozcné, jak víme, mají svůj podklad v přirozenosti lidské.
tak že by lidé k některým byli sami dospěli, kořenem jejich, příčinou
jest milost posvěcujíci; spojují tedy v sobě obojí řád, přirozený i nad—
přirozený, a dle toho musí se úplně ve svém celku srovnávati se schematcm
svrchu uvedeným. Tyto dary mímopřirozcné nahražovaly u prvního
člověka scházející mu životní zkušenost, scházející mu nabyté ctnosti
přirozené, jaké by si byl po delší době svými skutky mohl získati.
Z toho všeho tedy usuzuji7 že když se dá, dokázati, že člověk měl
tolik mimopřirozcných darů, kolik je skupin v uvedeném schematě, že
pak nutně měl i přirozený i nadpřirozený postup ctností čili vnitřních
duševních (a i tělesných) habitův. A to se dá dokazati, jak ukazuje
toto schema:
1) X_vjma habitus víry a naděje, jež se ztrácejí toliko nevěrou a zoufalstvím.
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Mám za to, že podaný
každého. Kdož by tu však
ohledu je sestavena zpráva
jsem napsal při výkladč
bylo správným.

důkaz je tak evidentní, že musí přesvědčiti
se nepodivil Opět, jak výborně V každém
biblická! Zde i jasně se ukazuje, že to, co
věcném o rozdílu darů mimopřirozených,
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4. Kolébkou křesťanství jest Palestina,

jíž celá ta kultura

řecko—římskábyla téměř cizí. Ovšem Židé v koloniích si ji osvojili, Židé
V Alexandrii ji vynikali, Židé palestinští nebyli aspoň řeckého jazyka
neznalí, ale od kultury mosaické se odchýliti bylo jim zločinem. Xá
klonnost k modloslužbě u nich vymizela. byli horliteli zákona. Proto

asi Kristus
nikde v Pismě sv. nemluvi o poměru své božské nauky
a církve své, již zakládá, ke vzdělanosti pohanské. Přišelť, jak sám dí,
především ke ztraceným ovcím lidu israelského. (Mat. 15),24; Jan 10, 3).
Ostatně možná, že udal ta pravidla apoštolům v době svého obcování
s nimi po z mrtvých vstáni, a že evandělisté jich nenapsali.
5). Ale jakmile se začalo křesťanství po obrácení Korneliově šiřiti
mezi Řeky, jak se založila v osvětovém středisku východu, v Antiochii
první osada. z pohano-křesfanův, odkud nová nauka rychlým krokem
spěla Malou Asii do Hellady a do Říma, musely vznikati pochybnosti
u věřících samých, bylo nutno dáti jim nějakou normu, jak se chovati
k tak rozšířené a vlivuplné vzdělanosti pohanské. Pravidlo to dal

„apoštol pohanů“ sv. Pavel. A nemohlo věru býti muže k tomu po
volanějšiho. Išylt' sám klassicky vzdělán ve škole tarsenské,
první
po athénské a alexandrijské. E. Cu rtiu s, který v době nejnovější
o hcllenské vzdělanosti a literarním významu sv. Pavla psal, di o něm:
„Pavel nenaučil se řečtině jako missionář řeči domorodcův, aby se
s nimi jakž takž dorozuměti mohl. Pavel se vůbec té řeči neučil
k účelům missijním, on v ní vyrostl... Tarsus byl po Alexandrii
nejváženější sídlo vědy. Tarsus měl tu přednost, že to bylo staré město,
ležící na hranicích Sýrie a Malé Asie, u moře a na řece, prastaré
ohnisko východní a západní civilisace. Nebylo to město „dělané“ jako
Alexandrie, kde ve dvorních a státních ústavech věda uměle se pěstila,
nýbrž hellenismus se vžil v domácí obyvatelstvo. Strabo výslovně
podotýká, že to množství slavných Tarsenských ve všech oborech vědy
a umění byli mužové domáci. Tarsus byly Atheny maloasijské. Všeobecná
touha po vědění oduševňovala občanstvo, jakž to Strabo vřelými slovy
uznává. Tak mohli se i Židé, kterých tu ovšem na velkém světovém
trhu bylo hojnost, zde nejlépe hellenisovati . .. V této atmosfeře

vyrostl apoštol... Nalézáme u něho živou změnu řečnického
tonu
a takovou hojnou zásobu slov, jaké při uměle naučené řeči nelze

tak snadno dosíci. Užívá i slov řídkých, která dennímu životu byla
cizi, a jevi velmi jemný smysl v užívání forem verbalních. Dovede

vzbuditi nejněžnějši city a jest silný v dialektickěm

postupu

myšlenek jakož i v ostré debatě pro i proti, jakž se ji učilo v řeči

soudní. Užívá básnických

ob 'azů, jaké se nalézají u Pindara

a Aischýla.“1)
Listy sv. Pavla a řeči uvedené ve Skutcích apoštolských ukazují
opravdu vkusným sečleněním, dialektickou obratnosti a hloubkou

myšlenek spisovatele filosofický

vyškoleněho. A že básníky

řecké

dobře znal, dosvědčují citatý z nich. Tak v řeči své na Areopagu
v Athenáeh výslovně se dovolá *á „jednoho“ z básníků řeckých, který
prý pravi: „Jeho (Boží) zajisté i pokolení jsme“ (Sk. ap. 17, 28) cituje
tu cilického básnika Arata.2) Výstražná slova v I. Kor. (15), 33):
„Nedejte se svésti: kazit dobré mravy rozmluvy špatné“ jsou z komika

Menandra“,3) trivialni poněkud výrok o Krefanech v listě k Tit.
(l, 12): „Krefaně vždy lháři, zlé bestie, břicha. líná“ z Epimenida.4)
6. Svatý Pavel častěji v listech mluví o světské vzdělanosti a
moudrosti a doporučuje věřícím vždy co největší skromnost a pokoru,
poukazuje na moudrost vyšší, božskou, již se jim v křesťanství dostalo.
Zvlášť v listě k Římanům a I. ke Korintskýnró) A v tomto poslednim
1) Sitzungsberiehtc der k. preuss. Akademie der “'issensebaften zu Berlín 1893.
S. 934. Citováno z Baumgarten, Geschichte der \Velt-literatur. Freiburg 1897. “2 Bde.
I. B. S. 148 f.

2) Aratos ze Soli v Cilicii, žák grammatika Menekrata v Efesu, žil od r. 257.
před Kristem na dvoře krále maeedonskěho Antigona Gonatý a na jeho přání napsal
nejslavnější své dílo (Darwina/1, jež začíná pěkným vzýváním Dia. Ve verši 5. jsou zmíněná
slova Pavlova. (JIunk—l'olkmann, Geschichte der grieehisehen Literatur. III. Aufl. 1880.
B. II. S. 456 f.)
Jsou však také. v Kleanthorě h_vmnu na Jupit. 5.
3) IIarnack v nich vidí fragment- ze ztracené nějake tragedie ]íurípídovy a dovolává
se Naueka »Fragmenta tragicorum graeeorum<<2686. Gesch. der altehr. Lit. I., 2. p. 876.
.lest však podobnější pravdě, že jsou .llenandrova. B_vlfbásník ten velmi oblíben, a výroky
z jeho komedií a pravidla životní často se citovala. Narodil se asi r. 342. před Kristem
v Athenáeh, oddal se filosofii Epikurově, byl pozván od Ptolomea Lagi do Egypta
a napsal přes 100 komedií. Některé z nich zachoval Terenc dosti obratnými latinskými
překlady. (Srv. G. Bernhardy, Grundriss der grieehischcn Literatur. II. Aufl. IIalle 1859.
B. ll. S. 612 ff.)
4) Srv. Ii.-Lex. IX. col. 1662.
5) Srv. Řím. 1, 22 o pohaneeh: >>Pravíce, že jsou moudří, nemoudrými se stali.<z

Řím. 12, 3; 12, 16: >>non alta sapientes,
sed hu.nilibus consentientes. Nolite esse
prudentes apud vosmetipsos.<<
I.Kor. 1, 22—25: >>Řekovíe hledají na nás mou d rosti . ..
m_vpak kážeme Krista ukřižovanělio...<< l. Kor. ?, 6: »3' udrost mluvíme mezi dokonalými:

však nc moudrost tohoto světa,... nýbrž moudrost

„oží.<<
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jest i jeho norma. Když byl totiž na počátku listu o poměru moudrosti
božské a lidské promluvil,

končí v hl. 553.18 n.: 77Zdá-Ii se kde mezi

vámi moudrým v tomto světě, nemoudrým bud': aby byl moudrým.

Neboťmoudrost tohoto světa jest nemoudrostí
před Bohem.“l)

(hlouposti)

Ostré opravdu slovo, tím ostřejší. že proneseno mužem, jenž sám
tou moudrosti světa byl napojen. Ale pochOpíme je, pomníme-li, že
řad nadpřirozený Kristem zjevený nad hladinu řádu přirozeného ne—

konečně vynikal: a uvědomíme-li si, že neměla-li nova

nauka

pohanstvím býti nakažena — a že nebezpečíto bylo, dokazuje
gnosticism us tak zahy počínající;— neměli-livěřící upadnouti
v modloslužb u a nemravnost.
k nimž ta světská vzdělanost.
jak nahořepověděno3sváděla.muselo křesťanství zaujati k ní

aspoň v počátcích

stanovisko

odporu, a to tím více. že

křesťané v prvních dobách byli většinou lidé prostí, a tudíž nebezpečí
ono větší.

7. Literatura z doby poapoštolské z velké, části se ztratila, spisý
pak, jež máme; davaji o předmětu našem zprávy velmi skrovné. Než

přece jest ze spisů sv. Otců v apoštolských
patrno, že pravidlo
stanovené sv. Pavlem trva.
Tak list Ba rn ab ašův častěji s velkým důrazem poukazuje na
vědění nove': novou moudrost, novou “(*/(331g,přinesenou Kristem (srv.
hl. 6. v. 9. n.; hl. 19. v. l.) a končí přáním. aby Bůh ve věřících tuto

moudrost

rozmnožih pravě: „Bůh vám dej moudrost, poznání. vědění.

“(*/Cost; ale *f*/těm; své spravedlnosti“

(hl. 21. v. 5.2). O 111ou d rosti

světské
však platí i jemu slova Písma: ,.Běda těmJ kdož opatrní
jsou u sebe a rozumní v očích svých“3) (hl. 4. v. ll.). Soudí tedý stejně
jako sv. Pavel.

Sv. Kliment

Římský obraceje se v listech na Korinťany,

u nichž nebezpečí plynoucí ze styku se světovým názorem a životem
pohanským nové poučení činilo nutným, kára ostře pýchu a napomína
k pokoře (hl. 13—20), poukazuje na to; že 77Kristem otevřen zrak
duše naší; a nemoudra a zatemnělá mýsl naše světlem se zaskvělav'
(hl. 36. v. 2.4), a. s rozhorčením odmítá posměch pohanů; kteří nad
') Pomčry v Korintě jasně líčí a vztah sv. Pavla k osadě té vystihuje Dr. Ignaz
Rohr, Paulus und die Gemeinde von Korinth. Bibl. Studien IV. ll. 4. H.
?) Sr. Sušil, Spisy sv. Oteův apoštolských. III. v_vd. V Praze 1874. 5.167.
3) Sušil op. e. s. 148.
4) Srv. Sušil s. 38.

Hlídka,

GO
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Písemnictví a umění:
'N

učeníkv Kristovv moudřejšími se býti mní. ..llloupí jen a nemoudř1",
pi zí,1v .hlázni a nezkušení smějí se nám \ 111)šlenkách se vvnášejíce
(hl. 39. v. 1.1).

Velký biskup antiochenský sv. lgnae

zas Efeskě

o této otázce

poučuje. Podnět k tomu dala mu vynášivost pohanských vzdělanou
Efesu, kteří svou učeností se chlubice na křesťanství s hněvem &
rouhánim útočili a ke svým bludum křesťany hleděli svěsti. Sv. Ignac
křesťanům velí: ,.Ke hněvúm jejich lahodně se 11ějte; ke Clll ubn osti

jich

skromně,

ukazujte

k rouhánim jejich s modlitbami; ke bludum jejich

stálost u vířexí (Ef. 10.2) Tedy opět pokora a stálost proti

naukám pohanským.

Didache,
Polykarp

autor listu k Diognetovi;
v listě k Filipským; Papias

Hermas

v Pastýři,

ve zlomcích nám za—

chovaných o předmětu tomto nemluví. Nehodil se asi do rámce. ve

kterém se vývodv jejich pohybuji a nejspíše nebylo ani třeba o něm
mluviti. Pravidlo sv. Pavlem stanovené bylo křesťanům až do polovice
2. století s1něrodatn_\"m.
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Jak se u nás překládá?
lfkazuje

AL. POPOYSKÝ.

H.

Letos. kdv na Rusi oslavovali památku stoletvch naloženin nei—
většího ruského basníka Al. 8. Puškina. o jehož životě a litelarní
činnosti bvlo v ..Hlídce již dříve promluveno. vvšlo v liteiatuře české
několik překladu plosou psanvch spisu Puškinov\'ch. Tak v Ottmě

Ruské l\niho\ ne ledioované Jar. Hlub_\'m.vvšel I. sv. „Spisuv

Al. 5. Puškina“ (Ixapitanova dceika a ostatní povídk

pi*05011);11\ilííiikav lllustiovaných
ioinanech pl o lid vyšla
„Piková dama a ostatní krásná piosa“ Al. S. Puškina v pře—
kladě Jaroslma Janečka. s illustiaceini \. Ceiněho aj.;

domoviny vyšly „A. S. Puškina něl\te1ěpráce"
1) Srv. Sušil s. 40
2) Sušil

Op. C. s. 69.

v Příteli

vpřekladě

Jak se u nás překládá?

LadislavaMacháčka: ve Světové

k nihovnč

919

vyšel ..Du l)ro vskv'i

v překladě „(\í\,lrštíka. Již v (lřívějšíqh letech přeložili _..Deeru kapi

ta novu'i

K. Stefan. Ant. Pacak. St. Beran-Libštatsky; Vil \lištik

189-1(( bimačka vydal překlad .Pikove dam \' a jiných novell
Dřívější překlady ..Dcerv kapitanovv'
byly více méně ne—

zdařilé. i l)\lo na místě poiidit pieklad novy. spiavučjší. Take ostatni
povídky piosou bylo žádoucno podati Ctenárstvu českému v dohiéni
překladé. Ale b\lo—li třeba najednou \'\(la\(u1 tolik i((znyeh překladu
týchž povídek? A _jsou—
—li \šeckv přel\lad\ toho hodm. aby byl\
uveřejněny? Slouží-li všecky ty letoši plel\l(d\ k o.\la\'e památky
Pu.'\l\inov\ (( nás?
\a\e kritika pron((\í o překladech často (isudky velice lehko—
myslne. Kritik mnohdy soudí () překladu aniž sam zná original, aniž
srovnal original s překladem. Tak Vleuv „0 l) z ()1 lite r ((r 111 a

umělecky"
v (=.*.I.t.
překladu
L. (\[achackane—
((
N.
\lrštíka. kde
se pravi.r. [přinaši
překlad posudek
Machačkuv
_je doslovný.
českv, X. Mrštikuv pak \'()ln('.j.\i
(( če\tě_j.\_i.Referent _jiste neměl
v iuce ()iiginalu, Jinak hv toho nemohl ř.íci Lefercnt přečetl si, co

L. \laehaček p1a\í ku konci sveho překladu: „Při překladu zachoval
Jsem zu1n\slne, pokud bylo 1nožno.to1mu ruskou 7e d\ ou přicin: aby
poznánv l)_\l\ ol)1at_\-',_jichž mnohých sami mužeme užiti. (( pak, aby

zřejmo bylo. že překlad pořízen b\l z oripinalu" ——a hned \ini pře
kladatele, že překládal přiili\ doslovně. vytýká mu. že užívá. nečesky
Z('(_j1)1e1)a,.01)".,slavnyj" že přel\l('(d('.(s.lavnř (( dosti. Ovšem srovnávat

překlad s oripinalem je pr(e( nevdecná, ale kdvhv (efeient .,thoru
liter arního
(( uměleckého“
l)_\l .\e _jí j)odJal. (i\idel hy, že
L. \Iachaček překládá příli\ volne

(( ness'pi ((v n e. Prosa Puškinova

vyznamenš'wa se jasno.\tí. piostotou (( ('(se(nosti, (( toho pravě nevidíme
v překladu L. \laeháčka. _jenž překladů neJasnč a piidava \*\eli_jaké

zbvtečné
hledaneo ohiat\.
nenajdete. překlad
(( vůbec\lachačkuv,
neiídil se
tim. co plaví
překladu._jich_ž
.lak(( P(i\kina
vypada (lo.\.l0\1)_\"
snadno poznati z ukázek. \ \ech nesplavností překladu nelze uvádět,.
protože není na to místa a bylo by to zbytečno.
Tak (vm čstča')
(zároveň, spolu) \laehaček přel. '.spol(.=censk_\'-.(G); —kni_<_fi,
jim
zaíiatnj (knihy, již vypůjčil) přel. knihy, která ho zajímala-r (l_ii; —>0
skoroj \'akauciji-z
(() blízké—iuuprázdnční mísfau přel. () hlížících >e prázdnímívh (11; poduhnó nesprávně
přeložil slova ta V. šll'štík »O brzkých 1)l'1lZ(lllllllÍCll<—
; slova >=pokraj1nj mčl'ř (aspoň)
j.)řekhidú ((až po krajní

míru

(93, zas největší

péčíu (37),

(cn D(řjpi'ívčtívř—ji. (1213), >>po

krátké době—' 34) a pod.; zl()1'(-('fij(—
pomluva, utrhačství) přel. vzlořečeníf '9; V. \lrštík
př. vzlý způsob řeči/(); segodřia (dne.—'přel. (zítra (10';; spokojno ili hezpnkojno (klidně
neho neklidní—_př. .spoknjenč ae nepokojný- (IS); »i on bezo \'sjakago snžalčnija ot meňa.

((clalilsja

(a on beze vší lítosti vzdálil se ode mne přel. a on bez jakékoliv lítosti

vzdal se svého úmyslu

(17): „i Žar uže naspéval“ (a začínalo již horko) přel.

l(('(je('fnč: „a pták žár (kasuar)
již zaZpívaI" (1—1; l.)čclnoj (_(í'l1u(lol)n\")překl. hidný ;
opravifsja (\'zpalnatovati se) přel. vpravili se \ jich okolí (19); »ja nemogr vo2(leržať.\j((

ot \'osklieanija

sklíčenosti

(nemohl jsem se zdržet, ahych nevykřikl) přel. nemohl jsem se ubránit
!

)

„izděvaťsjanad hčduoj žeuščiuoj'. (posmívati se ubohé ženě) př. >hledčti

1) Citujeme podle Šuvorinova vydaní: »Sočinenija

A. S. Puškiuaf-

Povídky prosou jsou ve \:\. G.
60 *

v 10. sv.

na ub. ž.<< (“Z—l);»zasčdatela (přísedící) přel.
příruůí
GT); zezadueje krylcoc (zadní
schodiště) překládá častěji >>zadní křídlo<—<;>>naíulacu<<(nazdařbůh) př. >b' nezdarema (31);

.,pmninutnoa (každe chvíle) překládá stále ,v tu chvil i/--.(31, 32, 34, 37 aj.); »borodzv
(brada, vousy) př. »hlavar- (33); slova: »ou iměl nm priličija i naldjudenijaa, bezo vsjakieh
priťazanij
i bezpeč-no nasměšlivyj<<(uměl být slušný a pozorný, beze všech nárokuv
a bezstarostně posměvačný) přeložil nesprávně a beze smyslu porušiv interpunkci: »znal

umění... překonati a pozorovati beze všeho dOptávání

se a při tom byl jistý v po

směchu!- (39); >>onane inogla ne soznavaťsja v tom, č-to...<< (nemohla nepozorovat, že ...) př.

nemohla se srovnati v tom, co... (39); zamčšatelstvo, ot kotorago možno bylo izbaviťsjar
(zmatek, jehož bylo možno zhaviti se...) přel. >>příležitost,pomocí které bylo možno
vysvoboditi sc<<(40); »predavajas miloj privyčkč<< (oddávaje se milému zvyku) přel.
„vzdávajc se milé příležitosti-; »ja nc vyderžal (nevydržel jsem) přel. »než vydržel
jse1u<<(_4'2); »gdě vyjčzžali na dorogu<< (kde vyjížděli na cestu) přel. »kndy přijíždělo se
na druhý břch<<(42h >>onnaehodilsja v otjězžem pnlě<<(byl daleko na honě) přel. odešel
prohlédnouti vzdálený kterýsi svůj statek<<(4.3); mm smotrja na značitelnoje umeňšenije
rasehodov dochody ne pribavljalisf' (přes to, že výdaje značně se zmenšily, důchody
nezvětšily se) přel. >>nebylo viděti zmenšení vydaju, ani zvýšení důchodů (MB); >>kuda
nam po anglijski razorjafsjaa (kde pak, abychom po anglicku ožebračovali se) př. »kam
pak nám po anglicku pust0šiti!<< VM); zojil<< (kritik) př. >>soused<<(47); »prikaščieaf

(správcová) př. »starostováa (SG); »vozražala
ona samoj soběs (namítala sobě same
př. >>vyráže1a sama sebe<< (b'/); »011govoril jazykom istinnoj strasti<<(mluvil jazykem
prave 'ášně) př. slova s'á pronášel s takovým hoře1n<<(59); :zaňatija,
rozgovorya
(zaměstnán
í, rozmluvy) př. >:zaníceně rozhovory<<(SG); >>otecnač—albylo'- (otec chtěl
už začít) př. »nejprvc počala (GS); »vrenija vse sladit<< (čas vše nrovná) př. čas všecko
oslaz uje (H); >>nevč-sta
choť kudaa (nevěsta jen což, hezká) př. >>uevčstaaspoň k něčemu
(71); ..pokojnym podjačima (někdejším soudním úředníkfun) přel. »diurnistům ve vý.
službě<< (Tři; ssylajus
na soví—stčitatelej<< (odvolávám
se na svědomí čtenářů)
přel. d ()volávám se pro ně soucitu
čtenářů (75); >>kreščenskij<<
(tříkrálczwý)přel.

třeskutý '6'2); »skromnyje v priťazanijach
na počesti<< (skromní v nárocích na
pocty) přel. »skromní v dotazech,
ale poctiví<< (W); >>japredpočitajua—(dávám
přednost) př. ::zařaduji- (W); »slědujuščago po kazennoj nadobnosti<<(vyšetřujícího z potřeby
státní) př. >>povýšeneho dle erarní potřeby<< (T7); >>razlmrčivyj cholop obnosil
mena

bljudoma (vybíravý sluha pominul
mně

mě, roznášejc jídlo) přel. zostražitý rab podával

1nísu<< (78); .bludnyj<< (marnotratný)

i krovať<< (stůl a postel) př. »takč— postele

př. >>ztracenýa (78), >>zbloudilý<<(79); »stol
(SG);

>>užjej li ne bylo žitje?<< (což jí něco

scházelo? což nemohla snad vydržet?) př. zdaliž ona nebyla můj život?<<(82); »sverkajušcie
palcy<< (lesknoucí se jim—ty)př. »ollnuté
prsty<< (89); . ponevolě<< (bezděky) př. >>
při nevůlic
(89); >>zavorot<< (za límec) př. :;za vrata:: (90): »krivoj<< (jednooký) př. »brbatýa (SE);

-:gostinaja<: (přijímací pokoj, salon) přel. “přední pokoj<< (95);
večernaa (večerní boho
služby) př. >>klekání (100: rovněž tak př. V. )Iištík); »čego dobragocc (to by tak ještě
scházelo) př. »Neb co jest dobrého?“ (10:2; V. )Irštík př. To neznamená nie dobrého!<<);
.;k obědněa (na mši) přel. .polednerr (IO—l); >>priměrbyl zarazitelena
(příklad byl
nakažlivý) př. >>příklad byl podán-: (IOS); »semnadcati lět<< (17 let) př. »dvacet sedm
let<< (109); >>soblaznitelnyj<<(pohoršlivy') př. »pošetilý-w(MO); »prifazanija
samoljnbijaft
(nároky na samolibost) př. »vůle, přisvojovati si sam.<<(MO); »Čto ni govori, a ljubov
bez nadežd i trebovanij trogajet serdce ženskoje včrněje vsěch razsčetov obolščenija'
(Mluvte si co mluvte, ale láska bez naděje a bez nároků dojímá srdce ženské jistěji, než
všeliké výpočty svůdnosti) přel. Netřeba vždy slov, neboť. láska bez projevení naděje
a žádostí dosahuje ženské srdce jistí-ji, nežli všechny lstivě výlmčtya (III); >>postoronnij<<
(cizinec) př. >>pozorovatel o vítězství. (112); >>ncprostitelnaja neostorožnosťcc(neodpustitelná
neopatrnost) př. aneju'omíjitelnost, 11e0patrnostc<(11?); >>umoljala za neje nc vstupaťsja“
(prosila,

by se jí nezastával)

př. >>ustanovila, aby všeho toho Opomíjel<<(113);

>>nasčet<=

(na účet) př. >>načestc (113); >>vsebylo istoščeno
(všecko bylo vyčerpáno)
přel.
uvše bylo unavujíeíc
(ll3); »ja naslaždalsja (užíval jsem) př. »otužoval jsem se<<(117);

„ty dolžna byla meňa razljubiť" (musila jsi přestat mne milovatí) př. „tys byla
nucena mne milovati" (117); svět bezpoščadno gonit na samom dělě to, čto
dozvoljajet v teorii<<(svět nemilosrdně
pronásleduje ve skutečnosti
to, co dovoluje
v theorii) př. »svět bezpočetnč pronásleduje z pravidla to, co...<<(117); »otličalsja'
(vynikal) př. >>odpovídal<<
(121); »gdč dvižutsja odně mašiny“ (kde hýbou se samy stroje)

Jak se u nás překládá?
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př. ukde jediným strojem vše se pohybujea (IQ-i); x-drugoj sčastliveczt (jiný šťastnoušek)
př. >>on,dřívější
šťastnoušek (PH); dělovytni bumagamia (úředními listinami) př.

„papíry, svojí praeí<<(IP.-l): >>vjazali svoj čulokc (pletly svou pu nčoehu) přel.
»přcpletaly své COI')_\'<<(1'29)2
—pojego vyraženiju,
ne terpěl (jak se vyjadřoval,
netrpěl) přel. »při svých zábavách nestrpčh (133); „togo i gljadi, Čto na pjanago

natolkne-sja, al i samogo na sméch pjanym napojat" (než se naděješ, vrazíš
na opilého, nebo tebe samého na posměch na mol opiji) přel. nesmyslně:
„buďme i toho pamétlivi, že zábavou na nich má nám býti pohled na Opilého
tlučhubu, nebo si téhož pro smích sami cpijerne" (BS); na čelověka pm.—hodin
podobá se člověku,) př. působí
na člověkac (139); —-spěsiv_vj(vypínavý. pyšný) př.
přezrálý= (i4-l). —-—
Překlad vRusalk_v<<,*) jejíž původní text je v II. sv. Spisů"

Puškinovýeh, je chatrný, verš pokulhává. Tak ll.—13. verš zní v orig. ona (čest) —
ěto slovo: raz upustiš, nevorotiš. A koli nčt na svatbu už nadeždy, to vse-taki, po krajnej
měrě, možno. „<<(čest je jako slovo: ztratíš-li ji, zpět jí nedostaneš. Není-li pak na svatbu
již naděje, přece možno aspon. . .) přel. porušiv interpunkci: :-ona
jak slovo: ,vyjmštěne
se nevracíí, a pak již na svatbu žádne naděje. A pokud možno...' (158); >>ičto vpered
so mnoj ni slučitsja, gdč by ní byl já...,
(ať v budoucnosti se stane se mnou cokoliv, ať
jsem kdekoliv...) přel. wa jak dál u mne ani být nemůže, kdekoliv budu...<* 062,1; ne
věrju<< (nevěřím) přel. ne, věru (Iti—l); podmanivať (svádět, vábit) př. podmanovatn
(NBS); počašče“ (častěji) přel. po časex<MOU; čudnyj šlučaj<< (divná příhoda) přel.

vzáen ý, poslyš

(NB). Dále přeložena»Pohádka o eaři Saltanu'

zI.sv., bzíseň

„Sestra a bratři
ze IV. sv. a :t-Anekdotya: i jine drobotiny z IX. sv. I tu jsou
místa špatně přeložená. Tak »jego ospa rival (pI-el se s ním) př. patřil na něho (211l;
1) Nesprávna je poznámka pana Macháčka o dramatickém zlomku

iusalka-.

M. neuzná “á R. za fragment. \'šak =P.usalka<< jest v přítomně podobě svě jistě zlomkem,
nalezeným po smrti básníkově mezi joho papíry a uveřejněným 1837 v So v r e men nik u.
Ukončení G. výjevu, ?. něhož zachovalo se 16 veršův, a ještě další tři výjevy, jež měly

zakončit drama, pokládaly se za ztraceny. Tu však lež)? uveřejnil I). P. Zujev v Iusskčni

Archivě

ukončení »Rusalky

, tvrdě, že Celou Iusalku'

předčítal Puškin 1838

u E. Gubera, kdež ji Zujev slyšel a poslední výjevy (Rx, které ho nejvíce překvapily,
si zaznamenal. Mnozí pokládali text liusalky
, předložený Zujevem, za padělek. Ale
Južakov v Rusském
Bogatstvč
zastává se zápisu Zujevova, v němž vedle nepro—
pracovanýeh, zkmnolených veršů, veršů "asto bez rozměru a smyslu, nalézáme verše

pozoruhodně dokonalosti technicke. Nyní pak

Izvěstija

otdělenija

r usskago

jazyka i slovesnosti imperatorskoj akademiji nauk přinesladůkladnýa pře
svědčivý»Bozbor otázky o původ nosti ukončení Rusalky z péra F. H. Koršc
asi na 350 stránkách. F. lx'orš přichází k tomuto závěru: Námitky kritiků proti původnosti
zakončení =->I-iusalk_v--jsou větším dílem nedostateěny ve svém základě, poněvadž Puškin

předně nedosáhl absolutní dokonalosti, zvláště ne v jednotlivostech; za druhé, Rusalka
ani v dříve napsaných a uveřejněných částech nebyla úplně propracována Puškinem,
a konec její mohl být ještě méně propraetwán, jistě však ne více: za třetí, nejpmlezřelejší
místa v zápisu D. Zujeva obsahují chyby tim měně nápadně, že i v opis papírů P. pro
tisk jeho spisů vkradlo se mnoho podobných chyb, a v jeho rukopisech na nečisto (a takým
rukopisem byl asi konec Rusalky) je mnoho nečitelné-ho. Ukončení R. podle zápisu
Zujevova odjmvídá programu :wII. , nalezeněmu mezi papíry P. Některá opakování z první
části v ukončení ll. lze si vysvětlil tím, že druhá část; ——
jakožto první nástin — není
j'nropi'aeovália na čisto, a opakování snadno dala by se odstranit při zpracovz'ní konečném.

Text Zujevův neobsahuje ani jediného obratu nebo slova, jichž by nebylo v nepopíratelnýeh
spisech Puškinových. Totéž platí o retoriekč a metrické stránce texttt tohoto. Parallelní
místa k jednotlivým místům ukončení ,R. nalezneme sice tež u jiných ruských básníkův,
ale úplný material pro srovnání s textem Zujevovým podává pt_uuzePuškin. >>.\skutečněa,

končí Kors svou studii: ,kde jest u nás takový básník

a zároveň znalec

Puškina,

který mohl by napsat to, co zachoval od zapomenutí D. P. Zujcv? — Je tedy- pravdě
podobno, že zápis Zujevův podává původní ukončení »R usalky<<, a bylo by žádoucím,
aby příští překladatel lusalkypřeložil verše, zachované Zujevem, a obsahující krásný

sbor rusalek (')Tumannoj

rosoju ok restn osf polna<<), rozmluvu lovců v lese a sen

kněžnin, místa, jež prý Puškin sám uznával za nejlepší ve svém lyriekem dramatě.

)::l Išarkovn

tolko to_(zoi ((hotňlos

(a Barkovu

jen toln) se. ((l)t((l0) př. (a Barkovn

jenom

toho se nechtělo-( (ŽÚ);
podslnšav tolki, v_vzvalsja... (zasleelmuv t_v řečí, nabídl se)
př. >>znajejedině povinnost, rozhodl se (219); () ton) pri Petrů \'(-l.(< (() ton) za Petra V.)

])í'.»“ ton) Petru \'olikí-nr (224); „ne polzujuščijsja blistatelnoj Slavoj“ (netěšici se
skvělé slávě) přel. l)(íječnč„neplazici se před blýskavou slávou" (221) atd.

S(()vn('(—li
n_\ní pan (eferent Ol)7.()(u literarního
a umě—
leekého“
jen těchto několik nkámk překladu p('(n(».Maelní(kov(
(\ ()1i;>inalem. jistě nerekne, že překlad lpí p(íliš na slově. l\aopak
překlad příliš ()(leh\luJe se od originalu. kde toho není třeba. bez
potřeby (nění foímu, uvadí libovolně novou punktaei (na pr. na str. 9.
překl.-ída: ..7d('( se, že ho to rinontilo po krajní měru; po dvakráte
_j\e1))zpozoioval.. .í', kdežto v orípinale se plaví: .eto ogolčalo jeoo;
po krajnej měrě, ja zamětil raza (lva.. .“ [to ho 1mo((tilo; aspon zpom
roval jsem asi d akr('(t]; na str. 22). \ překladě je: .,Ach, vaše _j((snosti“.

dodal jsem, „počíná se mně svítati, (ačte plominouti.
kdežto podle
originalu mělo l)\ l)_\'
ti: ..Aeh. ((še jasnosti.“ pokračoval jsem, tuše
pravd ((: „Lačte prominouti. .“ a j.) lxd_\ž p. p(ekladatel nedovede
správně přeložit nejjednoduší věei. Jako: ,.na samom (lělě“.1„)()1ninutn0".

pak není divu. že (usk('(_piísloví: „(lol; platež em krasen“

(dluh

7l)\*t_\'.hlava Zin_\'ta). „čin čína p()(ita_j"
(komu čest, tomu čest)
překládá nespiz('.(vně: „pujčka po splátee l\1(\na
(MM)). „hodnost eti

l(()(lno\t“ (7h) a pod. Takovau
p(ekladateli nelze raditi jiného, než
aby (hiv naučil se r((.\k\', než z ruštiny preklada.

Ani úsudek o \ Akša/gou?překladu „Dubí ()V\\keho'" nepovedl
se zmíněnému p. refeíentovi, tvídíeímu. že p(eklad \I. je volne j\í
(( proto mnohem lepší, než l\Iacl)('(čl\ův. \aopak \. Mmtík překlada
věrněj,í
drží se více originalu než Macháček. zná poněkud lepe
rusky. a ploto jeho p(eklad je () něco lepší. Ovšem i J'eho p(eklad
má někteíé v(ížne ne(l()statk_\. l)((d že p(ekladatel nepiekladal doslovně,
kde mohl a měl, l)((d že olnatíiv (( přísloví ruský eh nenahradil plí
padnými obraty (( příslovími českými, nám srozumitelnými.
»Tak ('az.\t1'()je((noje sostojanijea (rozháralrv, (lo nepořádkn uvedený statek). přel.
>>7.tra(-ené jměním (S): »otjčzžeje pole: (daleký hon) přel. »odlelile pole<< (G): \'I'0Š<<
(žvaníš) př. lžeš<<(II); :(trn nil nad sověsťua (dobíral si (\'v()(l()n'(í)
př. >>trůnil vysoko
nad svědm (]3);
('(-vral jest únor, ne »(lnl)en(_-f(HS); ()l)ognal<<(])řťtlhODÍl) PÍ'- '(thOIÚIČ'
(M); »horzyja sobaki'. (('ln'ti) př. »štvaví p\i (IS); >>zagovarivajetsjaa (žvaní nesn)_v.\l_v)
př. >:7.((p()vídá.\'(*<<
(17); :v životě ( smerti Bog volena (Bůh pánem života i smrti) přel.
>>
v životě i smrti vůle Išoží (l7); znehof počastu on sam sel)(_-sndíjae (ač často byl soudcem

sám sobě) přel. »ačkolí l)_v často potřeboval
p(—('ešil)eš'<<
(hlavou

zdi neprorazíš)

\oudee sám“ (19);

přel. »l)ičem sekeru

nepřešvilmeša

:.-plefju ()lmeha ne
(W);

>>ponomar<<

(kostelník) přel. »k(losi<<(19); »pozdravlenijaa (blahopřání) př. »pozdrava (93): »smntilsj:t<<
(zarazil se) přel. »7ann'ačil se<<(23); bolno S]")ě$l\'<< (velice hrdý) přel. »(něl velmi

naSp(-eh(= (EN); \>i kojego ]i(o piědsta\ljajet
zd(s Šahaškina ((( jehož osolm za
stnpuj(
zdeh.) př. ne\p1(ívn(—:>>každ_\',
jehož jmeno tn Š. přečtec (3();) »otl'ěšeníje
ot \'lastia (1.1)(nenl moei)př. »(ozhodnntí
("(íadu (30); »podjačij( je »sondni úředník,
\. \lnhaa, nikoliv »ho;\'t<<(33) (( »(larmožrout.<< (š)-l); >>perepiska<< (korrespondenee)
přel.
>>7.('(pi\'l\_v<<
(33);
\v()jen('avije<< (vrtošívost, nmínčnost
přel. »svftj zvláštní Z])flSOl)'<(40h

»daže jeslí ()tkažnt

jemu v blagosklonnostia (i když odepron

11()l_)l((l(()\l\l()1(1)(eprepustí<<

obmerla<< (velice

(42);

jsem se lekla,

>>po(lvo(l_v<< (povozy)

padla

přel.

mu přízeň) př. :.)ikdyž
>>podv0dy<< ((W):

>>ja

(10 mdlob) přel. »b_vla jsem celá 1nrtvá<< (51%

Jak se u nás ])Í'Pklfltlzi?
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»1mzdravljaju
(gratuluji) př. »luudte zdráv' (ó4); >>etotbyl ne 1'ozi1'1a<'(neb_vlzevlottn)
v_vneehal po \lovech: „;nedal se napálit-'.. na \W. 54.; .Sprjaqaja
\ u'rřwfhunipopolain
glagol tušua (řasuje
ne zcela správně ruske \'lovn x-ttlŠuG)přel. „\'přádaje
hříšní
napolo...<-. (óS); »tru;\—<<
je nzbabčleeu, nikoliv
hlupák
(TZ): >>plaeha<—=
(popraviště) přel.
..\7mrt-: (SD); >>nagrada<<(odměna př. »občt: (Si:
_on ne v silaqh soglasihja na \voj

smertnyj p rigovorc (není .\ to, b_vsvolil k svému odsouzení
na smrt) př. beze \111_v\ln:
»není s to, aby k tomu svolil na smrtelný svůj \libc \S—L)a pod.

Ačkoliv ted\ překladX Mlštika není bezvadnv přeceje poněkud
lepši) \črnějši a do\lov ncj\1 než )Iacháčkův.

V Illusttovaných

lomaneeh pio lid \'\*šl\ \ překladě

Jar. Janečka všeck_\ po\'ídk\' prosou. obsažené v \I. \v. ..Sočinenij
A. S. Pu\k1na
\emůžeme soudit o Janečkovč překladu všech po
videk. majíce po ruce pouze 1. sešit „\birky Illu.\trova
n veh 10—
man it“, obsahujíci počátek ..Pikové dam \". Ale soudíme-li dle této
části překladu Janečkova. třeba říci že ani tento překlad není bez
vážnych nedostatkův.
Tak na str. 1. nedobroželatelnmťcz překládá »nenávista 1ní\to: »nepřízďn, závist ;
>>tlě<lttškč<-.
(dědečkovi)

př. :vclč-večeec, ač hned

další

slova

mohla

ho upozornit

Správnost (M; “net, da i Iolkof'a (ne, a do.—ti,kont-el) př. me, a tolik

slova ta přeložil nesprávně:

když ne, tak dobřekd; \

na ne

(l: taki-Y.)írštík

neju b_vl korotko

znakonl

čelovC-k...<<(\ ní byl dů včrnř—znám...)

př. uměla nedlouhou

známost \ čluvčkent<<(4);

>>nestnotrja na svoju tajinstvennosť

(při \\“é tajemno\ti)

př. při \mu nadání/:

(:"); >>zafanulsja'
(zahafal, vtáhl kouř do \ehe) př. »protáhl sea-\(b); >>po\čdt'-t
(sešedívčt)
př. »váleti se<<(tu); »razsčetlivyje v vřtrennoín svojom tščeslavijia (v_v
pnřítaví při své lehkoín_v\lne v_vpínavostí) přel. »zakládajíeí si na sví—lntlaehání-x (11)
»gostinaja'. není >>hostina<<(ll), nýbrž \alon, hostinnv pokoj; »gremuřija (řinčíeí) přel.
»\'rzajíeí<\ (13): >>ljndi<z(čeled') př. .lidé<: ('203; tverdiť (opakovati) př. tvrditi
(:'JD:
»s peřalnym priličijema (\ te\'klivou slušno.\tí) př. \ obvyklými „\'ínuteen_\"míobřad_v<<
(30);
»atítnde-si. (počkejte, prosím!) př. zpočkáte sí<<atd.

Jak viděti. překladatel prozrazuje dosti často. že není vždy moeen
jazyka tuskeho i dopouští se v překladu dosti hlubvch eh\b. Ostatně
zdá se. že pan Janeček mohl se něktc1\'1n chybám snadno \'\ hnouti.
kd\'b\ b\l \ěnoval větši peti překladu svemu.
Celkemnejzdařilej\i je překlad Puškinovýeh plací prosou \ „Ruské

kn1hovne“Jsou
sice i tu někteíe eh_vb\ v překladech ale celkem
překlad vystihuje original. \emalou zásluhu oto má p. redaktor. jenž
mnohé pol\lesk\ překladatelnv opravil, jak bedlivý čtenář snadno pozná.
V překladě »Kapítanovy
Tak

:>da pofanet

deery<< od D. Prusíka

ljamku<< (ať koná

těžké práce služební)

nalézáme nekolik pokleskíl.

př. :>ať si přitáhne

tt)1'l)ll<—=
(G):

překladatel nečiní rozdílu mezi: trideati pjati Ičt' (35 let) a >>lč-ttrideati pjati. (asi
35 let); »k1i\oj<< není »shtbenvcc ('22 , nýbrž »jednook_\"=<,jak později správně přeloženo;
»darom čto t_v statnchae (třeba\ jsi stará) přel. darmo že's stařena (ól); \ovčt
(svornost)

(lojovými

přel. >>rozvaha<< (SG);

>>vizg<<(vřískot)

svíčkami) přel. >>špinavými

přel.

»hvizd<< (BS);

»salnymí

\'věeami<<

svíčkamia (&'-Z);>>l\i\tenen1 (prakem) přel.

>>paleátent<<(SŠ); >:dolg platežem krasen<< (dluh zh_v'tý, hlava zmyta) př. »dltth odplatou
je hezký<< (SG); »ut-ro večera mudreněje<< (přes noc dobrá rada) přel. >>ráno je večera
moudřejší<< (SG); »ja vojuju choť kuda': (bojuji jen což) př. »já už nějak bojuji<< (SS);
>>razlmjetn<<(loupežnietvím) př. »odbojem<< (SB); >>onsmutilsja, no vskorře opravilsja<<

(zarazil se, ale brzy vzpamatoval
»ehoroš gus<< (čistý ptáček)

př. >>majorházel

se) př. »zamračil se, ale brzy obrátil

př. r-liodný chlapíklcr

se“. (SG);

(E)—L);
*wtnajor metalu (major měl bank)

karty<< (98); »tebě ne sdobrovať<<(dej pozor, ať nepohoříš;

neujdeš

neštěstí , jak později Správně přeloženo) př. -,t_v.\_enepolepšíš (101); 'na dosugča (v prázdné
chvíli) př. :>th s_vtae (IOS): as serdceuv: (se zlosti) př. >>ohnivč<<
('U?); »pokazanija

jego dolžny h_vťvažnyff (výpovědi jeho jsou asi důležity) př. >>trest (nakazanije)
mu.—jib_\'t težk_\"<<(109);

a ne

\* oslušaniji<< (a nikoli

z nepmlušnosti)

jeho

přel. »a 7. ne

poslušeustv<í< (111) a pod.
V >Piko\e
dámř<< A. Štěpánek pieložil >>lčtše>ť<lesjat tomu nazad<< (asi před
60 lety) na \t1.260.:
>>])ř((lpadesáti let_\'<:<ka1etnik< (kočálník
píel. >>lnáč ('260;
Y. Mřštík »karetnika přeložil rovněž tim-právně >>karhauík<<: karležnik,; »srjadu<< (po
sobě) př. :>najednou<<(262); »dvadcať<<je 20, nikoliv »dmnáet- (5272)

Ú.lfalašova'. slušně přeložila: >>Povídk_\ lla lkin af , >>D11l)10\sk_\"<<,
:Kirdžali',
>>.\Iouřenín Petra \'x', »Kronika vsi (řol't'reliinafr, >>Ro>rlavlev<<a >>Eg_vplské
nocia.

Však i tu nalézáme některá nedopatřeui. Tak :>na veršok<<(na čtvrt pidi) přeložila

ua píd<<(l31);

>>l>ezprestannyj<<(ustavičný,

nepřetržitý)

př. :>hezvčdom_\'w(14ó):

>>gostinaja<<

(salon, hostinný či přijímací pokoj) překládá C-a.\to jidelna (: stolovaja'; 11>>
Vozneseniju.
(u chrámu Nanebevstoupení Páně) přel. u \'ozuesen.\keho (lóó); »nderžat slovoc
(dostati slovu) překládá >>zdržeti .\'lovo<<(IT"/';; španskija muchi= (španělské mouchy,
puchýřníci lékař—ští)př. :vbaůkya (197); >>kak plaelia
(jako pepravištč) vynechala na
.\;t1'.241. po slovech: »suatek lekal ji ; vozraženije
(námitka) př. >>představa<< 324 ;
<>k1ad_v<<
(rámy) př. >>pokrov_\*<<
(325 : »hit_\'j čas \lttšaješa (po celou
hodinu
po

.\.loucháš)přel. »zahíjíš
přel. »podle

XJ

čas posloucháním“ (326); »poslě

Nihuraa (po Niehnhl'ovi)

(?>—43).

Ruská knihovna přinesla..Kapitanovu dcerku a ostatní
povídky prosou“ jako prvni svazek„Spisův A. S. Puškina?

\evíme, míni--li redakce v dalších svazcích podat také preklad\ básní
& dramat, dosud nepieloženvch,

veškeré

či chce je \*\plnit1 pouze překladem

pro sv Puškinovv.)lá1ne za to, že hv stačilopřeložit2P uškina

pouze vvhor z básni, z nichž některé máme již ve slušném překladě
El. 1x1asnohor\ke &V. Junoa, pak výbor z dramat i pro.\aick\'*ch spisův,

& že bv b\lo zbytečné překládat tak slabé věci, jako jsou ..Istorija

Pu eacevskago bunta“., „Matei ialv dlja istOIiji Petra V."
",
„Kamčatskija
děla“ a většina člankův. uveiejněnvch v 9. svazku
„Sočinenij“, odkudž něco vybral p. Macháček.

K opravám diplomatáře moravského.
Píše FR. SXOPEK, k. a. archivář v Kroměříži.

CI.
114. Dětřich bicí,-ul). Olomouc, 21. října, 12.99. ——E. ]. (z. 5.

Xejstarši záznam: Zu per quan dam siluam (jinvm inkoustem

a jinou rukou):videlicet
copus Theodricus

in Friburch

cuidam

Gerlaco

quam donauit epis
(později připsáno):in

feodum. — XlIX.
Pečetí na pergamenových proužcich poškozeny obě.
Codex dipl.

Original.

ř.
sdue
\
ř. 11. sicilicet (omyl tisku)
str. 118. seinerint, vel poterint . . . in
feodum

do textu nepatří;
scilicet ř. 12. Ostrauiam,
sciuerint vel pOterunt(sie) . . . in feudum

in perpetuum
str. 119. ř. 18. rok

inperpetutun;
v originale vypsán zcela.
CH.

116. Dětřich bis/m]). Pustiměř, 11. Zeď/za 1300. — K. [. (1.1.

\ejstaiši

záznam na lubč listinv setrelý až k nepoznání: Theo—

deiiei epis c0pi peimutaeionis
(co následovalo.je vvskr—il)
mo
že nelze již plečisti). RumčlkouXI. k. \0\ ejši lukou: pl iulleeiu m

Theodliei episeol)i super pelmutaeionem ville Paskow
pro libental et data in feodum.
CHI.
1.18. Dětřich

Lis/ml). JÍUÍzclnírfe, 27. Íuvčt/m 1302.

——L. I. (z. 3.

Nejstarší zaznam: feod um in \villa Czessiez
psáno):episcopi Theodriei. Rumělkou:XII. k.

(nověji při

Dle listiny měly býti přivčseny pečeti dvč. jest však jenom pro
jednu v pergamenč učiněn zářez, podobně biskupovu; byla na perga—
menovčm proužku.
CIV.
177. Jan čís/fuj). ]Cronzčříž, 27. května 1305. — S. Í. a. 8.

Pečet biskupova na pergameuovem proužku zachovalá velmi dobře.
Obraz: biskup ve slavnostním oděvč s mitrou na hlavě v levici berlu
drží, pravici maje pozdviženu k želmaní. Napis: '? JOHAXXES. DEI.
GRA. OLOUVCEYSIS. EPC. Na rubč pečet menší mající v prostředku
lva ležíeího. kolem jehož hlavv pozdvižené proužek s liteiami A\ E.
kolem napis: T S. SEC. EPI. OLOMVCE\DIS. Kapitulní a městská
olomucka pečet poškozen) velmi.
Str. 187. ř. 2. Cod. dipl. ('onsensu Dr.
Leelmer: seieueia
i'. 11. Cod. dipl. nihilominus
ř. l.). „
„ requirantur
i'. 17.

„

„

Orig. softu, čárka nad ítenouuká
kí'ivlá naskvtuje se i jinde;
Orig. nic/zilominus;
„ requiruntur;

vel

„

str. 188. r. 4. Cod. dipl. peeunie
?. Cod. dipl. capituli Olomucensis

ua—

nel;

„ ])eccunie;
„ patrně: eapituli Olonn'eensis, ač
hned vedle jest: ae Ciuitatis Olo
nmeensis. Není zde při \'ytčeném i
rasury, aniž jest místo nějak otřelé.

CV.
179. Václav fu)-cíl.Praha,

20. června 1305. —- JI. Í. (z. %.

Nejstarší záznam na rubě: priuilegium
super [Strzielnaet
superl Bu d vssow později nad ladkem napsáno: \\ en[eezlai revis. ..]
a pied „\\ eticezlai“ připsáno později: 1estltutu m Pod tim přetížené
č. xh.. pak č.1xx1n.Pio
hnědou skvrnu písmena a. slova v závome
nelze již s bezpečností udati.1\rálovská pečet b_\la na snfue z hed
bávnveh nití červenvch a žlutveh spletené. i\\ní jí není.
Peigamen jest; kde b\la listina pr\e složena na několika místech
prřelomen

('oclex dipl.

Original.

str. 189. i'. 10. ut

rt;

i'. 133. ut . . . uidelieet
i'. 17. uidelicet
i'. 18.

rt . . . ridelieet;
?'l(l('ll('í'i;

archhlizu:ouu.<

ill'C'lll<l'I/ZK'OllllF;

str. 190. r. 1. prouiueiali
ř. .").v otisku Šočkově Dr. ll. do-

prnuiu/iali;
(lá zcela patrně

čtu v originale:
esse et ad eam p ro 1)rietatis
iure pertinere, iuramento pre

plňuje po Eccles-ie z originalu:
esse et :ul cum proprietatis iure
pertiuere, iurameuto prestitn fir—

stito

firmauerunt.

Nos bona

maueruut. No.—:bona ipsa eidem
(restituimus, et ei) pozuameuav,

ipsa eidem
OÍm/mccnsz' ecclesia
restiluimus et ci atd. Otevřev

že v závorceobsaženáslova jsou
z otiskuBočkova, nebo prý ori-

kOpiáí' I. shledal jsem fol.
K. H. r. že i opisovatel
v

giualjestnatommístčprohnědou

XIV. věku tak četl;

skvrnu nečiteluý.
ř. (3. zmlumus. ut
í'.

columns, rt:

pisCMiOllilHts

pí.—;caciouilms ;

i'. 1-1. Datum Prago.

po slevě „Prage“ není

v originale

ř. 14. a 15. anno domini MCCC
(punto

rok v_vpsánzcela literami:Annodomiui
millesimo treceutesimo (juiuto.

lc'ČlŠy (.);

CVI.
1.90. Bis/vu]) Jun. Olomouc, 23. února 1306. ——1). ]. (z.4. ([ Kop. ].fol. E. 1111.

Xejstaršízaznam:Super scolastriam

Lappaniez. Novější:Ineorporaeio
ad scolastriam

Olom ucensem,

Olomucensem in

ecclesie in Lapanicz

později: MCCCVI. Dobře za

chovány jsou na nitích hedbáví čeiveneho a žlutého pečeti v bílém
vosku kapitulní i biskupova se sekietem na reverse ve vosku čelvenčm.
Našel jsem zde i jiny exemplář (značka jeho zde v citatech: II.)

s nápisemna rubč:Vnio ecclesie parrochialis in Slapaniez
seolastrie Olomucensis ecclesie; neconíže:Transsumpta
est. etiam alia littera

MCCCVI.Kapitolnípečet na pergamenovém

proužku. Biskupská odpadla docela.
“Sa exempláři I. pečet biskupova a kapitolní ve vosku bílém na
nitích hedbaví žluteho a červeného. biskupova. jak popsána jest vvše
s mensi pečetí ve vosku červeném kapitulní s biskupem Zdikem.
Oiiginal II. má biskupov u pečet na pergamenovém proužku též takovou
jako I.. jenom jest sekret v bílém vosku. Kapitulní schází; ovsem jest
pro ni zářez v listině.

Str. 201. ř.
r. 10. Budislav L. správně (lle I.:
Budyzlai
r. 11. Ranciry L. správně dle I.:

f'

originale II. schází: exilem;
„
„
„ Budizlai;

„

„

„ Rancz'rí;

„

„

„ predictos prouentus;

Raucyri
ř. 2.3. prouentus predictos

K opravám diplomatáře morav<kěho. — „\'ová dila.

str. 202. ř. ?. cum \'aeat (dle I.)
i'. 4. uel L. správně

v originale ][. cum ':ufauerit:

dle I.: vel

_..

ř. Í). vel

ř. í). iura

_..

paroehie

C'„l.“.\'if11llzltlll'

927

].

„

„ nel:

,

„

nel:

Il. iura parnímhie
II. e.r._\-ecluatur:

i'. 9. L. spr. dle I.: nulla pro ci.—' v originale

I.

v../'equatur,

II. taktéž“

que—th)

í'.

Bedriehmviez L. spl'. dle 1.:
Bedrivhouiez
i'. 13. Losvlizell .. Slapauiez I,. spr.
dle

I.:

taktéž:

„

taktéž.

I. Slapzmj/vz;

Lez—rezen

i'.
prom
i'. 17. Zelowieze
i'. 16. L. \pi-. dle 1.: \Yelethivze
Jm'zikouiezvi) L. spr. dle I.: Jurzi-

[.
I.
II.
II.

prom:
i II. Zelouivze:
\Veleliezv:
,
.lm'sicouieZL—z

kt'Q'H'icze

Porueth(mit-ze

L. Pa,)rzyeelnmie/„e

\gpl'úvnč oba:

Pt)I'Z_\'vil1(ílul(“/.UZ

Volmlniezv
i'. l$l. vel
i'. 30. aut temporalil)u.\

ll. aut [z) thnporalihus:

i'. 23.

ale

L. spr.

dle

coilavionem
i'. B*. Blul\'.\'lzlu.\'
i'. 29. predieti
i'. SW. neuen—u jwt
i'. 32.

I.:

]. (fnl)(lni('__z// II. (HlNlllkYJI
I. vll. II. uel:

„ul no.—'n'mn

II.

„ul eollaeionem

no.—1121111:

]. Budizlam;

nemá l.

ani Il. ani kolnúí' I.:

omyl tiskový

II. ('CCÚVIO :) ohaz kaÍ/enclas.

Nová dna.
Sborník \ elelllad.\ký po delší přestz'nce zase se objevil mezi námi
()“.\I. s.v '2..) Tn alou ('(nu má podlobnými a \ lezajímav_\mi zpiávami
z dejin \elehladu jehož pamatek nemužeme si dosti vážiti. \ tomto
sešitě Z\l„ištězají1na\'_\" a plo balharství

jest článek o z1'u\eni \elehiadského
s jeho památkami.

neznabožskě o.\vět\f v_\'znamný

kláštela a \andalskéln

řádění

Oblázková Reule D1a.\ Podlahv nami již dříve ohlášen
na pře—
kvapila obecně nádherou uměleckou a bohatstvím obsahu. tak že za
slouzila také nějakého pěkněj\ího jména. zvla\tě jakozto \'elevhodný
li.\t rodinný Plejeme ji i dále mnoho zdalu.
B. Ixoěi v Piaze odhodlal se k \elikěmu podniku. vvdávati
104)ak\ arelů l Jansy pod názvem Staiá Praha. Dílo jest jak pamatné.
tak skvostné. i zaslouží všemožně podporv. Text) píše alch. l. Herain.

]gna't ]Ícrrmmm: Otec Kondelík (\ Ženich Vejvara. Drobné příběhy ze
života spořádaně pražské rodiny. Xakl. F. Topič v Praze 1699. Druhé
v_vdání. Str. 507.

Zenich Vejvara jest magistratním úředníkem s nadějí na povvšení,
otec Kondelík ohlíbenv malíř pokojů, majetník domův a hodně deeluškv,
do které se Vejvara zamiluje. Cel\' pruhěh tohoto poměru. všelijaké
dobrodlužné zápasv trochu nešikmněho a trochu nešťastného ženicha
o nevěstu líěí přek_vpuJíeí1nhumorem znal\' biograf pr(ažského měšťanstva.
České čtenářstvo pi v přijalo knihu s Jasotem jsouc rádo, že prv
se zas Jednou upřímně může zasmati. Souhlasíme úplně, aě některš
příběh se nám zdá ponekud vynucený, kalendářní, vůbec toho dobrého
trochu mnoho. Za to některé drobnokres bv jsou skvostné. figura
Kondelíkova a Jeho panímámy rozkošna. Méně zálib\ nacházíme na
ironii, ktera naznnaěena Již v nadpise (,..
,spořadana“ rodina) (( prosvítá
i na místech, která upřímný přítel zdravého kmene národního bv měl
raději pojata, Jak zasluhují, važně. Snad si takove hlubší pojetí spo—
řadaně (bez ironie řečeno) pražské rodin) nechal p. spis. na jinou dobu.

„Slezska Kronika“ v\ dala v nově tvto knížkv: K. Kaena Pod
llanáeký lll nebem (.)0 kr .), J. Vylzlídala Pl ílíodv z \ \ soudilova (40 kr.),
Paměti rvtíře Hanuše ze stol. XVI. (4:3 kr.). Dla F. Slam,) \ebál se
ani čert a (10 kr.), Podivín hrabe Hodic (15)kr.,. Cena velmi nesteeJna
Tři povídky. „Napsal A. B. Štastný. Nakl. Šašek a Frgal ve Ýelkém Meziříčí
Str. 97. Cena 28 kr.

V povídce „Kable zbohatnutí“ líčí spis. osudv zemanské rodinv
kteráž vvhrou zbohatla, pak se octla ve zněmčele společnosti panske
a hv11vost1 z části nepoctivostí úředníkův opět schudla. Velmi případně
je znazorněn vliv německého ustavu na ceskou dívku. \' povídce, ..Br*at1
a sestra“ liěi vliv 7lé spolecnosti na vzdělaného mladíka, a ve „Sehudlé
tetě“ podán obrazek z rodinného zivota za doklad, že nemáme milovati
příbuzných Jenom pro bohatství. Trochu těžkopádný sloh místy vadí.
Knižečka hodí se spíše pro knihovny lidové.
K.
Sny a tužby. Z blízka i z dáli. Povídky J. dlí/og. Nakl. Šašek a Frgal
ve Velkém Meziříčí. Str. 06. Cena 28 kr.

Spisovatel odhaluje zákulisí rodinného života úřednického a kreslí
snv dívky zbožně, kteráž místo do kláštera konečně se dostane pod
čepec. \Iotiv hodně starý. Tendence, že v mládí učiněnvch slibu netřeba
později splniti, naprosto se nam nezamlouvá. Ostatní črt\ jsou romanovitě
napínavé, dráždivée. Příliš romantické ovzduší knihu pro mládež valně
nedoporučuje, ač některé obr('(sz jsou velmi pěkné. „Matkou zachr(iněn'“',
„Casu dost“, „Charpový věnec“ zvláště se zamlouvají.
K.
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Kolik stojí Rusko každý absolvent vysoké. školy? Ze zprávy
ministeria vyučování vysvítá, že největšího nákladu vyžaduje universita
v Moskvě, totiž 945.01Ít0 rublů ročně, pak následuje medicínská vojenská
akademie 530.t_tt.NÍtrublů, petrohradská universita 407.000 rublů, kijevská
EŠSOJÍHÍDO
rublů atd. Dělíme-li sumy ročně vydané počtem ročních absolventův.

tu připadá na jednoho absolventa petrohradské university 930 rublů, moskevské
1449 r., medicínské vojenské akademie 1315 r., petrohradského historicko
Í'ilOIOg'ickélioinstitutu 10013412, číslo, které by nezasluhovalo víry, kdyby
nebylo známo, že v roce 1890. tento ústav, který vyžaduje 117.307 rublů
vydání, jen 11 mladých lidí vystudovalo.
...“,

O výdělkové p'áci mládeže školou povinné promlouvá O. Janko
(Das Rothe Kreuz, č. 9, 1809). Dle dosavadních údajů statistických jest.
v Německu 214.954, t. j. 10—150/O dítek školou povinných výdělkovč
zaměstnáno v továrnách, dílnách, v domácí industrii a při hospodářství.
kteréžto číslo každým způsobem nízko je vzato, poněvadž velká část pracu
jících dítek částečně z neznalosti, částečně úmyslně při statistických v_v
šetřováních nebývá udávána. Toto číslo obnáší nejméně kolem 50t.t.tft00.
tak že každé 8 dítko konati musí práci námezdní. Výkony pracovní pře
vyšují namnoze malou sílu dítěte, a to spočí'á škoda práce.: 1. v příliš
dlouhém trvání jejím, ježto t_vto dítky pracují 0—8 hodin denně i více:
“2. v nepříznivé době, ráno od 4 nebo 5 hodin nebo od 10—12 hodin
v noci; 23. v tom, že dítky i častěji za dne výdělkově praeovati musejí:
4. v množství žádaných výkonův; 5.. v tom, že žákům volný čas je odňat
netoliko ve všední dny, nýbrž také i ve svátek; 6. v mladistvém věku
dítck k práci přidržovanýeh, z nichž v mnohých případech i takové dítky.
které nedosáhly (3. roku, pracovati musejí. Hlavní důvod pro výdělkové
vedlejší zaměstnání dítek, je bídné socialní postavení mnohých rodičů, mnohdy
i požívavost a touha rodičů po lepším životě, jaký při výlučném výdělku
dospělých není možný. Jen zřídka přihází se případ, že otec nebo matka
oddá 'ají se zahálce a dítky za sebe praeovati dávají. Větší dítky přijímají
práci, aby si vydělaly peníze. na šaty nebo na 'stoupení do povolání, často
také, aby jich použily dle své libosti. Další příčinou, proč práce dítek byla
zavedena, jest; snaha jednotlivých prácedárcův, aby si Opatřili laciné síly
pracovní. Pracovati mají dítky, neboť práce je nejlepším prostředkem, aby
byly chráněny před zahalčivým životem a jeho nebezpečenstvími. Tělesná
práce jest. nejlepší protiváhou proti škodě, jež povstává z dlouhého sedění
a z téměř výlučně duševní činnosti při školní práci, mimo to podporuje
tělesný rozvoj a praktický smysl dítěte. Výdělková práce má kromě toho
ještě tu přednost. že budí smysl pro výdělek a šetrnost. Proto nelze ji samu
v sobě zavrhnouti, jen když děti rozumně k ní jsou přidrž0'ány. Zavrhnouti
se však musí práce dětí. která brání duševnímu a tělesnému rozvoji dítek,

je od návštěvy školy zdržuje nebo je v mravním ohledu ohrožuje. K ochraně
dítek proti škodlivé výdělkové práci musí především zákonodárství přihlížeti.
Cas vedlejšího zaměstnání měl by trvati v nejvyšším případě Eri—l hodiny;
rovněž by muselo býti stanoveno, že práce nesmějí býti konány ráno před
započetím školy a večer po 8 hodině. Dítky, které nedosáhly 11!_let věku
svého, neměly by býti vůbec výdělkově zaměstnávány. Dále mohly by býti
také ty práce zapovězeny, které pro dětské síly jsou příliš těžké anebo
jinak v ohledu zdravotním nebo mravním škodlivy jsou. Hlavním ovšem
prostředkem proti přílišnénm přetěžování dítek prací jest a bude všestranná
snaha po zlepšení socialnich poměrů chudšího obyvatelstva, neboť tyto jsou
nejčastější a nejhlavnější příčinou prát-e, dětské.
_p„

Vynálezce

komory temné („Camera obscura“). Až posud nebylo

o tom shody, komu přičísti vynalezení temné komory, této nejnutnější pod
mínky pro fotOgrafii. Ze staré doby se jen vědělo, že Aristoteles učinil
pozorování, že světlo sluneční, když prochází čtyř-hranými otvory, tvoří nikoli
přímočárné, nýbrž kruhovité světlé obrazy. Tento důležitý fakt zůstal však
úplně nepovšimnut. Teprve 15. století pokročilo poněkud blíže k objevení
temné komory, a jak se udává„ byl jejím vynálezcem florentinský stavitel a
učenec Leone Batt. Alberti. “Údaj tento jest. však mylný. Nejmenovaný
životopisec podává totiž zprávu, že Alberti v malé bedně úzkým otvorem
ukazoval vysoké hory, široké louky a vzdálené krajiny. Z toho soudili ně—
kteří chronisté, že Alberti vynalezl temnou komoru. Avšak ze zaručeného
podání jde na jevo, že se nejedná o přímé obrazy přirozených předmětův,
nýbrž jen o obrazy, které po způsobu dioramatu předvedeny byly. Později
bylo vynalezení temné komory připiso*áno jistému Dom. Papnuziovi, portu
galskému mnichovi benediktinskému. Důkaz však pro tento předpoklad ne
může býti podán. Mnozí zkoumatelé prohlašovali pak, že původcem a tvůrcem
komory temné je Ital Giovanni Battista Porta a také ještě neprávem. Vlastním
otcem jejím není nikdo jiný, než genialní Lionardo da Vinci. Eugen Můntz
z Institutu de France podal pro to přesvědčivý důkaz v přípisu na pařížský
časopis „Revue Scientifiqueíi „Potřebujeme jen čísti“, tak praví v dopisu
tom, „velikého malíře a architekta, abychom pravoplatně důkazy proto nalezli,
že skutečně znal všechny vlastnosti temné komory. Lionardo da Vinci věděl,
že osvětlené předměty, jež nalézají se mimo zatemněný prostor, svůj obrácený
obraz malým otvorem do něho vrhají a jak tento obrácený obraz na kusu
papíru, který za otvorem držíme, může býti učiněn viditelným. Hieronymus
Cardanus má dle vší pravděpodobnosti zásluhu, že otvor temné komory po
prve čočkou opatřil. I Porta má přece značný podíl na tomto důležitém
přístroji tím, že vynalezl přenosnou temnou komoru. Vlastní však objev
temné komory musí býti uznán jako jedna z mnohých zásluh velikého
Leonarda da Vinci.“
—R.

Xejnižší sazby poštovní

z celého světa jsou v Japonsku, kde oby

čejný depis po celém mocnářství dOpravuje se za ? jeny (3 kr.). Láce tato
je tím nápadnější, povážíme-li, jak obtížný jest terrén Japonska a jak málo
rozšířena jest tam síti železniční.
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Církevní zprávv. Z Říma dochází zvěst za zvěstl. Jak se tam

chystají na vítání poutníků

v budoucím JuhileJnJim loce.

_\eJen vc \atikanč ale i město a vláda činí p(íp1a\—'v.\ t1unm řeei.
Již „\nčmmna tento měsíc zahaJena take se výslovně činí zmínka

o piíplavách na veliké slavnosti katolického sveta, Jemuž Italie pílec
v čele. ——I lihelalní Italie cítí ted pminnost \tavčti na odiv \\('
katolictví. neboť nechce poutníkův odrážet — vnesoutí peníze do země.
\laJí (\ic různé vrstvy protiklcrikalní Italie chuť i v budoucím roce
oslav konatí sve Z\la\tní proticíikeuií 0\lav\_. ale um\'sl\ tv už v po

čatcíeh \v_\"chJsou zakřil(ov('1n\./\la\tě

\\e\tud(nt\l(\

libelalní sjezd

JeJž lifva \tudent.\k('(. 2.0 zaří otitulovana \\olati míní7 z vyšších
pol(_vnu\f odpadne. anebo se mu položí uzke meze. Také lože zednařů
chtějí pořadati \\ ůJ v\eol)(env

\Je7.d ——ale i z toho asi sejde.

Liberalové. italští \polehaJí na to že pes Jejích 1eJd_\ Vatikan
přece nepozbude sve přitažlivosti na l((atolieký svět. A tak i oni svým
choutkámVprotiklerikalním budou moci hovčti, a poutníci své peníze
přece do .liíma zanesou.
Chystají se i v lepším \mJ'slu: (l((íh\ poutnickému komitetu
1ímskému hodlaJí po\k_\tnouti slevu Jíždneho 70 až Too/0 tak že by
(l0\('1žel_\ od \e\e1ních hranie až do _híma poutník) Jen za čtvrtinu
obyčejného Jízdného. Podobne ochtějí italská společnosti vvmoci slevu

na společno\tech\ousedníeh \tatů: l(akou\ka. vac ar a llaneie. Budou
ted) sníženo taiify u nás bezpoeln by už z \ídnč až do l(íma ne—
-li
] ze \'7d('(lenčJších mí\t. \eJmen\í (i\lo poutníků, plo něž \ldvv se
povolí. mu\í \*\ak b_\"tia\p()n etv1t milionu. Pravděpodobně \šak čekají
nával poutníků Jen 170 až 200 tisíc. Plo ubytovaní poutníku zařiquí
se už \šcchn_\ rodiny tem(ř v celém Rímě, a pro chudé poutník)
zříditi se maJí zvláštní hospice, co neJlacinší. — I Rím chce míti pro
budoucí rok nějaké „clou“ pro nával cizinců: něco velikolepého Jim
posl(_\tnouti. Tavlhch
sc e\větlení (elekt1ickvm světlem) ohlomné
kOpule vatikan\ké l)a\ilik_v Jež b_yb\lo nerum(1eneJ\1 a poutníkum
Jistě mileJší než nčJaké civilní 7.,clou“ v městě samém.
Dne 27. (íjna zemlel v Zadru metropolita dalmatský Dr. Jiří
Rajčevió. Zemřelý při provádění lonskeho srpnového dekretu kongregace

ritu o slovanské

bohoslužbě

dostal se do sporu \ národem a

posl:111ei.Yepřáltě bohoslužbě slovanské. Nepřeie Jí ani dalmatska vláda
zemsk(' Má se za to že audience genelala šl. Davida, dalmatského
místodržitele u sv. Otce \ touže otazkou souvisí a že v p. mí\tod1žícím
nedostalo se asi slovanské bohoslužbě na Pomoří vřelého zpravodaJe a

zastanee. Lonský dekret kongregace zatím vedle 'libovolného proná
sledo*ání v některých diecesícho upravy ani pořádku do otázky té

nepiivodil.

V poslednídobě deány dva politické projevy velepastvři

našimi:
list arcibiskupa olomouckého po bouřích 1)lOÍ1L1(lOVSk\Cl1
V některých \*\,'chodomor*a\*sk_\f
ch městech, napomínající k lásce a po—

slušnosti zákonů; arcibiskup sjednocený eh Riisínů ve Lvově V\dal list
ke kněžstvu svému o politické činnosti kněžsha, Z\láště o vedení akce
politické knězi samými, pred čímž důtklivě vaiuje.

Spory církevně—národnostní

V Šukovině se ještě přiostřil\

po sjezdu rumunského pravoslavného duchovenstva (30. iíjna), na němž
protestmáno na dvě sti**,an\proti rusínska
požadavkům i proti Vládě.
Diseiplinarkami, jež vláda proti účastníkům sjezdu, jako vrchní moc
nad nimi majíc, zahájila, boj se zatím svedl na jiné pole, na kterém
se asi ioztiiští.

Menšina ?TčlennéhoV\'*borupro autonomii

katolíků

uher

sk \"Ch vydala svůj statut proti statutu \ětšiny. Ve smyslu demokrati
sování autonomie jde sic dále, ale jde též dále v bezohlednosti Vůči
dosavadním právům církví samostatných: „sedniihiadského státu“ , a
sjednocené církve rumunské. V onom směru žádá návrh menšiny, aby
veškeré ústavy vyučovací byly úplně samosprávně katolíkům podřízeny,
autonomně, aspoň 2 části, aby se obsazovala i vyšší beneficia, fundace
katolické aby spravovaly autonomní oro
any; volbyzzástupců katolické
autonomie ať se konají piínio a všeobecnou volbou at se volí zástup
cové nejnižší, tito volí V\ šší atd. postupně.

\\bor pro uspoiádání

kongruy kněžské \* Uhrách

dospel ve svých výpočtech a návrzích tohoto konce, že i'ihrnnv poža—

davek na úpravu platů 800 zl. nedosahiijícíeh činil b\*1,1:)0000
roěně,

zl.

s těmi 100.000 zl.. jež dnes už asi (300 duchovním přidány.

Tento doplatek 1,100.000 kongruy mají převzíti na sebe \\ šší bohatě
nadaná beneficia, jak komisse navrhuje. A sice bud ioční onen poža
davek má se hraditi roěninii piíspěvky, jež platiti budou vysoká beneficia
poměině ke sv'*m příjmům; nebo má se učiniti \*\"půjěka, a obnos ten
kapitalisovati; úroky z tohoto kapitalu by se kongrualní pozadavek iočně
vyplácel. Tento na konoruu uložený kapital (asi 40 milionů zlat_\ch) by
pak V\ šší beneficia ročními splátkami \* jisté době let umořila.

\a

katolickou

universitu

uherskou

věnovalpo,—\ledně

též biskup Pětikostelskv Samuel Het\ e\ 100.000 zl. a spolu pas+\*1si.vm
listem vyzval své kněžstvo a věřící, aby podobně sbírk\ mezi sebou
7ahájili. 7 aioveii dal uz myšlence konkretnější substi*,at navrhnuv, aby
katolická univeisita zřídila se V Pětikostelí, kdež podobná beztoho od
1367. do 15326. stávala, a dnes beztoho dvě fakulty, bohoslovná a
právnická \* Pětikostelí už eXistují. Dříve už na katolickou universitu

učinili odkazy Čanadský biskup Alex Bonnáz a \ácovsky

biskup

Konst. Schuster. I s upsan_\",miv pětikostelské dieeesi sbírkou penězi
činí základní sunima na universitu katolickou složená na pul třetího
sta tisíc. Myšlenka katolické uni\ ersity má však své příznivce jen me7i

Rozhled.

933

hmlivějšími člei )* episkopátu uherského. -\ těch je menšina' Proto asi
též na minulých biskupských konterencích návrh, abv příští slavn0\t
tisíciletého pokřesťaněni Uher b\la zaznamenána založením katolické
universitý minul se s účinkem (\ došel chladného plijctí.
Zvláštní (hub pastýlu mají katolíci uher\ti. zvláště na slováckém
severu Uhel v těch hodnostářích. kteří veškeíen zretel svuj obracejí

ne na upevnění víiv v s1dcích \ěřících svých. ale na u pevu ení
madar1\a ce. Slovácké list\ zvěstují z posledních dnůzzase o dvou
mad'arisačních felmanech, pa\tv1\l\\ m listem nazvat se to přece ne—
může. biskupů Spišského překazit podpisování slovácké petice) a
Rožna\ ského. (zakládat spolkv v nichž bv s_e lid učil madaískému
cíikcvnimu zpěvu, ab) v kostele konečně už všude se mohlo ma

daískv zp1\at )
Dne 9. listopadu slavil hospic německý v Rímě. jeden z nej
staišich a nejslavnějších památku (')lnuletěho založení sveho. Xadán
b\'l dvěma tlámskvmi manžel\ Petrem a Ixateřinou D01diechtovými a
zalozen papežem Bonifacem IX. bullou .(Quanto nequentiuv listóp.
1599. Sluje hospic ten krátce též ..Ani1na". _lměno to pochází od
obrazu. jenž umístěn nad portalem. Obraz znázorňuje Pannu Marii,
u jejichž nohou klečí dvě věrně duše prosící za přímluvu (\ ochranu.
Odtud povstal latinský titul: Beatac Mariae. Animarum, a italský

„Santa \Iaiia dell Anima (( z toho zkráceno „anima

Palestinský

spolek

německý v poslední své zprávě na

sjezdu 13. listopadu \c Frankíuítě podané vvkazuje příjmu z dosa
\adních sbírek 421 001)marek 7 nichž Pel vm samo sebralo 153).000 m.
Zajímavý jest poměr. jímž která země prispěla: pripadat na jednu
katolickou duši příspěvku ve \iitembcrsku
(il./_ pf.. v Porýní (31/2pf.,

\ esttalsku )",10pí Slezsku".) „„ pf., B((dcnsku11 pf.. Elsasko * „) pf.,
Hesensko “'10 pt. a konečně Bavoisko 1/ ]).t \ápadný jest malý pří
spěvek bavmský. Bohatě a zcela katolické Bavorsko přispívá nejméně.
Ostatně na malou štědrost a horlivost Bavorska stěžováno si dosud
vždv a při \'šem'

Í r ancouzská

zdvihat boj proti

vláda

nvnějši začínájako vláda loži a socialistů

ládům a proti cíikvi

vůbec. Z duvodu.že

snad je\t jich přes pocet zákonně dovolený (ŽÚ). jala se nedávno plo
hledávat policie konventv assumptionistu, kteří jako činní roz\1LO\((telc
tisku katolického zvláště jsou tlncm v oku. -— Leč nejen tento bez
\j __,(glnýpokus vexace je.\t znakem doby ve řlancii. Většina výboru

rcapoětovéhoa tu ovšem pioti \ uli ministra kultu škítla ). 200.000 fianku
na. udržování

výs lance ve Vatikauě

(( z příjmu 37) biskupu a TOMU

taíářií írancouzských. Tím ovšem není ještě zajištěno. že také sněmovna

to přijme.Jinýšleh \'edcnpíotiškolínn katolickým. soukrom\m. \avrhuje
se. ab\ na soukromých katolických středních školách směli z ustanovení
státu bláni býti jen takoví učitelé. kterí (')leta účinkovalin na svět.\kěm
některém lyceu (\ od in\pekce státní dostali blahovolne v)\'\ěděeni.
S patlným uspokojením přinesl „Boposlovskij \ ěstnik duchovní
akademie moskevské od konespondcnta svého \. Pisare\ ského článek
Hlídka.
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o hnutí „reformnim“ ve Francii, jehož výsledkem jsou tak zvaní
..abběs čvadés"_. kněží odpadli. Pisarevský pr( ví, že těchto asi
.)1)kněží odpadlíků má na straně své vešker\ šlechetně a intellioentní
ži\lv mezi katolíky fmncouzskými. V Paříži zatím vystavěny pio t\*to
odpadlíky tři aS\l_\, kdež pro první čas nalezají ochrany a opatření.
Všelikě hnutí ploti disciplině a v_\soké hieralchii (( zvláště p(oti hímu
jest ovšem plavoslavné cílkvi příhodnou příčinou jásotu, že papismus
už dokonavá!

V čem spočívá papežská

suverenita

a čím jest její nc

přetržite
dodnes
vykládá učený
Zocchi
prvnim trvání
říjnovém
čísle. založeno,
,Civilta Cattolicai'.
Popilá,lesuita
že by P.b\la
jen
čestnou sv1chovaností,jal( plávnik Pielantoni a mnozí jiní z učených
právníkův ltalsk\ ch jako Brunialti, Brusa, \IiraOIia, O(lando, Palina,
Scaduto (( j. tvrdí, ale přisuzuje papeži svichovaxiost vlastni, totiž
(ealní a ei'íektivní. V\svítá to z celého děje, jímž papež v r. 1870
a 1871. o území (ímské připraven. \e proto, že neuznal bezp_(ávi
spáchaného (( dosud nevzdal se náloků sv_\
',ch ani že Italie spojená
chtěla mu vnutiti mil zákonem „o zá1uk('(chi*, a v zákoně tom mu
dává svrchovanost, n_\'b(ž ploto, že není v celém pásmu dějů z let
1870. a 1871. ničeho, čím b\ sv1chovanost papežova, již před tím
()řece měl (( již celý svet uznával, byla b_\"vala přelušena a zmař.ena
P((peži zustalo i potom uzemi, na něz luka nepřátelská nesáhla, tiebas
Lim b_vl býval vojskem papežským v_\dán. Zádnou smlouvou ani

italskou ani mezinžirodni neb\'la prelogativa svichovanosti papeži plo
ono území, jež zbylo mu po obsazení (íma, odlel(nuta a zmařena.
Proto jest tu dějinná i p(ávní kontinuita toho p(áva papežského, jež
posledně p(i konfeienci \ Haagu mu italská vláda odpirala.
Zaznamená aji jako význačnou okolnost. že peneíal rádu jesuit—
ského p(esidlil z dos((vadniho sídla svého ]lmencíe do Lima, kdež
od zablání ](íma nesidlil.

P(ace p(íp1*'a\neplo pat_\"mezinárodní
učencu

sjezd katolických

jsou již \ plném p(oudu. Sjezd bude se konati v Mnichově

od 2—1.do 28.zá1í budoucího (oku. P(ístupné (((čeno na 4 marl(\ pro
katolické učence; učenci katol. z 1ádu budou p(ipustěni bez vstupného.
\ečleni mezináiodního spolku učenců katolický ch (nohou býti píipuštěni
na sjezd jen za vstupné od 20 flanků v\še, tímto příspěvkem (lob_\'vaji

\sak též práv pííznivcu stanovami spolku \\ tčených. Progíam, sekce,
(eě jednací a jiné podrobnosti zatim jestě neuíčenv.
Ostle polemil(\ \zbudila v tisku plotestantskěm s katolickým ——
hlavně v \ěmecku — odpověd kongregace „Sami Officii na dotaz
jakési představené společnosti sester nemocné ošetřujících. Dotaz zněl:

smiliošetřovatelkanekatolíků

v katolick * nemocnici na přání

jeho zavolati nekatolického duchovního, ((b\ (nu náboženské útěchy
poskytl. Odpověd zněla: „p((ssive. se h((beatx' Dekret. tento vydán sic
už vloni; do v_eřejnosti pronikl letos na jař,e ((le protestantské noviny
se ho chopil\ (( spustily křik teprve ted Křik povstal ovsem jen pro
nepochOpení stylu ('(ředně—
církevního, (( po ty subtilní distinkce, jež

plo „\labe duše nejsou. Vvloženo si deklet tak. že katolická oše
třovatelka nemá na přání nekatolíkovo vůbec nijak dbáti: Kněze ne
katolíka \ ubee ted_vnevolat. Dodatečně po tom křiku přišly pak římské

li\t_\. Osseívatme Rom. i Civilta Catt. \ vvsvětlením: vasl

lozhodnutí

p1_\'*jest ten. že nezavola nekatolika duchovního k udílení svatosti, ale
na rozmluvu \ nekatolíkem ne1nocn_\'m.Ať si pak \polu ujednají, co
chtějí. (l('(le_jí po tom nic není. Distinkce tedv leží v tom. jak \zkaz
se vvř'ídí. Ze tato jemna (listinkee pobouříla, jest vvsvětlítelno. Jest
v tom dinstinouovaní, jež \ ohledem na \_\"\ledek jest pouze fonnalní,

jakasi \ch\(ilní tvídost l\ živému cizímu přesvědčení. jehož eitliv0\t
zv_v\uje se ještě v tom případě okolno.\tí posledních okamžiku člověka.
Zaluočení papežského nuneía v Mnichme vvzval neurvalý útok
na \v. Otce či spíše na ústav a hodnost papežskou učiněný na sjezdu
evangelického „Bundu“ v \01iml)e1ee.Pa\t01 Buchwald užil tu o papeži
\lov Lutlíeíovýeh: „papež je hlavou (( podpolou v\ech zlodějů.“ Takme
citace \pří\li1š11_\'ni \_v\\ čtlením \i dovolují plotestante v zemi čiste
katolické. \ pak oni jsou to. jilnž \e, \tale ubližuje.

U_vslenkasloučení všech CÍIl—šVÍ
plotestant\k_\'

eh v\ě

mecl\u v jednu sebe voolněj\i jednotu nab_vla poslední (ln\ těles\něj\í
tvářn()\ti a\poň tím. že plovincíalní s_vnodv \aska (( blaniboíská v\ zval_v
víchní cíll\e\'ní 1adu.abv_je(ln('mí v tom \mvslu \e v\emí cílkveníi
zahájila. Po.\lední po(l(l))ne pol\u\_vo sloučení \šech teeh rozštěpenvch
eí1ke\níeh obcí (l(íl_vse po 1. 1871. v íoce .jednocení německéhoň
Ale \\ zněly na plano. Pokus n_vnčj\í. dojde—li k nemu neskončí asi
lepe. neboť dnes ani te nálad) k tomu není. co jí b_\lo v letech sedm
desátý eh. Leč ted bv se líOílitelé pí o jednotu spokojili třeba tak volným
pojítkem. jako je boj ploti Límu. jejž ovšem u v\ech eííl\ví plotestant—
\l\_\ch lze nalézti. \ tom \e shodují je\te v\ecl\_\ tv cííkvičk\. Piote—
\ttant\ke zeme německe čítají dnes: 2—1
lute1an\l\_\"eh 11 refor1no\"an_\'eh
7 \je.(lnoeen_\"eh. (L l\onted(10\1ne zemské eí1l\evní sl)01_\.Ted\
4G
1uzn_\'eh eílkví. \ lůznou \lehností. a pře1uzn_\'mi zá\adami víly!

Take protestantská

eílkev ma \\eho „Schella“. kteíý

ovšem při plotestantskó svobodě dopadl hůře nežli ten katolicky. Jest

to pastor \\ einfvalt-7.Osnabííieku. \udee tamních pokíokovvch. anu

mu uloženo podlobití se. A už už se případ uíovnaval, konečně však
v1chní eííl\evní lada bellínska přikročila k sesazení pa.\tora \Veinoarta.
ježto nejen toho. co mu dovolila neuzna\ at neuznával. ale anl toho cojestě
jakž takž \ l\řestan\tvím ho \lučovalo. neuznal: totiž z mltvých vstání
l)(íně. Past01 \\ eingalt popřel totiž šmahem v\e bož\l\e. nadpřiíozene
(\ zázíačné v evangeliích. Zbavil Ixíista i jeho božství \l\utečného. _—

\ení \ice pa\t01 \\ eingaít jediný. l\te1_\tak daleko ve volném výkladu
evangelií pol\10(il. J\ouť mezi plotestantv lutelanskeho \vznání dva
\mě1_\'.l\on\e1vatívnl ..eílkevnicl\_\"“.a.,mode1ní" napíosto íaeionalní
(\ svobodářský. V každe tuněř \'ět\í obci protestantské j\ou oba za
stoupenv (\ zvl(í\te l\než\tvo plotestantské lozdéleno na takové dva
táb01_\'.l\[ode1ní \měr v\ak v\ude téměř jest leda trpčn v nucené
menšině, a zvítězí—
lí kde, vět.\ina žaluje a pak víchní ciíkevní
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rada

\*olky nevolkv zakročuje. Postižený pastor \Veinwart jest proto jeden
kter\' z mnohých \*_\brán a na pospas rozbouřeným \lnám hozen. Se
sazen na jednom místě. leč volnou cestu má v jinvch z těch 46 cíikví.
(( snad jinde proto bude tím v(iženějsí.
Lž po několik let a předloni i vloni 7\*láště umlouvané spojení

nepapez Žskvch

církví

uplně skončilo nezdaiem

ani nejblí7ší

sobě protestantské církve za tak lákavý ch okolností. jako bvla cesta
císaře \ílema H. do Jerusalema \* jednotu nevstoupíh. Tim meně
jednota nastala mezi protestantv a řeckovýchodnímí cír*k\emi. Přece
však řecká cařihradskť patralchíc a anglikanskv establishment“
vstoupili v jednotu. jak se chlubí. Jest to zatím velmí7slabá jednota;
spočívátě v tom. že obě \*1chní hlavy obou cirkvi budou mezi sebou
navzájem vyměňovat zprávy o církvích svých. Tedv jakási cí11\evně—

novinářská bursa, ale ne církevní jednota. 7(Celkovnvj Věstník“ raduje
se nad touto zprávou cařihradské .Ekklesiastiké Aletheia" (Cirkevní
Pravda). ač pravoslavná církev ruská sama lonskc námluvv anglikánské
chladně odbvla. třebas byla i návštěvu „hlav ***cííkve angl. oplatila.
Význačnýin zjevem církevního lidoveho života ruského v době.
přítomné jest ucta l\ plotojereji (arcikněz) kronštadtskému Otci Janovi.

„Otec Jan" SOIQÍBV Kronštadtskv

jest ctěn jako světec od

lidu i kněžzstva, nízkého i \*vsokého. Lid hrne se k němu tak\. jak
jen prostý lid celv náboženstvím žijící osobu svatosti proslulou zbožňo
vati může Lístv zvěstují co chvíle o uzdraveníeh na přimlm u Otce
Jana. nebo i pouhým dotekem způsobených. Otec Jan jest zbožnv
prostv muž. vzorný sluha Páně. jak \*\*pra\*uji listv ruske i cizí
návštěvníci. l\dož jej spatřili. \vmluvnv přesvědčivv řečník. třebas
mluvil zcela prostě. uchvacuje slovem z duše mluvenvm. pohledem
mírným a čistvm a celým povznesenvm zjevem sv\'*m. Odtud také ta
jeho veliká moc nad lidem. Znám jest nejvic ovšem v působišti S\em

Petrohradě sKronstadtem (vojenský přísta\ petrohíadský). ale i po
celé pra\osla\*né Rusi. Dne 19.(31.) října slavil TUlete narozeninv
svoje a pliležitosti té vvužíto l\ velike oslavě. Den ten bvl dnem ve—
lik\'*ch pouti do kronštadtu. deputací a jestě více blahopřejnvch dopisův
a telegramu. jichž posláno z celé Rusi daleko přes 2000.
Otec Jan
Sergiev jest záíoveň spisovatelem ascetických a homiletskvch spisu
z nichž nejznámější i v cizině jest pěkne dilo jeho: „\Ioja žizn \*oChriste*
((muj život \* I\1*istu).

Zvláštnímvýrazem ruské svépomocíjsou .sels ké milosr dn'

sestr\ **.)Iyslcnka vznikla a provedena na poli cirkevně-nábozenskem
Farář novoladozskv Lorčenko a lékař tamnčjsí nemocnice Petrovskv
před osmi letv připadli na mvšlenku připravovat ditkv zvláště schop—
nější děvčata venkovská k obsluze nemocných a l\ zdravotnim Opl
třením. Z farní škol_\ \*\*bránv nejdřív tři nejschopnější dívkv a poslánv
do novoladožske nemocnice na učení. I\dvž se \*\učílv. rozešh se po
s\*_\'chrodinách a hned zase poslám drtihe misto nich. Tak pomalu
v jedné později \* dr.uhé třetí vsi usazenv osobv obeznámené s nej—
jednodussimi pravidlv zdravotními a lékařsl\\*mi. A osvědčilo se zařízení

to. (\'(íkažlivé nemoci (llÍV zavlečeny do rodin_\ a do vesnice, bujely bez
překážky Ted \'ysk\ tne—
li se někde nějaká, nemocny oddá se obsluze
a vedení takové ,.sélské milomdné sestrv a nemoc se dále už péčí
její nešíří. Lid piokazuje selsl\\ m ošetřovatelkám velikou úctu a po—
slušnost, a ony věnují se mnohdy velmi těžké službě své s obětovností
a láskou příkladnou. Příklad ladožského oklcsu našel i jinde následo—
vání. Kněžstvo se toho hlavně ujímá. kde lékaři nečiní ze sobeckych
zájmů překážek. Kněžstvo zasazuje se na konfeíencích i li<tech sv\"ch

také o zavedenízdravotnického

v_\'cviku do náíodních farních

škol. \ eparchialních vědomostech poltavskvch nějaky duch0\ní navr
huje \šak zdíavotní a lékařské vycvičení dceíek kněžsha p1a\ oslav—
ného. jež se obvčejně zase za pra\ oslavné duchovní plovdá\ají. Pro

dívky z iodin duchovních zřízeny bývají diecesní

vyšší

dívčí

školy, na těch b\ takovv výcvik byl možn_\'m a jest i (žídoucím.
\ebot nesčetné jsou případy kd\ lid v nouzi a tísni zdlavotní k ne
mocnjm, při pomnění volá nejen ..batusku“ (=, ,tatíček'ň titul faíáíeí.
ale i ..matušku z\l(íště při nemocech žensk\'.'ch \ebot lekaře dostati
nemožno, nebo penez není. a do nemocnice daleko a snad ani nemoc
ani počasí nedovoluje i kdvby blízko b\lo.

Seminalisté

ILIŠÍÍ postaveni b\li vloni \ynosem ministeistva

\\učování zakazujícím jim přístup na o_\mnasia do špatného světla:
j<ou pí v to živly podpomjící \šude anaichismus socialismus (( podobné
proud_\, pled nimiž tleba ostatní žactvo uchíániti. loto mínění třebas
ne oficielně v celé své přísnosti pronešené. jest ode dávnna na Rusi dosti
obv_\klé. Děti duchovenstva hlavně nižšího (. d'áčků'a (( p<(\lom<c11\u
tvoří polointelligentní proletarilat, jenž všude vnáší podvratné m\'šlenl\\.
Pověstnych nihilistů p1_\"ncj\íc b\lo z tohoto dluhu lidí. Tak semina
íistum již nejvíce z iodin duchovenstva pomocného i z kněžskj ch
rodin vycházejí uzavřen přístup ke státní službě, jejíž podmínkou je
universita. Seminarista absolvovav svých šest tříd nedostane se nikam
leda zase k duchovnímu nižšímu stavu. k němuž chodí s nechutí, (\
přemnozí teprve z donucení a bez povolání. jak minule jsme citovali,
anebo uchytí se nekde \ podřízeném po<tavení u úřadu. v plaktickém
povolání a pod. deož mají prostředky a chuť i vloh\. jdou ovsem vvše.

na duchovní akademie, jež přijímají všechn\ jak seminalistyt takoob\—
čejné studující. Lépe postavené lodiny kněžské dětí <v\ch ani do
seminálů nedávají plo onu špatnou pO\ěst jejich a ted tím více plo
vyloučení jich z řady přípiavných ústavů středních. ——Při nastávající
réfonuě stledních škol <tátních píoto dle všeho podlobí se take semi—
nále důkladné reformě, pokud možno — nebot dnes. jak si stěžují
ani na život duchovní nepřipravují, ani vědomostí všeobecných gymna—
sialních nepodávají.
V moskevské komissi pro bojs alkoholismem podával zprávu též
moskevský farář D. G. Bulgakovskv. v níž dotklyse zvláště poměru

duchovenstva

ruského k alkoholismu. Ciniltu venkovskému

luskému duchovenstvu ostle' výčitky: nestará se o to, jsou--li v obci
pijané, rozrušují--li svou náruživosti pmádek rodinný i obecní;nesta1á.

se o to buď z pohodlnosti. bud' proto. ž(před bohatým krčmařem se
nkrěuje: leč nejen nestará se o \\koíenění pijáctví, samo tež hoví
často náruživosti oné a špatný příklad dáva. Proti tomuto paušalnímu
obvmov m1 duchovenstva venkovského (nižšího i kněží) uveřejněného

„Ruských Včdomostech“ (9./21.října) \\ stoupil v..Ce1k()vném Věst
niku“ (č. 4b.)\. Pisarevský. Uvádí piíklad\' obětovné a úsilovn
né snahy
kneží v\kořeniti pijactví v obcích s\_\'ch. Leč to jsou světlé příklady
a zajisté \'\"ji1nk\. D. Gr. Bulgakovský však mluvil o šiloké obecnosti
a o té jest skelo všude tent\ž úsudek. Leč Pisarevský poukazuje Už
na těžké mnohdy bezpomoené postaveni kněze venkovského: luce mu
svázán\ shora i 7dola, úřady sam\' jsou pioti němu: jest málo zkušený.
nema těch vědomostí a ani času ani příležitosti k ním jako kněz
městský. \e sněhu a m azu timací se mnohdy hodiny a hodin_vcestv
za svou povinností. není divu ted\'a a .,nesmí se mu \'\'čitati, že \\'hO\í
v\ zvání dobrých lidí a napije se vodk\ pio zahřátí. k(l\ž mu podávají“

)Iissie ruské pravoslaviíé cill\ve v \nieriee

pod

řízeny jedinému pravoslavnému biskupství. biskup sídlí v San Francisko
——preosv.

Tichon.

Jest

to tudíž

diecese, že větší na světě není.

A plavoslavní roztroušeni po celé se\ erní Áineliee. Plavoslavným při—
padají velmi často, jak už jsme se zmínili. sjednocení Rusíni. přilakani
b\ vše slovanským olbradem. Pravoslavná církev ploto ted zřetel obíaeí
na tuto S\ou plopagandu. Zrizuje se v NOVČIHYorku velik\' ehlam
pravoslavný a obec církevní pravoslavná. aby tu na první ráně hned
mohla se ujímati vystěhovalců haličských. Podobně zřízena missie
plavoslavná v Buenos A\res v Aroentině. kam se proud v\stěhovalců
rusínských obrací hlavně poslední leta. A sjednocení Rusini ovšem
i tu snadno dávají se převésti k v_vchodní eíikvi. nebot všude kol
vidí jen obřad latinský, jediná pravosolavna cíll\ev je 7ve k milému
jíní obřadu slovanskému. A obřad obyčejnému člověku je nade vše.
Tak už hned první začitk\ pravoslavné obee argentinské po většině
položeny uniat\' a ne pravoslavnými.

Věda a umění. Čestnou členkou polského náíodního musea na

7ániku Rappelswyl ve Š\*\carech jmenována Eliska Ixrásnohmska,
vedle jiných překladatelka „Pana. Tadeáše“ Mickiewiczova. — Mickie—

\\iczov\' „Dziad\“ („Zjevy duši“) hudbou )Ioniuszkovou provázené
dávány dne 31. října peprvé na Národním divadle pražském jako hra

dušičko ('(.— Dne ř.)-l.října b\la prvina kusu .,V pad“, jejž v\ plavili
spisovatelé K. Leger a Fr. Prochazka. Drama „dvojdomě“ vsak ne—
získalo 7vlastní přízně. Socialně mravní pionikani živlu městskeho
v živel selský podáno poliliš po starosvětsku a selankovitě, bez model
ního prohloubení poměrů. Ani dramaticka stavba kusu neehvalena. —
Letos po druhé vystupuje ruska umělkyně pohostinsku na \(irodním

divadle pražském: po pí. Savině pí. Elisaveta \ik. Goreva

tlawedka,

jež vystoupila v Marii Stuartovně. Domově a Majorce (počátkem©listo—
p.adu) ——Pohostinsku vystoupiti měli koncem měsíce na českých
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_jevištích \*Brně a v Plzni s1bští manželé Simiéovi
dvorního divadla.

——Dne 23). listopadu

dávána

od bělehradského

v P1(170 pOpivé nova

Dvořákova opera na slova Ad. \\ eniga dle národní pohádky \ěmcové:
( er (: a 1x(((a Kritika pražská jako dosud ] při minul_\'ehD\ 01al<ovvch
operách souhlasí. že opera není pole \Iusv Dvořákovv.
Ve zprávě za minulý divadelní (ok (od 18. listopadu 1898 do
]7. listopadu 1899) V\dané rozepisuje se ředitel \árodního divadla.
pražského lr Suhert též o moznosti pohostinného v_vstupováni eelého
ensemblu na ruských divadleeh. Možnost snad bude záviset od toho
jak letoší zimu přijmou Smetanova l)*alib01a“ v Petrohradě. Pokud
se v vletu do slov. sveta týče. praví reditel „snad dojde příštího
roku k prvnímu kroku v tom směru několikadenní vvměnou seen ((
('inoheiních umělců pražsk\' ch l<1al<ovsl<\ mi Zájezd do Moskvy ((
Petrohradu zůstáva dosud v mlhavější d('(lce.“ S nedočkavějšíeh vrstev
však už při zmínce \*\meny kr*akovsko-p1ažské navrhuji celé le\ anske
stehovani divadel: Běleh1ad.Z('(hr.el) Lublan Praha. krakov l-*.\ov
Varšava, \Ioskva* snad si i na carskou opel u tloufaji \* plánech sv_\'*e!h

Výstavka

pardubicka

měla i ten úspěch. vedle mravního

úspěchu \*\vstavního. že 47 děl 7al<ou_penoměstem (( ol<()li1((.\a ven
kovské město české jest to (losti značný počet koupí. pov('(žímc—
—lijak
obecenstvo naše malo ještě jest naučeno eeniti si původní prace v_v—

tvalného umění. I\d\b_\* podobného hmotného úspěchu se výstavky
dodělávaly i jinde. ))vlo hy ))lzy piece jen dosti snesitelno ))_\"ti

českým umělcem. — \a V\' stavce

(( Stajgl

(( prodáno za výstavní

období jen 22 z v_\staven\'el( děl. Výstavka ona bvla jistým dluhem
secesse české ale secesse vvhouřcn\'*eh. polousedlých už živlu i uzna
11\
eh už mistiu ceské malířské ohee. Byla ne tak secesse sme1(.( jako
secesse od pmadatclstva výstav v Rudolíinu. Hmotného ('(s1)ěelii(J_
jak
\idět nedožila se lepšího než secesse skutečných mlad\"(h v 77\lanesu".

husky

kr ajina(_ \ikolaj Jep'omvič Lund usporada iia 1-1dní

\_\'stavku obrazu svy'ch. jež po e\ 10ps1<\ch městech od dvou let cestují
též v Piaze.

Universitní

lidové kursy

pražské vstupují v život tento

podzim a zimu podruhé od letošího jarního pokusu. Opět i bohoslovně
vědy piibrany. což _jest zcela V právu7 ač se to libelalum a somialistnm
nelíbí! — Universitní komisse. pro šíiení myšlenky a pro akci za
71ízením university a techniky na \Ioravě jdoucí dne 12. listopadu
podávala zprávu o dvouleté své pusobnosti. —- Politické demonstrace
osobní jsou (ídk_\'*mzjevem na české universitě. \Iinulé dny uspořádany
vsak v neb\'\*alě dosud ostrosti pioti plofessoru \Iasalykovi za jeho
))rošurku7 v níž se domaha revise p(oeessu o vraždě polenske. —

V letošním zimním semestlu zapsáno

na českou

universitu

2888 nejsilnější číslo posluehaestva po vídenské univel s1tě jako vždy.
Z těchto studuje bohosloví 133 filosohi 620, prava 1691 a lékaiství 444
Počet posluchacu léka1ství od několika let ochabuje. Lékari stěžují si
na špatné vyhlídky (v77\ovém Zivotě“ (. IO. D1. Svitiluv plamenný
výzev). Už? V Německu, lrancii a Anglii připadá, *íce lékařů na po—

měrný počet obyvatel. I u nás v tom oboru musí nastati ještě dllší
stoupání. Vina jest asi ne v nadbvtku, ale \* neupraven\ch poměrech.
—-—Na německé universitě 7apsáno 1222 posluchačů
238 filosofii, 590 práva, 329 lékařství, 23) lékz'wnietví).

(3.) bohosloví,

\ěmeek\' Palacký \*\rostl \ěmeům v osobě professom německé
umve151tvpia/ske Ad. Íšaelimanna jenž prá\ě \*\dal 5\ vch .Geschichtc
thmens
pnní svazek jdoucí až do r. HOO. Palacký ——takovv
asi jako náš moravskv

nynější lJÍStOIlOf*Í"IafBlCtllOlZ.
\ěmr—i chtějí--lí už

koho naz_\'\*atisv\m Palacl\\'m, mají igippcr,ta jehož dějepisné pláce
z historie české skutečně něco značí.

\\psán konkurs na pomník l\. J. Erbenovi.

jenž má býti

postaven \* Miletíně. rodišti básníkově. snad v pamět .3()leteho úmrtí

(v listopadu 1900). \ákl ad na pomník rozpočten na 0000 zl.
Národohospodářská

společnost pořádá sv é ])o s p o d'a řs,sk 0 —so c i—

alní k u rsy lidové tentokrát v lednu až březnu. Ne však v souvislosti.
jako minule — celý týden nebo déle. nýbrž jen po veěeráeh. Způsob
tento jest pro domácí vhodnější, pro přespolní ovšem, jako byly
minulé kursy, tento nebude. ——Vláda předložila osnovu zákona, jímž
se má zavésti pro absolvované techniky, podrobívší se státním zkouškám

titul

„Dr. Ino ', doktor inženýrství. K dosavadním čtyřemznačkám

universitním (Dr. Th., Dr. Ph., JUDr., MUDr.) přibude tedy ještě
doktorát technický se značkou Dr. Inv. Tentýž titul přiznán bude
labsol\entum 1101
mek\ eh akademií (Příbram, Lubno).
V sezeních ústrední umělecké komisse (1.3. a 20. října) podávány
zpiá\*\* o techto památkách: o nálezu mincí zc šestnáctého století na

adisku ovících
u Olomouce:
o zajímlavém
kosteleobraz\
z dob\*
pozdní
vHrLideř
(u Dačic);
zvláště oltářní
jsou
dostigothíky
značné
eenv umělecké a postaláno býti má o jejich op1a\ u a uchování.

Splávakníže aicibiskups ského zámku \*kroměříži poslala
zprávu

o 1**estaulacizámku.

zvláště památného

sálu zasedacího,

při

Opravě na zevnější zdi shledána sgraftita ze 16. století jež \šak
neměla valné ceny umělecké; komisse proto dala svolení k jejich od
stranění. / Čech došl\*zp1á\*\*o nálezu mincí římských od Roudnice;
o opravě dřevěného kostelíčka v Slavonově
(u \ového Města 1).1\I.)
zr. l.)ób. pocházejícího; uměleckou cenu mají zvláště nástropní )nalb\
1705). a o zachování jejich usnesla .se komisse že nutno se při
činiti. ——\epříjemnou zprávu podal hl. Coronini o rozlití památných

star\' ch zvonů v Divačc (u Terstu), jež nařízeno místním úřadem
bez povolení a dotazu u konservatora. ——U Teplic v krajině
nalezeno 163 hrobů z dob\* hallstattské .s rozličnými starožitnými
předměty. -— Porečská společnost archeologická oznamuje, že zahájí
kopání na ssutinach starého římského hcsactia
v_\
'chodně od Pulje.

Diecesní

museum

zamýšlí zříditi kreký biskup Dr. Mahnié

na ostrově Krku. V museu tomto míní umístiti a přechovávati všecky
památky umělecké a dějepisné, které se nacházejí v kostelích, kaplích
a v klášteřích v diecesi. Biskup) \Iahnié podal o záměru svém zprávu

ústřední l\omi\\i pro zachování uměleckých (( historických památek
(( ta záměr biskupův schvalila.

Kočující

\'_\".\tavl\\f umělec.kč

podobně jako naše kra

jinske, pořádati hodlá letos ustavený Z,\viazel\ Pole'k“ v Haliči.
jmenmitě členl\\*—
alti\tk_\ o myšlenku se zasazují. \_\";\ta\k_v pořádati
mají mí.\tní v_\'*bo1_\f.
L\\ (((7l\u Pl vm podobna v\".\ta\l\(( n(('( l)\'tí ve

Veličce.——Ja příležito.\ti)()Olete p((matkv

(univcl sitv) Jagiellonské

založení

.,všcchnice“

na (ok \ K(ak0\ě l\onati se (na tež

sjezd histo'rikfi pols k\ eh — Lidovc' l\ui's\ nn1\ (=1\1tn1

zahajenv poplvé v l\iakovč

i ve Lvově

počátkem listopadu.

V l\rakovč ujal se předn('(\el\ spolek na počest jmena \Iícl\ie\\iczov(
založenv k tomu cíli. Oba l\(((\_\' \\ak hned od p(vopoč('(tl\u stůnou
nedostatkem posluchačů z lidu. -——l\()neem října dá\('(no popné

v l\(akove (hama modeiního (hamatika polskéhoJ. A. l\isielevs kého
,.Sonata“, jež \\ak přijato chladně pio svou nemoder1(()st.Pře\ to
(hama (na mnoho pěkných míst. jimi7 (huží se dustojnč k předešlým
přízni\č přijatým pracím auto(a „\\ \iecí (( .I\a1_\*katu(v“. ——
Jediné
v litelatulach všech asi dilo bibli_o<_)1ati(ké\vdavá učený lite)(ainí

histmik polský l\aiel E\neicherz. Bibliooralia

pol\ ka“ — dílo

toto došlo minulý měsíc do \va7ku XVII. Ohiomna tato biblioglatie.
jíž b12\ bude v_\če1pana a ()b\:(žena cela lite)atula pol\l\(' ()d sv_\'ch
p1\0poč('(tl\u. v pichlednem ( (\ou\t((vn(')ml\(itickém sestavení, v p(\1iich
sedmi svazcích uzavíla bibli()_<_)(atíivěku IS.) až do 1880; dluhá část
čtyřsvazkova \ah('( od p1\'op()(—((tl\uaž dokonce
1:3. století. Poslední

část obí1('( se v_\d('(ními ze sloletí IT,) lt).17.a

18.1ednotlive

č(i\ti

(i.\p01ad('(n_vdle abecedy autom. ě('(\t třetí do\la svazkem 17. l\ liteře G.

S\azel\

ten ob\ahuje 7aioven (\pí\ ()b.\í1ne monogiatie než biblioviatie

novin (g((zet) a <_)1amatik polských

7 minul_vch 4 Čvčku. C('(\t tato bude

dle vseho nej_objemnčj\í. nej\ouc ani z netinv hotovou obsahuje už
() \iln_\"ch s\azl\í(. -— \\d (vatel stale kona další studie a v\ ((((\1na
světlo nove (( nové objevy litelaini. takže biblioolahe jest namnoze
též jediným plamenem dějin lite)atu1_\ pol\l\é.
U p(íležitosti \'_\'\tavv svetove v P((iíži, jíž se (((.\k('(vláda súčast
niti hodla zvl('(\te objenin_\'m (( v_\če(p('(\ajíeíin zpusobem vvdano bude

pichlcdné(( informačnídílo „Statistika

el\onomiče\kago

děla

v Rossii , nejdlív (n\kv pak f(anCO((Z\l\_\.
Statistika bude obsahovat
údaje do koncer.18$)8.
Bohoslovna levne pet(ohrad\l\('( ,.Stiannik“
chysta v_vdati lusky Boeo\lov\l\1j enc_\*klopedi(')e.\kij
Slovar“ (,.P) avo—

slavnnaja bogošlovs\kaja Enc_v1\lopcdija“) ve tlech svazcích,
7 nichž p(vní v_\d('(nbude už (oku budoucího. Počátkem (íjna \laveno
v rusl\_\'ch lite)arních kluzích dvojí jubileum: Baletého ('(mití l\(itika
Apollona A.Grig01jeva
<?.(íjna 186—1)
a ((")leténarozenin) básníka

I. S. \ikitina
(3.1íjna 1824 — 28. (íjna 1861), jež zpusobem zvlaště
okázalým 0\:lavilo rodné mě\to ieho \moněž.
\ e sbílce popisující jednotlivé země naseho mocníuství .Oest.
(mg. Mona1chie“> budoucího (oku bude v_vcházeti poslední díl ob\ahující

Bosnu

(( He1ee<_)ovinu.\elké

musealní publikace (ovnčž v ně—

meckém j;)7\ ku v_vdaně(.,\\1ssenschalthche \[ittheilunmn aus Bosnien
und der Herzegmúna ) \\ dán právě šest\' s azek ve Vídni. Obsahuje
vehni cenné příspě\k\* jak k staložitnickěmu tak i dějepisnému ;)
zvláště n;)rodopisnemu poznání těch kiaju slovansk_\'cl). Sučastněni vehni
cestně i naši krajaně při vědecké ])IICÍ té, zemřelý kustos musea
)*ajevského liala a nynější knstos C. Pruhelka. \álodopis obohacen
hlavně piacen)i domácích spisovateli) s1bsko-charvatsk\'*el).

O charvatském básníku ;) spisovateli l. lemeršičovi

jehož

pieklad 'lomkov_\'cl) dějin ;) nove \\ dání spisu, ,"H1\atski\;)1od“ jsme
ohlásili, přináší širší zplávu i:). sešit „"OI)1ázkovéRev“.ue
„Osvěta“ \* posledním svem sešitě počala uveřejnovati obraz

7.národního a politickéhož 1\ ota chalvatskěho od Št.Radice.
Dle všeho přidruží se tato ukázka dobře k výtečnemu V\psání slováckých
krivd, v tomtéž časopisu podaněm od J. Kálala.
Dne 18. listopadu slaveno od celeho slovanského sveta s pietou

ňOletébiskupské jubileum biskupa l)al\ovskěho Jirího Str ossma\* era.
Skoro všecky důležitější k01p01ace,vseck\*stran\, duležitějsí osobnosti
v národě našem složily stařičkému oslavenci dnes nejidealuější postavě
ve Slovanstvu, svuj hold.
Zeimeli: vlastenec a spisovatel slováck\' i českv vdp. \Iartín
šl. \Iedňanský
(.). listopadu, naložen 10. listopadu 1840). polský
redaktor „Kur\ era P07nanského“. Dr. \[axmilian hantecki (20. listo
padu), piofessor zeměpisu a 7e1něpisný spisovatelz

petr*oh1adské uni—

versity B. J. Petri, iuská spisovatelka Z. K Ozmidova (pseud.
/co), chalvatský mladv básnik Ante Jaga). — Dne 7 listopadu
žemiel V Lublani slovinskv ;) německý spisovatel Dr. Janko Pajk.
Dr. Pajk b\*l posledně professmem ve Vídni, pred tím pak pro
fessoroval po několik let také v Brně na druhém německém gymnasiu.
'arodil se r. 1837. V letech 1875—1877 redigm al mariborskou „Zoru“,
ktelá potom zanikla. Piispíval do různých časopisů slovinských; lonsk\'*
„LetOpis“ uverejnil poslední jeho slovinskou stat. Více psával Iiěmeck\
a sice z oboru fílosoficko-pedagogického. \Iimo jiné pocházejí od něho
tyto práce: Plincipien (ler \,ewton sehen lorschunosmethode. Brum)
1880. Lber einige ps_\choph\ sische Elemente (ler Padaoooik. 1881). Zu)
Theorie der menschlichen \\ ahrnehmunoeu. Brtinn 1887. Platons

\letaphysik

im Grundliss. \\ len 1888. Poslední větší jeho dílo je:

..Praktische

Philosophie“

\Vien 1898 —-—
\'ežli přišel do Brna, profes—

soroval v Gorici, Kranji a v Maliboru. \Ianželkou jeho byla známá
slovinská belletristická spisovatelka Pavlína Pajková, jejíž některé po—
vídky přeloženy B. POpelkou také do češtinv.

Letosí výstava

umělecká v Benátkách

mělavelmiskvělý

úspěch hmotnv. svědčící o tom. že Italie dosud nepozbyla přitažlivosti
jako trh uměleckv. Piodánot obrazů v ceně 065.000 lir.

Museum klassickvcl) nábož ensk\' ch obrazu zríditihodlá

Lvova spolecnost rakouská ve Vídni. Museum bude zároveň stálou
v_vstavkou i tržnici. Tímto zpusobem má se pomáhati tomu, aby cenné
reprodukce cennvch děl star\'ch ) novvch mist))) šířily se v katolickvch
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rodinách (\ spolu v_vběien) musea L\ 0\*\* společnosti účinkovalo sei na
tiíbení vkusu \* obecenstvu.

]Šímskástala basilika 7vanz')„Santa Maria de Cosmeddin“
letos \*\vs tala opět ))estauiovana () náležet) bude k nejpunatnějšín)
stavbám )ímsk_\'n). Basilika op avena v pu\ odní své podobě 7e století XII.,
jakou měla po \*_\
'zdobě a přestavbě podniknuté papežem Kalixten) II.
Basilika puvodně b\la asi clm'unem Ceienm ))) p07ději obilnici v )ecké
čtvrti města hima. V šestém století po I()istu přeměněna na chlum
křesťanský Panně Marii zasvěcený.
..
..

0-00

..
..

o-o-o

Z náiodního hospodáishí. Celv soubO) otázek vuovnávacích
ocitl se opětně pied velejností politickou. snad už naposledy, v k)itické
své neduži\*0\ti. l( dohodám mezi vládami o jednotlive bod\ obchodně
celního pomě1u p))pojila se i dohoda obou deputací k\*ot0\ _vch po
několikeré pe1ipetii.\Iísto
b_\"\
\()lel)() pome) u 70: 30 (\ piaecipuem
ube)\k\ ))) 2" Oov_\'n),bude pomě) n\ní bez piaecipua ();)6: )44. Zvý—

šení činí p)('\vě 300.P) )aecipuum b\la dávka na spoleěnézzáležitosti za.
Vojenskou Hranicio b_\valou odváděna. Po úhradě ze společn) ch cel
odváděly Ll))\ nejdřív 20/() za \ojenskou Hianici () pak 7l)\ tek )oz—
dělen na obě polo_\in_\,*
dle pomelu 70: .)O. Díí\c tudíž Uhrv platíval\
' \ praecipuen) asi .“)1—LU/„
a Rakou\k() ()(S()
Ježto nyní pmempuun)
odpadne, platí pomě) ().) () ku .))-(=(jako či\t_\".OTak nízko sesla )akousl\(').
kvotowí deputace až ve svém \)))lou\('\ní. Žad (')nof7p1vu pomě_).:)8 ku 42.

později ()2 ku 38, konečně lnanicc
na té se nc7ůstalo. Deputace k\*ot0\é
ž(')dajíc.((pio Ul))\) ()4..)1. uheiska
zasáhnutí samého panovníka v_\sl\
\a ()bou stianách se po této
k()_;enost. Kdežto vsak v Rakousku

nejnižsí v\těena ().) a 55). leč ani
se )ozesl\* s ne(,p01í7enou, rakouská,
po\olujíc jen ..)—(20 Konečně na
si i tu jestě vstiíc na pul cest\*.
v7aje1nné('“pmolnosti jeví nespo—
vsichni bež \_\'jin)k\ cítí že nase

povoln()\t př_eeejen až piílis b\la Uh)\ využitkovfma, v Uhlacl) se
plOti 7v\všené kvotě 7dvíl)(')pou7e bouilivá opposice Kosutma Jakkoliv
by b\la bouřlivou, dlužno ji pokládat za nalíčcnou, ()b\ se až nereklo,
že v Uhrách se tu7e ladují 7e svého vítěZ\tví.
Přídavek na kvotě v_\,)ovn
nan je pio Uh)\ zákonem jímž se do—
savadní daně spotiebni plika7ují místu spotreby () nikoliv místu v_\').ob\
Tím připadne nějaký dílznpot1mních daní 7a cukr, líh (\ pivo \\ bílan\' cl)
v místě v_\")ob\*.v Rakousku. Ul))(')m jakožto místu spotieb\. \Iimo to
poněkud se p)i))ozená uherská, kvota bude zv\sovat i tím,že podíl na
celních da\k(icl) bude 7 Uher cím dál silnější, jak postupně se bude
blahob\t uhe)(\k\ zmahat a ted\ více kolonialního 7boží dovážett, a jak

Uhly jako ochianáiský stat zemědělsk\ budou se v\ššin)i cl\* hájit
proti jihu a východu, ples to vsak pro nepostačitelnost své zemědělské
výrob_\ piece jen pot1eb\' denní doplnovat z blízké cizin\'.'1ento poměr
možna nastane už i v tomto desítiletí. p)o něž k\ ota pevná smluvena
(1900—1910). Dosud Vs
ak kvota celní b\la horsi k)ivdou než kvota
smluvnna. Celní p)íj)))\, jež plynuly na společnou úhtadu do společné

pokladny. splacen\ b\\al\' Rakouskem z STL/0 Uhly jen z 150/0.
Poslední leta dosahovál\ ŠO—GOmilionů zlatych ročně. Tak i v této
summě bylo uhelskvch peněz jen na 8 milionů Takovvm zpusobem
pak vlastliě Rakousko platíc ze 1TOmilionoveho společného rozpočtu přes
127 milionův a Uhr\ jen 43, platilo v poměru Y:). 2:7)a ne (38(i ku _)14.
Působnost nového vyrmnání v části své celní a obchodní na—
řízením z 21. září uplatněná dělá už zlou krev. Volný dovoz všelikého

dob\tka vepřmého z Uher k nám ukázal se neblahým v ohledu
veterinárním. Dřive směl b\ti přivážen jen dobytek větší, silnější. nad
120 kg. těžký. Odstraněním této hianice otevřela se brána do Rakouska
i horšímu a slabšímn \epř0\emu dobytku uherskému. A toto uvolněni
ohlásilo se ihned zavlečením nákaz\ z Uher do Dolních Pakous. \ení
tudíž divuu, že v hospodářském výboru říšské rady už voláno po tom,
ab\ se zrušilo toto ustanovení a zavedl poměr dřívčjsí. Pro nov\' případ
nákaZ\ vláda rakouská užila S\eho piána a uzavíela hranice pioti
]xamenci uhe1skému.Ale Uhři s tímto opatřením iovněž nejsou spokojeni.
Pro jediný prý případ molu dobytčiho nedají si zkracovat jednu z nej
lepších v\ hod v celém vyrovnání.
_
\ejbližším úkolem říšské rad\ má býti aspoň přijetí zákona,
jenž daně potravní přikazuje místu spotřeb\. Xebof tu náhlí lhůta od
počátku budoucího roku. Celé vyrovnání vsak nemá ve sněmovně
poslaneckě naději na přijetí. nebot možná jest, že najednou vyvstane
proti němu většina říšské radv. Dle lozpoložcní myslí ve sněmovně,
pokud se jen s pouhé hospodářské stlánky celé v\rovnání pojímá
zdá se,že strany jež budou z politick\'ch ohledu hlasmati pro V\—
lovnání, vyváženy budou stranami, které z hospodářsk\'ch a politických
ohledů postaví se proti němu.
Od 1. ledna 1900 zavádí se pro státní úřady povinné počítání
v měně kor unov é, jehož následovati bude beze všeho i občanské
účtování už pro stejnoměrnost a jednotnost. \lěna zlatá, t. j. Opravdoví
výměna bankovních cedulí za zlatou minci, tak brz\ přes to jestě ne—

nastane. Dosud stále má Rakousko měnu — stříbrně—
—papírovou &
ministerstvo financí co měsíc musí ulčovati ažio, dle něhož se řídí
placení cla ve zlaté měně. Ažio toto drželo se dlouhý čas na 190/0 a 200;0
(1 zl. ve zlatě platil 1 zl. 20 kr. rak. peněz).

Pr n m \'slová rada zasedala po několik dní (13.—1(i.listopadu)
a jednotli\é její odbory probíral\ otázky v kompetenci jejich spadající.

V odboru pro přípravu budoucích obchodních smluv ministr obchodu
musil ujišťovati, že přiznání o v\robě jednotlivých zavodů nebude
použito k ničemu jinému, než právě k posouzení toho, co by se mělo pro
budoucí obchodní smlouvy změniti, co ch1ániti.v čem od ochranyuupustiti.
Pr ac ov ni r a da jednala počátkem listopadu 0 předložené osnově
zákona, jimž b\ se za\ edlo sprostředkování práce. Osnova přijata, jak
navržena byla, až na to, že úřady sprostředkujicí neměl\ by se zřizovat,
jak osnova chce, v krajských městech. jež nemají ob\ eejně v životě
plůmyslovém významu, ale dle potřeb\ i hustěji a na místech k tomu

príhodných.

První soud\'

živnostenské.

jež podle zákona letos v život

vstoupivšího ustaven\. jsou vedle už stávajících ted ohlášené: šumbelský,
1nor.—ost1'a\\l\\".'k1„\kovsk\' „\ l\ ovsk\'.

Dotazníky obchodnim kommám zaslanými zamýšlí vlada n0\é

\'ozděle ní živnosti:

zařaděnin0\*\'ch odbOIůva \\'puštění jiných.

jež bud pozb\ lv opuivněnosti jako samostatné. bud v\'\\\1el\'.
Zpiáva o anketě pořádaná.na jaře o pomělech v po domackem
p1ům\ slu vydána n\ni tiskem. Pracovní rada zamýšlí uspořádat
novou anketu o pomělech v témže prů\n\slu. Jednalo- li se však na

ja1e hlavně o poměieech mzdových

a piacovních.

má nyní

b\"ti obrácen zřetel k poměl ům ob \'t\\\' 111v tomto d\uhu place.
První anketa připou.\těla tudiž odbomvý v_vbči. tato „jež behem zin\\
prý se uspmáda) dovoluje za to jen výběl místní. \\ k tomu konci

v\ brana čtviv mě\ta: Plaha. Imstějm. Lvov a Vídeň.

K anketěo poměieech dělnictva

v uhelnepánvi ostravské

pro odpm majitelů tamních dolu dosud nedošlo. \\a tuto liknavost a
ústupnost vl„'\d_\'před nedotknutelnosti uhelných majitelů žehráno v po
sledním \hiomáždění p1acovní 1„\d\. tim \íce. ježto majitele plávč v tu
chvíli otázku oži\ili novým bezohlednjm p1otestem.

Porada o stavu „\ nouzi sc\e\o\no1avsk\'eh

tkalcův

„\ o způsobu \\„ipravyzzahájena na místodižitelstvi 18.1'íjna. Z poslanců
pozvání k ní jen dva po\lanci za patou kurii. Dr. Stojan „\ Berner.
Jako plíslušný úřad zp1„'\vupodávala olomoueka obchodní a živnostenská
komora. O v_vsledku zatím je\tě nic zn \mo není.
\\1ovnávací akce mezi Uhlami a spojeným s nimi Charvatskcm
je tichou a jakoby vedlej.\í ale proto neméně smutnou hospodářskou
valkou dvou \t„'\t\\. Tu však Uhn jako moc mající Ch„\1\at\l\u jako
ovládanému pouze diktují. Schažejí se sice tak zvané regnikoliainí

deputace k určování k\ ot\. ale to vše jest jen tonnalní. Uh1\'
\ Charvatskem
počítají totiž naopak, než jak počítá Rakousko
8 Uhrami. Tu se pravi: po zaplavení

společného plí.\pěvku z celní

pokladn\ zb\'tek nez\pravcm iozdělíme \\ podle klíče ted 6-36 a )44.
Úhly \šak \Charvatskem ten společný 34.40„ový p1ispěvek skladají
takto: Lhanatsko si Výpočita. kolik potiebuje ze. V\eeh sv\' ch plijmu
na zaplavení autonomního v\d„\ni (škol\tvi. politická „\ soudní spuivav
„\ to ničeno Uhiami na \l—lo/o\\ech chal „\tskýcl) p1ijmu. Zbytek po
nechají si Uh\\ jako p\í\'pě\'ek na \1)oleěn\':z„'\ležito;\ti. na něž platí
dle kvot\*. Toto i'ozdělovaní ehaivatsk\' eh p\ijmuv oduvodněno \elmi
dobiosadcěnou zás\adou \o \t1an\' uhe\\ke: kd\'b\ chom vám podle spra
vedln0\ti napled uičili kolik máte na \polečne záležitosti p\ispívat.
pak b\' ten plíspěvck zt1„'\vilvětšinu va\icl\ zemských financi. Pioto
nejdiiv ničíme kvotn autonomních potlcb „\ n\\' jens \tím zb\tkem se
spokojime. at \i tlebas nedosahuje pminnc mi1\' společného b\emene. —
\idět. že. Madari umějí také. b\'ti „velikom\'\ ln\"mi Ta \nada1\k„'\
velikomyslnost se však Chaivatuin přece jen špatně v\plácí'
Lhe\.\k„'\ \l„'\d„\ svolala nedavno anketu. na níž požadovala od
zástupcu dělnických pokladen nemocenských dobrozdaní. jak Opraviti

nemocenské

pojištovaní

dosud _jen dobrovolné (( soukromé.

Zástupci pokladen vyslovili se pio způsob nemocenského pojištování,
jak u nás jest zavedeno.
l\čmeckému sněmu nastane ('(kolobírati se též epravo (( ('(razo—

vého pojišťovaní

dělnického

když už na jale b\'l p(ovedl

oplavu pojištovaní nemocenského, invalidního (( starobního.

Tak zvaná.káznicová

předloha

vládní tak jako minule ve

výboru, tak ted' i ve sněmu zavržena. Tím sklaman Z('(((í\sl zaměstna
vatelu píísn_\mí t1est_v káznice zastrašiti dělnictvo (( Z\laště vudcc jeho
před zařizováním stávek. Ani mírnější n('(vrhy nacionalně—libeíalní
nepřijaty sněmovní většinou za podklad rokování. Zásluhu zamítnutí
náleží katolickému středu, nebot on rozhodl svou velikou skupinou,
učinív z malé menšiny socialních donmkratův a svobodomyslných
velikou většinu.

\ šes\ ětov_\'*obchodní sjezd ve liladelíii v říjnu uspouidany
za příležitosti v_\'stav_v vvvozní v tomže městě v\daíil se skutečně jak
si toho Ame(ičaně pi('(li. Sjelo se sem zástupců \l('(d i p(ům\ slov_\'ch

sboru veliká řada (( vysláni ode sad ovšem mužové obeznalí (( odbor
nici. ](akousko úředně zastoupeno b\lo tremi odbomík\: ministerstvo
obchodní, vývozní spolek rakoUských p(ů(n\'slníkuv (( t.zv. „obchodní
museum“ v\*slalv po jednom zastupci. Z\l('(stě skvele zastoupeíia bvl(( —
předně ovsem i\melika sama. dale Anglie (( hancie. Též kčínecko
přes svůj počáteční odpor objevilo se v dosti značném počtu. A zá
stupci němečtí p(inesli hned sebou ameiickou m_\šlenku světového vý
\ozního musea. \ěmeeko má. si totiž zříditi podobné vývozní obchodní
museum v rozsahu co nejsilsím. Dosavadní museum zammské tržby
v Hamburku zdá se maličké (( nepatlné (( pelovnani s museem
ííladeltíckým. Proto se propaguje (n\slenka rozšířiti bud toto hambmské,
nebo z1íditi zcela nové \eliké obchodní musemn \ Beílíně. takové, ab\
všem požadavkum p(ítomné i budoucí \ _\'vozní tržby německé v\ hovovalo.
Pio světovou tržbu usnesl se s_jezd na četných resolucich, o jejichž
uskutečnění mají se zástupci _jednotliv_v(h statu doma postaiati. hej—
duležitější věci, jež v lesolucích ž('(d('(nv,jsou t\to: nechat se zřídí
světový mezinárodní ('uad pro záznam obchodních znamek; at' se za—
vede jeednotný světový s_\stem v doplavě poštm ních balíků; at se za—
vede ve vsech státech jednolitá obchodní statistika; ať se zřídí mezi
národní ('nad ku sbírání (( vydávaní zpráv 0 roční sklizní plodin ve
všech zemích; at se pečuje o rozšíření (( všeobecné uplatnění rozhodčích
soudů; konečně at' mimoamerické státy podporují filadelíícké museum
v jeho snahách (jako kancel('(( v_\"\ozní plo zprávy do celého s\ ěta),
at konečně se naleha na zřízení pruplavu středoamerického p10 S\ ětov_\'
obchod velmi důležitého.
..
m
..

Skolství. \.(( s_jezdě německého .Leh1er“bundu z MoraV\' letos
konaném sehv('(len\ (( zemské školní radě p((edložen\* b\ lv požadavky
německých učitelek industlialních, jež žádají: Po dvouletém náležitém
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vyučování deňnitivum. Služné pio zatímně ustanovené I)()O71..pro trvale
ustanovené :)00 zl. (\ k tomu šest píídakaí do<ažitelnvclí po 3 letech.
ka7d_\' 100/02zakladniho služného obnášeiící. Ixíome toho žádají 1)1ib_\tek
<lužební nebo piíbytečné (\ za vyučování přespolne piiměřene cestovné.
Po 3) letech plnou pensi, po óletech služb\ 400/0 služného za v_\'služné
& kd\ž dobrovolně se \zda služby odbytne (\ sice polo\ici iočního
Di<ciplina1ní předpisv jako) mají učitelé. V\*učovani má 1-1hodin
a<lužného.
za každou
nasledující hodinu Ž.) zl. i()enč ienumeíaci. Více ne
žádají ničeho.
Veškeié učitel<tvo )akouské v zemských organisacích <ou<t1eděne
konalo dne..'). listopadu velk_\' sjezd \e Vídni. Lča<tníku bvlo na 3000
ze všech 7emí. Učitel<tvo \\'<tou])ilo jako jednolít\' celek sta\ov< k_\'.
\Ior'm <ke učitele 7i<tupoval ředitel Slainěník. (e<tí. pol<tí (\ <lovin<tí
7('1(<tupcove 1)1ol)l(í<ili <olidaiitu učitelu bez ohledu na ])iisobi<te (( na
íodnost. Jednalo <e hlavne o zmenu _SÍ)'.'.) řísského zákona <kolního

v ten <mvsl. aby každv učitel službu nastupující mel plat úředníka
\I.t1íd\
hodnostní a po<tup tak jako je 7aiučen úředníkům IV nei—
niž<ícl1 tříd hodnostních. Vlada se ž(i(l('1.ab\ v<em 7(m<l\\ m snčmum
předložila

příslu<n_v navih

zakona

(( <t(')t nechť

7emím

připlácí

na

<kol<tví .) )'/O \e<keíeho nakladu.
'lake německé, <tudent<t\o konalo ve Vídni schůzi a prohlásilo
7:1 své požadavky: německou univer<itu na Moravě: změnu v u<tano—

\0\ání

proessoíův uni\eí<itních v ten 7pu<ob že by ministí kultu

a vvucovaní b\l \(izan na telno ploíe<<o1<kého<b01u zíikonem zaiučena
nedotknutelnost ()<ol)\*piostoiacl) uni\ ei<1t (()aml)_vunive1<itní budo\ \:
\ \hiadní podřízeno<t<1)oll\0\vel) záležitostí akadmnických pod plavomoc
ak ademíckeho senatu (\ plivtčlení evangelického ú<ta\u theologickeho
k fakulte univeisitní. Rabínskou unive1<itu zatím je<te nežádaií.
Oděvní
druž<tvo
7aložili v P1a7e za tim učelem. aby chu—
dobnvm studentům bud zcela 7daíma nebo na splatky velmi mííne
posk\ toval se slusný oděv.
I ()1)ulai ní 1)(i\ od pio stiav ovatele (( rodiče studentů středních
škol v\d('1n ve \ídni. Ob<ahuic poucení1ad\
() pok_\nv 7dí(1\otnick(')
o b\ tech () jich zaři7ení. čištění. \ětíaní.

o <at<tvu vv žíve (( 7,1)u<obu

života studentů. \(í\ od bezplatne ioze<íl('(<kolní (nad.

Bolzanův< <i1 otčinec

učitelský v P1a7e zřízen b_vl V ])1vní

řadě 7. fonduJ kte1_\"íoku 1b81. 7alozila Učit. Beseda. Přispěl k němu
děkan Daneš (')OOžl.. dekan S\'k01a ()()0 zl.. dekan \\(íhlov<k_v 101) 71.

——z vynikajících
Roku 1883.

libeíalu

měl “260 clenu

one. dob\

není žádný

a ()47 71. jmění.

Roku

mezi zakladateli.
1899. členů l—L-l

(( 27.773 zl. jmění. \šechnv česke spolky učitelské sebialv pio fond
1-30 21. za 10k. A pak piy humanita má nahíaditi k1e<taíí<kou lásku

(\ 1nilo<rden<tví k bližnímu.
\ídenskvm spiávcum <kol bylo naří7eno. že mají do Z\l('1.<tních

tabulek zapi<ovati každou hodinu. kd\' nábožen<tví neb\lo v\učovano.
kteívm piedmčtem hodina v\plněna (\ kdo <uploval. \\ konci <kolního
ioku tabulky mají b_\'*tidodány ok1e<ni <kolní íadé.
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Jiný dozor zavádí \ěmccký bunt učitelskj. \ .,Oest. Schulzt“
uve1ejnujc předseda onoho spolku oběžník \cškelélnu učiilstvu „rakou—
skému platící, v němž V\z\v('t učitele, ab\ podávali zplavy o kněžích,
zdaž \edou život podle zásad jimi hlásanj ch. Zejména mají udávati;
Jsou11 na farách .,nete1*e“, odp/dčJl 11 kuchalk\
na delší čas, za—
nedbavá—li kněz hodiny náboženské. štve- li plOtl škole a učiteli, roz
dá (i--li tisk0pis\* děte1n,jakč pr(edplící noviny, zab_\'\á-li se politikou
atd. Ix takov\'m zbraní/m zajisté nesahne ani jeden cti dbal\' učitel
cha1akte1.Za bidného policejního špicla sníží se nanejvjš nějaký
zastancc socialistických nazoru libelalistických
V dolnomkouskýeh <polcích učitelských ujímá <e požadavek, aby
kompetenti 0 místa učitelská nepředstavovali se členům místní školní
rad\. Podobné usnesení učinil učitelský klub „Ibbsthal“, Jehož členové
čestným slovem se zavázali. že slibu do.<tojí.

Důležité lozhodnuti

zasadni

učinil nejvyšší správní dvůr.

Rozhodl, že žádný příplatek, obcí za souhlasu školního úřadu na zlepšení
platu zákonem u<tanoven eho posk\ tn utv učiteli, nemuže od obce býti 21u<en.

Učitelský

konvikt

zřídil zemský spolek učitelsky v Pešti.

Lstav je založen plo 130 chovanou. Konvikt. v němž zatíni umístěno
(30studentů, poč('tkem tohoto <kolního roku byl otevřen. Vláda zajistila

pnměi enou subvenci.
Skolské ])Olllě1\*lakouské žlačí se nejlépe v tom, že v lerstě stát
vvdržuje německou školu nalodní. Škol takm _vchjest na jihu několik
K(ívíli 1e010anisace učitelských ústavu plot Hiínem \'\p1acovan_\'
nebyl pi\' schvalen. Místo nčho má nyní v\píacovati nový nav1h
pioíessor \\ lllmann což v tábme libelaln budí pochopitelnv odpor.
\\ lllmann je prý stoupencem konfessionalní skolv.
\ po<lední době zavedena b\la í'sutina jako p(edmět vvučovací
na slovinských stiedních školach. Toto v\ učování v<ak zemsk\' m pre—
sidentem kiajinským

b\*lo Zíušeno a zakázáno (!).

Za to Rusko \*dalekém Vladivo<toku zrídilo„01ientalni institut“.
t j. v\'sokou skolu, jež má po Čínu, Japonsko a jiné země \\chodní
odchovati zdatné úřednik\ ruske v záležitostech obchodních a plů—
m\'slov\"ch jakož i v řečech domolodců v\ školených ktc1í v diploma
tickc službě mají své oblovské vlasti konati dobré služby.

Upozornění.
Vzhledem ku stížnostem, že Apologie

křesťansní

pií1i< pomalu v_vrhzizí,

poněvadž samostatně ji pro skrovný odbyt v_vdávati nemožno, odhodlal jstm se na multi

přátel, včnovati pokaždé arch »Hlidkya soustavným pejednáním? ?. apolngi., krufuínu
jimiž by se po případě v_všlá dosud část doplnil.-t. Kdyby se to o.<tatnímu (tě-nému
čtt—nz'třstvunezamlouvaln, zastavím rozpravy t_v opčt.
1'

.

P. (fw/((dá.
fčšš/
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