L. P. 1911.

ROČNÍK Lil. (LXXVII.)

SEŠIT 3.

Papež Pius X. o kazatelství.
Píše prof. Dr. JAN N. JINDRA.

(DOK.)
III. Předmětem vyučování kazatelského jest celá pravda
Kristova obsahově i rozsahově, jak uložena v církvi katolické.
I v této příčině nařízeno jest biskupům a řeholním představeným,
aby bděli pečlivě, by kazatelé pouze o takových věcech po
jednávali, jež jsou vlastním předmětem posvátného kazatelství.
Co tímto předmětem jest, oznámil Ježíš Kristus, řka: »Kazte
evangelium.« (Mar. 16, 15.) — »Učte..., křtíce..., učíce je zachovávati všecko, což jsem koliv přikázal vám.« (Mat. 28, 20.)
K těmto slovům vhodně dokládá sv. Tomáš : »Kazatelé jsou po
vinni vysvětlovati, co jest věřiti, říditi v tom, co jest konati,
ukázati, čeho se v ar ováti a kázati lidem někdy výhrůžkou jindy
napomínáním.« V témž duchu i svátý sněm tridentský ukládá kaza
telům mluviti k lidu o hříších, jichž se má varovati, a o ctnostech,
jež třeba konati, aby mohl uniknouti věčnému trestu a dosíci
slávy nebeské. (V. c. 2. de refor.) Siřeji o těchto věcech psal
papež Pius IX. v okružním listě z 9. listopadu 1846, kdež se vy
kládá předmět vyučování kazatelského takto: >Ne sebe, nýbrž
Krista ukřižovaného kážíce, ať ohlašují kazatelé :
a) přesvatého náboženství našeho články víry a přikázání,
a to dle nauky církve katolické a sv. Otců řečí skvělou a vážnou,
lidu však jasně a prostě; b) náležitě ať vyloží jednotlivcům zvláštní
povinnosti; c) všecky odstrašujtež od nepravostí a rozohňujte
v náboženství tak, aby věřící, jsouce posilněni spasitelně slovem
Božím, všech hříchů se vystříhali, ctnosti pěstovali a tak byli s to,
aby unikli trestům věčným a dosáhli nebeské slávy«, d) Zvláště
často vštěpovati jest čistotu, pokoru a poslušnost k autoritě
církevní, aby člověk proti víře zaujatý odložil předsudky, jež má
proti víře, a tím ochotněji přijal jasnou pravdu; neboť nemnozí,
nejvíce bývá tomu tak mezi katolíky, nesprávně smýšlejí o nábo
ženství více proto, že oddáni jsou bezuzdným náruživostem, než
z toho důvodu, že by bludně chápali nauky náboženské. >Ze srdce
zlého zajisté vycházejí zlá myšlení... a rouhání.« (Mat. 15, 19).
Časop. katol. duchov. LIL (LXXVII.)

13

194

Dr. JAN N. JINDRA, Papež Pius X. o kazatelství.

Proto i svátý Augustin uváděje slova žalmistova (13, 1.): »Řekl
nesmyslný v srdci svém: není Boha.« dokládá, »řekl v srdci svém,
ne však v rozumu.«
Dle toho jest kazateli pojednávati o symbolu apoštolském,
o božském dekalologu, o církevních přikázáních, o svátostech,
o ctnostech a hříších, o povinnostech různých stavův, o posledních
věcech člověka a o podobných pravdách věčných.
Mnoho vykonal kazatel, čerpaje z moderního pokladu pravd
náboženských. Avšak nedostál by přece vznešenému úkolu, kdyby
pouze hleděl k obsahu pravd a nesnažil se též odhalili pronikavou
jejich moc a vliv na veškeré schopnosti člověka i sjíolecnost
lidskou. Zušlechtujeť pravda Kristova rozum, srdce i vůli člověka;
zušlechťuje lidský názor na tělo lidské »jako chrám Ducha svátého«
(I. Kor. 6, 19.), zušlechťuje též život společenský a vede člověka
v říši blaha věčného, kdež v Bohu spočinouti touží lidský duch.
Odtud mluví se o osvětovém, mravním a sociálním účinku kře
sťanství, avšak nesmí se zapomínati na život věčný! A právě
v tomto směru chybují kazatelé. Hovořit o věcech náboženských,
oceňujíce je dle výhod a prospěchů pro život pomíjející, zapomí
najíce téměř života věčného ; velice jasně sledují užitky, jež čerpá
z křesťanského náboženství společnost lidská, avšak nezmiňují se
o povinnostech, jež zachovávati jest lidem; velebí pouze lásku
Krista Spasitele, mlčí však o spravedlivosti
).
*
Tím se stává, že ne
patrný užitek přináší takové kázání; neboť světský člověk, po
slouchaje řeč, mívá přesvědčení, že i nezměně mravů bude kře
sťanem, jen když dí: »Věřím v Ježíše Krista.« (Pard. Bausa, archiep
florentin, ad juniorem clerum 1892.)
)
**
IV. Zevnéjšim zdrojem látky homiletické jest Písmo svaté,
nauka Otcův a nauka církve.
a) Písmu svátému věnuje »Motu proprio« zvláštní pozor
nost, trpce stěžujíc si do kazatelů, kteříž spoléhajíce na přesvěd
čivá slova lidské moudrosti, málo kdy dovolávají se slov Božích
a Písem svátých, jež jsou bohatým a předním ‘pokladem kaza
*) Pozoruhodno, že poklad liturgický a dějinný není připomenut.
*♦) Někdy předmětem řeči nutno míti obranu náboženství proti útokům
nepřátelským. Úkol tento jest svěřiti kazatelům pouze výtečným,
kteříž však velice pečlivě uváží, zda čas, místo a potřeby posluchačů
dožadují se nevyhnutelně takových přednášek a zda jest naděje, že
přinesou užitek. Toto oprávněně rozhodnouti náleží biskupovi.
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telským, jak jasně v okružním listě »0 studiu Písem svátých« ze
dne 18. listopadu 1893 vyložil již sv. Otec Lev XIII. řka: »Tať
jest vlastní a zvláštní moc Písem, Duchem svátým vdechnutá, že
dodává kazateli vážnosti, apoštolskou udělujíc svobodu slova i jadr
nou a vítěznou výmluvnost; neboť kdo v řeči projevuje ducha a
sílu slova Božího, nemluví »toliko v řeči, ale i v moci i Duchu
svátém a v plnosti mnohé.« (I Thes. 1, 5.) Z té příčiny jest vytknouti, že opáčně a neprozřetelně jednají, kdož kážřce o nábo
ženství a zvěstujíce přikázání Boží, téměř nic více nepodávají
než slova lidské vědy a opatrnosti, spoléhajíce na své důkazy
více než na důkazy Boží. Řeč takovýchto kazatelův, i kdyby co
nejvíce stkvěla se světlem, unavuje a' zvlažňuje, nemajíc ohně
řeči Boží, jest bezmocná postrádajíc síly, jaké se těší řeč Boží.
»Živáť jest zajisté řeč Boží a mocná, pronikavější nad všeliký meč
na obě strany ostrý, a dosahuje až do rozdělení duše a ducha.«
(Žid. 4, 12.) Jak moudřeji jednali kazatelé jiní! V Písmech svátých
nalézali výmluvnost podivuhodně rozmanitou, mocnou a důstojnou
věcí velikých. To dosvědčuje sv. Augustin ve spisu »De doctrina
Christiana« (LV. 6, 7.) a nejslavnější kazatelé, kteříž děkují svou
slávu zvláště tomu, že zaměstnávali se Písmem svátým a nábožně
rozjímali o něm.« V pravdě zlatá to slova. A jak si vedou mnozí
kazatelé ? »Vix aut ne vix quidem animum ad divina eloquia
intendunt et ad Scripturas Sanctas, quae sacrae praedicationi potiores uberioresque recludunt latices!«
b) Nauka Otcův a církve jest pro katolického řečníka zdrojem
látky nejen velice drahocenným, ale i jasným zjevení Božího tlu
močníkem i vykladačem. Proto právem ukládá »Motu proprio«, aby
články víry a přikázání přesvatého náboženství našeho byly hlásány
»juxta catholicae Ecclesiae et Patrům doctrinam«, rozhodně za
vrhujíc jako zlozvyk, jenž zajisté nesmí býti trpěn (»abusus haud
saně ferendus«), když kazatelé, odloživše nauku Bohem zjevenou
i nauku Otcův a sněmů církevních, přednášejí názory světských
spisovatelů z doby novější, ano i dosud žijících, uvádějíce na kaza
telně i jména jejich,
)
*
(»seposita doctrina divinitus inspirata vel
*) Vnitřní zdroje látky homiletické nejsou ovšem zřejmě vytknuty,
avšak z kazatelské schopnosti, jak v předu vylíčena, jasně plyne, že
dobrý kazatel čerpá i ze zdrojů těchto. Jistě vyžaduje nábožnost řeč
níkova, aby rozjímáno bylo o pravdách hlásaných. Má-lí pak rozhoj-
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Ecclesiae Parum et Consiliorum, toti sunt in profanorum recentiorumque atque adeo viventium scriptorum nominibus sententiisque
proferendis«).
V. Zásady homiletické jsou stálým a bezpečným vůdcem
bedlivého řečníka. Proto i k těmto jest přihlédnuto. Jsou ozna
čeny čtyři:
1. Kazatel hlásej pouze pravdu.
2. Vyučuj na kazatelně jasně.
3. Buď kazatelem užitečným, chvále Boha a nikoliv sebe,.
vždy neúnavně pracuje o spáse posluchačův.
4. Bečí kazatelovou ať vane duch srdečné nábožnosti.
První tři zásady plynou ze slov sv. Tomáše Aquinského, jenž
dí o kazateli takto: » .. ut reapse sit lux mundi, tria debet habere
praedicator verbi divini: primum est stabilitas, ut non deviat a
veritate, secundum est claritas, ut non doceat cum obscuritate,
tertium est utilitas, ut quaerat Dei laudem et non suam.« Dodatek
pak zásady třetí: »neúnavně pracuje o spáse posluchačů«, připojen
dle »Motu propria«, jež připomíná výstražně posluchače, o nichž di
sv. Augustin : »Mirabantur, sed non convertebantur«. (In Math. 29,
25.) Ovšem nemůže ani jinak býti po řeči kazatelů, jimž neběží
o užitek a prospěch posluchačův. Vyhovujíce totiž choutkám po
sluchačů, naplňují sice svatyně, ale duše nechávají prázdné! Z té
příčiny heslem vážným jsou pro kazatele dobrého slova sv. Jeronýma:
»Docente in Ecclesia te, non clamor populi, sed gemitus suscitetur:
auditorum lacrimae laudes tuae sint.« (Ad Nepotian.) A jak si vedou
dnes mnozí kazatelé? Nedbají jasnosti a průhlednosti ni jedno
duchosti evangelické, oblibujíce si ve slovných oklikách a věcech
skrytých i nejasných, jimž nerozumí obyčejný lid. Toho jest věru
litovati a želeli. Vždyť takto naslávají lidu ony strastiplné doby,
jež v pláči Jeremiášově připomínají slova: »Maličcí žádali chleba
a nebyl, kdo by ho lámal jim«. (4, 4.) S uvedenou chybou souvisí
chyba druhá, kteráž jest ještě žalostnější. Jest to nedostatek nábož
nosti ve zjevu kazatelově. Zmizel svátý nádech křesťanské zbožnosti
i božská síla a moc Ducha sv., jenž mluvíval v duši kazatelově a
niti vědomosti o tom kterém předměte, pozoruje kazatel týž o sobě
i ve vztahu ku předmětům jiným. Konečně i svědomitá příprava
neobejde se bez vážné rozvahy o obsahu, rozsahu a vztahu, v němž
jest úkol homiletický ke svému okolí.
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uchvacoval láskou duše k činům dobrým. Jak vzdáleni jsou od těch
kazatelův, o nichž možno bylo opakovati slovo apoštolské: »A řeč
má a kázání mé nebylo v důvodných slovech lidské moudrostí,
ale v dokázání ducha a moci, aby víra naše nebyla založena na
moudrosti lidské, ale na moci Boží.« (1 Kor. 2, 4, 5.) Tak mluvil
po seslání Ducha sv. první apoštol sv. Petr a uchvacoval přítomné,
tak nadšeně mluvil sv. Štěpán, »jsa pln milosti a síly«. Ký div, že
dokládá Písmo sv.: »A patříce na něj všichni, kteříž seděli v radě,
viděli tvář jeho jako tvář anděla.« (Sk. ap. 6, 15.) Toť svaté nad
šeni srdce zbožného, toť oheň, jenž studená srdce zahřívá, toť,
moc, jež všecky vábí, těší, povznáší, toť síla, jež uchvacuje každého
a jíž neodolá nikdo. Na tomto základě vybudována jest svrchu
uvedená zásada čtvrtá: »Řečí kazatelovou ať vane duch srdečné
nábožnosti!« Když této zásady nedbá kazatel, brzo se přesvědčí
o. pravdivosti slov »Motu propria« : »Hinc ab auribus populi et plu
rium etiam e clero migravit voluptas omnis, quae a divino verbo
hauritur; hinc bonis omnibus injectae offensiones; hinc vel ad
modum exiguus vel plane nullus aberrantium profectus, qui, etiamsi
interdum concurrant audituri verba placentia, praesertim si magni
ficis illis centies resonantibus humanitatis ad censum, patriam,
scientiam recentius invectam, postquam dicendi peritum effuso
prosequuti sunt plausu, templo iidem antea discedunt, haud eorum
absimiles, qui mirabantur et non convertebantur.« (Sv. Aug. k Mat.
29, 25.)
VI. O kazatelském slohu není mnoho připomenuto. Avšak
nade všecku pochybnost vysloven požadavek, aby nebyla před
nášena pouze slova libá (verba placentia) dle způsobu řečníků
světských, kteříž ve shromážděních a schůzích promlouvají k lidu
(eloquentia tribunicia et profana), nýbrž aby dbáno bylo výmluv
nosti apoštolské a svaté (eloquentia apostólica et sacra!).
Chtějíce podrobněji ustanovili vlastnosti slohu kazatelského,
uvažme, že svátý Otec žádá, aby články víry a přikázání přesva
tého náboženství našeho byly hlásány řečí stkvělou a vážnou,
vzhledem k lidu pak řečí jasnou a prostou, srozumitelnou (gravi et
splendido orationis genere, populo clare aperteque). Jistě významně
tudíž dokládá se na místě jiném: >At vero forma hodierna dicendi
saepenumero non modo longe abest ab illa evangélica perspicui-
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tate ac simplicitate, quae iisdem deberet esse propria sed tota
posita est in verborum anfractibus atque abditis rebus«. Takto
ovšem chybuje se i proti zásadám homiletickým, jak svrchu
jest vytknuto.
VII. Tělohybu řečnickému jen nepatrná jest věnována po
známka, když se připomíná: Quo fit, ut istorum conciones . . .
s cení cum quemdam apparatum exhibeant, [omnem speciem sanc
titatis et efficaciam adimant«. Nenít kazatel hercem a proto vy
stříhá se pohybů divadelních a přičiní se, aby spojoval pravdivost,
správnost a přirozenost akcí s něžnou ušlechtilostí a důstojnou
vážností.
VIII. Z homiletiky zvláštní jsou uvedeny pouze dva druhy
řečí duchovních. Jsou to reci konferenční a mravoučné.
v
a) Řečmi konferenčními jest rozuměti časové přednášky,
jež promlouvajíce o důležitých otázkách přítomné doby, nakloňují
posluchače i připravují ku přijetí svátých svátostí duchem té které
doby roku církevního. Opatrně praví o těchto řečích »Motu proprio«:
»si apte tractantur, perutiles possunt esse aut etiam necessarii ad
refellendos errores, quibus religio impetitur«. Nicméně konferenční
řeči nutno zařaditi mezi zvláštní prostředky pastorační. Z té pří
činy bývají konány zřídka, a to za okolností mimořádných. Jistě
právem připomíná »Motu proprio« : »Ante omnia vero illud ca
vendum, ne talium sermonum frequentia moralium concionum
dignitatem deminuat ab usuve removeat«. Toho jest tím více
dbáti, čím jasněji lze dokázati, »conciones morales omnibus, conferentias vix paucis prodesse«. Kdyby nebylo dbáno této výstrahy,
bylo by posluchačům pořáde poslouchati o bludech, před nimiž
se po výtce hrozí, nikdy by však neslyšeli o hříších, jimiž jsou
poskvrněni, ani o škodných následcích, jež v zápětí jdou za
hříchem.
Avšak nelze nepřipomenouti, že »Motu proprio« má na mysli
kazatele, kteříž podceňujíce pravdu Kristovu a nauku církve svaté
jako cosi zastaralého a bezvýznamného, zneužívají slova »konfe
rence«, snažíce se více upoutati poznávavost než pracovati o mravní
obnově posluchačův. Proto oblibují si v nádherném slohu a mluvě,
jež více všímá si věcí než činu, jež spíše se hodí pro svět než ná
boženství, jež konečně zevně oslňuje, ale užitku nepřináší. I upra

Dr. JAN N. JINDRA, Papež Pius X. o kazatelství.

199

vují si vše dle učených výklad ů v akademických bez ohledu na to,
že se to nehodí na důstojnost a velebnost domu Božího
*).
b) Mravoučné řeči označeny jsou jako všem užitečné. Proto
nemají býti podceňovány. Naopak! Jsou to řeči, kteréž mnoha
posluchačům jsou nutný a v hodnoté nic si nezadají, srovnávají-li
se s řečmi konferenčními, v nichž se pěstuje obrana náboženská.
Proto ať nejvýtečnější řečníci je konají před posluchačstvem i vy
branějším a četnějším s pílí co největší
).
**
*
*
*
Zásady vyslovené v »Motu proprio« o kazatelství jest zachovávati svědomitě vzhledem na zlo, jež denně mohutní a jemuž
nebylo by možno čeliti později bez vážného nebezpečenství. Neníť
tu dnes jednati s lidmi, kteří přicházejí v rouše ovčím, nýbrž se
zřejmými rozlícenými nepřáteli domácími jest vésti boj, kteříž
usilují vyvrátiti víru a proto se spolčili s úhlavními nepřáteli
církve. Denně roste jejich smělost proti moudrosti s nebe. I oso
bují si právo nauku Páně i církve opravovati, jakoby porušena
byla; osobují si právo tuto nauku obnovovati, jakoby byla zasta
ralá; ba i právo si osobují, obohatiti ji a přispůsobiti choutkám
světským, pokroku i pohodlí, jako by byla proti dobru spole
čenskému! Co tu činiti ? Bdíti jest těm, kdož ostříhati mají poklad
víry svaté; jest však i přísně vystoupí ti proti odvážným snahám
novodobým, pokud ohrožují svaté víry poklad drahocenný
).
***
Jak přísně se tato nařízení zachovávají, vysvítá že záporné
odpovědi posvátné kongregace konsistorní k následujícím dvěma
*) Předmětem konferencí může býti někdy obrana náboženství proti
útokům nepřátelským. Takovýto úkol budiž svěřován řečníkům zna
menitějším. Avšak i výteční řečníci buďtež velice opatrní, uvažu
jíce, zda čas, místo a potřeby posluchačů dožadují se toho a zda jest
naděje, že tyto přednášky přinesou užitek. Oprávněně o tom rozhodovati přísluší biskupovi. — Kromě toho jest třeba, aby v takových
řečích dokazováno bylo více slovy nauky posvátné než slovy lidské
moudrosti a o to pečováno, aby vše bylo vyjádřeno jadrně (nervose)
a jasně (dilucide). Jinak by se mohlo státi. že věty křivé a námitky
více by utkvěly v mysli posluchačů než věty pravdivé a vyvrácení
námitek.
**) Pojem kázání mravoučných není v „Motu proprio“ dosti jasný. Dle
stanoveného předmětu vyučování kazatelského zdá se, že jest tu
rozuměti kázáním mravoučným každou řeč, kteráž nevzdělává pouze
poznávavosti, nýbrž pečuje tež o zušlechtění cítivosti a svobodné vůle.
♦♦♦) Na tomto základě jsou povinni kazatelé složití přísahu proti rnodernismu dříve, než se jim dostane práva kázati.
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dotazům: »An Episcopi et Moderatores regularium possint com
mendationis litteras absque nota concedere suis subditis, qui ali
cubi a praedicatione fuerint prohibiti?
*
— »An invitari possunt
sacri oratores, qui in aliquo loco ab Episcopis fuerint improbati?«
(Acta Apost. Sedis 1910 str. 740. Rozhodnutí ze dne 25. září 1910.)

Má člověk svobodnou vůli?
Napsal Dr. JOS. NOVOTNÝ, professor morálky v Hradci Králové.

(IJOKR.)
Přesvědčení o svobodě vůle, jak se v praktickém životě
všech lidí jeví, není přesvědčením nynější snad generace nebo jen
našeho okolí; všichni lidé všech věků byli téhož názoru. Nikdy
nebylo v dějinách světových ani jediného národa, jediného státu,
který by neměl nějakých zákonů nebo aspoň právních zvyklostí,
jemuž by byly neznámy pojmy práva a bezpráví, zásluhy a viny,
odměny a trestu. V nejstarších dobách, pokud jen historické
památky jednotlivých národů sáhají, shledáváme zákony, odměny
a tresty, shledáváme, že zákony častokráte od vyšší nadpozemské
moci odvozovány.
Hned v ráji shledáváme rozkaz, neposlušnost, trest. A sledujeme-li dějiny lidstva, jak nám je Písmo sv. podává, co tu pří
kazů, zákazův, odměn a trestův od samého Boha ustanovených!
Jak možno někomu poroučeti, někoho odměňovati nebo trestali,
nemůže-li dobrovolně voliti, když nutně konati musí, co koná?
Možno to srovnati s moudrostí a spravedlností Boží, aby člověku
dal zákony, a nebylo v moci člověka jimi se říditi, aby člověku
hrozil tresty za činy, za které by nemohl?
V nejnovějších dobách odkrývají se v ssutinách assyrských
a babylonských drahocenné poklady kulturně historické. A co
shledáváme na těchto starobylých památkách historických? Pře
svědčení tehdejší doby o svobodné vůli člověka. Nejen jednotlivé
příkazy, nejen různé smlouvy a sliby, nýbrž i celý zákonník od
kryt — zákonník Hammurabiho, vrstevníka Abrahamova. Z těchto
archeologických památek poznáváme, že lidé před tisíci lety měli
totéž za bezpráví, co máme my, že měli tentýž názor o mnohých
věcech jako my.
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Ještě na ten fakt možno upozorniti, že manželství jest a bylo
každý čas; již v ráji od Boha bylo ustanoveno. V manželství, aby
byl pořádek, musí býti představený, a tím je — nebo aspoň býti
má — muž. Kde je představený, jsou rozkazy, přání, poslušnost,
neposlušnost, chvála a odměna, hana a strasti. To vše před
pokládá svobodnou vůli.
Patrno z toho, že lidé všech dob a všech míst byli si vě
domi své svobodné vůle a v praktickém životě přesvědčení své
stále osvědčovali.
Deterministé, aby tento historický důkaz pro svobodu vůle
seslabili, říkají: chválou, hanou, odměnou a trestem, domluvou
a napomínáním snaží se lidé působili na poznání člověka, určitý
názor mu vštípiti; ten jakmile vštípen, zamýšlené rozhodnutí vůle
následuje prý nutně. Vychování nebylo by prý vůbec možné, kdy
bychom na nutnou souvislost mezi poznáním a chtěním nemohli
spolehnouti.
Právě toto působení na poznání člověka předpokládá, že
vůle není determinována, že tak nebo onak může se rozhodnouti.
Všichni lidé působíce na jiné chválou nebo hanou, trestem nebo
odměnou, jsou naprosto přesvědčeni, že mají před sebou bytosti
svobodné, bytosti, které nejsou associací představ determinovány
tak jako zvířata, bytosti, které jinak jednati mohou, než k čemu
jsou nabádány, a také často jinak jednají.
v
Ze by někdo lepším vštípeným poznáním nutně k určitému
rozhodnutí byl determinován, je tvrzení, které odporuje denní
zkušenosti. Každý učitel, každý vychovatel ví a denně o tom se
přesvědčuje, že vysvětlování jeho, napomínání, odměny a tresty
žáka nedeterminují, že na vůli žákově závisí, chce-li nebo nechce-li
uposlechnouti důvodů k dobrému ho povzbuzujících. Každý vy
chovatel také ví, že mimo působení na rozum ještě jiných prostředkův užiti musí, aby vůli chovancovu zušlechtil.
Že by vychování nebylo vůbec možné, kdyby nebylo nutné
souvislosti mezi poznáním a chtěním, je rovněž prázdné tvrzení.
Vůle, jak jsme viděli, nejedná bezuzdně, řídí se ve svých roz
hodnutích jistými zákony, volí z pravidla to, co se jí zdá lepším,
volí lehčí, příjemnější, užitečnější, co na člověka více účinkuje
atd. A nejen jednotlivec, nýbrž všichni normální lidé z pravidla
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těmito normami v rozhodnutích svých se řídí. Můžeme tudíž s ve
likou pravděpodobností počítati, že určité pohnutky, které na nás
a na jiné z pravidla účinně působily, i na vůli jiných působili
budou a určité rozhodnutí vůle přivodí.
Že však ono jisté rozhodnutí na naše motivy bude následovati, toho určitě čekati nemůžeme. Kdyby skutečně vůle člověka
poznáním byla determinována, muselo by vždy určité rozhodnutí
po předložených určitých motivech následovati. To odporuje zku
šenosti a názoru veškerého lidstva, které je přesvědčeno o svobodné
vůli člověka, vědouc, že tudíž důvody může pouze nabádati, nikoliv
však nutiti.
Možno říci, že není na celém světě člověka, který by nevěděl,
že má svobodnou vůli. Když tedy všichni lidé všech časův a míst
jsou si vědomi své svobody ve volbě činů, možno připustiti, že
vědomí to mohlo by býti klamem? »In quo omneš conveniunt,
verum esse debet«. (Cicero.)
Všeobecné toto vědomí svobody vůle nepovstalo z příčin,
které Renard udává, když píše: »Víra ve svobodnou vůli je jedna
z věr, kterou odkazuje otec synovi, a pokolení po pokolení ná
božně ji dědí, nezkoumajíce ji . . . Je dosti známo, jak těžce
beraní stádo se odchyluje z koleje jednou vyšlapané. I to je známo,
že to a to mínění, které se nám zdá tkvíti v samé podstatě
každého lidského ducha, jest přece jen odkazem našich předkův«.
A jak přišli předkové naši k víře v tuto pravdu?
»Mohl bych také říci: Theologové vymyslili si svobodnou
vůli, protože jsoucnost mravního zla přiváděla je v rozpaky. Sou
dili, že, je-li všecko determinováno, musí Bůh býti pokládán za
původce všeho, co se děje, dobrého i zlého. Příčilo se jim při
pustiti, že by Bůh mohl chtíti zločinům, a raději řekli: »Člověk
byl stvořen svoboden, schopen voliti dobrou i zlou cestou; zlo je
takto jeho dílem: jest právě důsledkem velikého i hrozného daru,
jejž mu Bůh ráčil uděliti.
Jest jisto, že svobodná vůle zdála se často rozhřešením
smutného problému: Proč jsou lidé, kteří kradou a zabíjejí?
A autorita theologie, ačkoliv jí váhy silně ubylo, je dosud sil
nější, než si dovedeme pomysliti.
Nemluvíc o těch dobrovolných otrocích, kteří si nedají práci
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hledati pravdu, předstírajíce, že ji mají v kapse, nebo že ji oče
kávají poštou z Říma nebo odjinud, kolik je bezděčných otroků,
kteří mají za to, že myslí, když odříkávají naučenou lekci a stá
vají se nevědomky ozvěnou svého katechismu! Nic není tak tu
hého jako předsudky vssaté s mateřským mlékem. Dost možná
tedy, že víra ve svobodnou vůli má původ v učení, jímž církev
živila a odchovávala naše dětství«. (V cit. spise str. 63—65.) Ale
jak vysvětlíte, pane Renarde, přesvědčení o svobodě vůle u těch
lidí, v těch dobách a zemích, na které theologie a církev neměla
a nemá vlivu, u lidí, kteří nejsou lehkověrnými, kteří vážně o všem
přemýšlejí a hluboce jsou přesvědčeni o svobodě vůle? Přiroze
nost lidská sama hlásá tuto pravdu, z přirozenosti lidské vyplývá
všeobecná víra a přesvědčení o svobodné vůli člověka.
»Dá-li se vůbec nějaký fakt ještě dokázati«, píše Dr. Beck,
»je to svoboda vůle. Dokazují-li nám lidé, že existuje Amerika,
věříme tomu, jelikož by bylo bláznovstvím, nedůvěřovati tak mno
hým lidem; a bláznovstvím ještě větším bylo by upírati existenci
Ameriky, kdybychom sami v Americe byli. Nyní dosvědčují nám
všichni lidé, že mají tutéž svobodnou vůli jako my; naše vlastní
vědomí říká nám totéž. Proto bláznovstvím by bylo nevěřiti
pravdě, kterou my i ostatní lidé všichni dosvědčují«. (V cit. sp.
str. 45.—46.).
Namítne snad někdo, že je upřilišené tvrzení, že není na
celém světě člověka, který by si nebyl vědom své svobodné vůle.
Vždyť skoro v každé době a zvláště v době novější jsou mnozí,
kteří upírají svobodnou vůli člověka: a nejsou to snad lidé ne
učení, ducha obmezeného, nýbrž právě naopak z řad intelligence
povstávají popírači svobodné vůle.
Avšak i tito odpůrcové svobodné vůle, byt i v theorii upí
rali svobodnou vůli, ve skutečnosti pevně o svobodě vůle jsou
přesvědčeni, v praktickém životě ukazují, že ve svobodu vůle věří.
Jen pozorujme, jak si počínají v praxi i nejzarytější deterministé,
když jde o jejich osobu, když snad jim bylo ublíženo, když byli
pohaněni, potupeni, oklamáni! Jaké výčitky činí těm, kteří jim ublí
žili; jak bouří se v nich hněv, jak se hájí proti bezpráví žádajíce
a soudně vymáhajíce napravení bezpráví a potrestání vinníka.
A myslíte, že by nám uvěřili, kdybychom na základě jejich theorie
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jim domlouvali, aby se nerozčilovali a odpustili provinilci, jelikož
jinak jednati nemohl, aby nežádali, aby byl potrestán ? Vždyť by
bylo nespravedlivo trestati někoho za něco, zač vinník nemůže,
čemu ani v budoucnosti nebude se moci uvarovati, vždyť orga
nismus, charakter, motivy a jiné vlivy neodolatelnou mocí k činu
ho ženou! — Zajisté, že by se na nás podívali, máme-li zdravý
rozum.
V praktickém životě počíná si determinista zrovna tak, jako
jiní lidé, kteří svobody své jsou si vědomi. Mluví o svobodě jako
oni, chválí, haní, rozkazuje, napomíná, vyslovuje přání, odměňuje,
trestá; předpokládá tedy svobodu u ostatních lidí, jako tito u něho.
Těší ho, je-li chválen, cítí výčitky svědomí, špatně-li vědomě
jednal, horší se, děje-li se mu křivda, je zarmoucen, zkrátka chová
se zcela tak, jako každý jiný, který své svobodné vůle úplně si
je jist.
Proč nejednají deterministé v praxi dle ideálu, který deter
minismus prý jednou uskuteční, a jejž Renard líčí slovy: »Jest
ještě jeden výsledek, k němuž vede přímo naše učení a jejž sluší
důrazně vytknouti.
Dejme tomu, že determinismus si prorazil vítězně cestu do
myslí lidských, že stal se podstatnou částí uznaných pravd, pravd
podobajících se oněm hvězdám, jejichž světlo potřebovalo tisíců
let, aby k nám došlo, ale jest za to navždy naše. Každý člověk
jest přesvědčen, že jeho myšlenky, city a skutky nezávisí na
výběru jeho svobodné vůle, nýbrž na nutnosti, které se nemůže
vyhnouti. Setká se kdesi s lidmi, kteří myslí, cítí a tudíž jednají
jinak než on. Jaký bude jeho poměr k nim? Může-li pak míti
v nenávisti a zacházeti jako s nepřáteli s těmi, kdo z nějakého
vrtochu své vůle se postavili do tábora stojícího proti táboru jeho?
Zajisté ne. Řekne si: Tito lidé mají takové a takové představy;
to je výsledek těch a těch příčin; jednají tak, jak jim káže jejich
smýšlení. Nic není přirozenějšího, oprávněnějšího a úctyhodnějšího.
Kdybych byl na jejich místě, kdybych podléhal týmž vlivům, měl
bych nepochybně tytéž představy, totéž chování. Nemohu nemysliti, že se mýlí; nezávisí na mně, abych mohl si osvojiti jejich
názory; ale jsem povinen je osvěcovati neurážeje jich, mám
pátrati, čím chybují jejich rozumy, a zatím mám jednati jako
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s bratry, bez pýchy a bez hněvu, s duchy, kteří se mi zdají zblou
dilými. Mohu nenáviděti jejich bludův a toho, co jest jejich pří
činou; mohu však jen litovati těch, kdož je vyznávají.
Spinoza byv zatracován, napadán a pomlouván, spokojoval
se tím, že odpovídal těm, kdo jej hanobili: »Nemohu jinak, a vy.
také ne; proto vás neproklínám«. (V cit. sp. str. 143—144.;
Srovnejte, zdali deterministé v praxi dle těchto slov se řídí, vez
měte třeba deterministy české, Dr. Masaryka a všecky, kteří stojí
za »Volnou myšlenkou«, porovnejte chování jejich oproti církvi a
katolíkům a uvidíte, že o těchto deterministech platí: »aliter. in
theoria, aliter in praxi«.
Ještě malou ukázku, co vše očekávají deterministé od učení
svého, jakými utopiemi zaslepují a svádějí lid. Renard píše: »My
slete si, že by svět byl zalidněn deterministy. Každý člověk bude
způsobem svrchu uvedeným usuzovati: a tu jest veta po národ
nostním, politickém a sociálním záští! Nastoupí místo něho vše
obecná snášelivost!
Proč by snášelivost měla býti odkázána toliko do oboru ná
boženského? Jakmile pochopíme správně, že naše jednání závisí
nutně na našich myšlenkách a citech, které jsou mimovolné, na
stává pro každého člověka logická nutnost pojmouti jiné lidi
v bratrskou shovívavost. Tím není ovšem řečeno, že bychom se
zříkali svých mínění, že bychom dovolovali dělati každému, co še
mu zlíbí;... snášelivost není lhostejností; pochopiti nějakou věc
není ji schvalovati; připustiti, že byla nutná, není prohlašovati ji
samu v sobě za dobrou. Nikoliv, jediný důsledek, k němuž dospí
váme, jest ten, že třeba ponechati každému právo míti a vyjádřiti
bez překážky svoji myšlenku, i kdybychom ji pokládali za špatnou:
že je třeba potírati ji pouze ranami důvodů, pokud nepokouší se
sama vnucovati se násilím; že i v žáru politických a sociálních
zápasů třeba je činiti pečlivý rozdíl mezi činem a činitelem. Budiž
boj falešným názorům, ale pokoj buď osobám! To jest formule,
k níž dospíváme ...
Udržuje-li některá příčina mezi národy trvalé nevražení, jest
to zajisté ona vzájemná výměna pohrdání a posměšku, jež pře
chází neustále od národu k národu. Němec je nevyčerpatelný ve
vypravování o Francouzově lehkomyslnosti; Francouz posmívá se

206

Dr. JOS. NOVOTNÝ, Má člověk svobodnou vůli?

Němcově těžkopádnosti. Dejme tomu, že zakotví se v myslích pevně
determinismus. Stane se takto: Francouz si řekne, že bývá-li Němec
často nemotorný, neohebný, zdlouhavý v myšlení a mluvení, je tím
vino pivo, mlhavé nebe, chladnější podnebí, které jej činí velikým
pijákem a jedlíkem; bude i moci dávati přednost svému údělu
před jeho, ale bez vypínavosti a bez pohrdání; ano bude si i moci
o sobě mysleti, že jest přírodou privilegován; neboť každý národ
jako každý člověk má o sobě samém vznešené mínění, ale pomyslí
si zároveň, že jeho výhody, má-li jaké, jsou štěstím a ne zásluhou;
a tato myšlenka vnukne mu zdravou skromnost, jakož i sympa
tickou útrpnost s těmi, kdož jsou jich zbaveni.
Němec zase objeví, že miluje-li Francouz příliš smích, rozkoš,
veselost i trochu rozpustilou, jest to tím, že obývá zemi, v níž
vzduch je vlažnější a život snadnější, že pije veselou mysl a hrůzu
před nudou ze svých vín lehkých a spolu opojných. Bude moci
shledávati, že vážnost, opravdovost, usedlost jsou věci nekonečně
vyšší; bude moci pokládati za vyděděnce, za macešsky odbyté své
ubohé sousedv za Rýnem. Ale na konec uzná, že rozdíl charakteru, nutný následek přirozených příčin, není dostatečným důvodem
k živení věčného záští, a dojde snad časem až k tomu, že odpustí
pokoření ducha druhému Babylonu; to jest Paříž, jak každý ví.
To nebude ještě smrt války. Soupeřství zájmů, nespravedlivé ná
roky budou moci ještě nejednou sraziti dva národy sobě tak blízké,
jako nepodobné. Avšak již to, že oba se aspoň navzájem pochopí,
vede k obapolnému srozumění, a spravedlivé oceňování se jest
první podmínkou, má-li dojiti k smíru.
Válka, ach! není toliko mezi státy; jest i v srdci každého
příslušníka jejich. Mluvme jen tomuto mladému, nakadeřenému,
krásnými rukavičkami oděnému, napižmovanému hraběti, aby stiskl
ruku tomuto dělníkovi ve hrubé plátěné haleně, který páchne
kořalkou a dílnou. Ale fuj! Není-liž mezi nimi propast vyhloubená
rodem, zvětšená výchovou ? Nuže, pane hrabě, račte uvážiti, že tento
člověk, zrozený ku práci, nepřál si nic lepšího, než naroditi se
jako vy k požitku a zahálce. Zapamatujte si, že nezáleželo na něm,
aby byl bohat, dobře vychován, ozdoben krásným oděvem a krásnou
řečí. Opakujte si tisíckrát a tisíckrát — je-li třeba —, že tento
drsný zevnějšek, mozolné ruce, sprostá mluva nejsou zrovna tak
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jeho dílem, jako by jím nebyl hrb, kdyby byl hrbatý. Mějte vždy
před očima, že jeho vady jsou plodem okolností právě tak, jako
výtečné vlastnosti, na něž jste tak hrdý; buď se pak silně mýlím,
anebo vaše ješitnost uráčí se snížiti až k němu, a vaše instink
tivní nechuť ustoupí soustrasti, a ještě lépe, upřímné touze zlepšiti osud tohoto spoluobčana a zjednati si odpuštění své nahodilé
povýšenosti.
Naproti tomu řekneme dělníkovi: »Ano, tento povaleč se žen
ským obličejem je velmi nestoudný; jeho zpupnost a vypínavost
by zasluhovala řádného pokárání; jest krušné tráviti život svůj
prací a museti ještě snášeti opovržení ledajakého větroplacha. Ale
přemýšlejme trochu, milý příteli! Ten ubohý mladík byl ihned od
maličkosti živen a odchováván pýchou; byl zhýčkán příkladem a
radami svých rodičů; naučili jej vypínati se nad obyčejné smrtel
níky; vzdělali nebo zkazili jej — jak je vám libo — v kolleji,
z niž byly vyloučeny moderní idee a nešlechtické děti. Jest on
tím vinen, vzaly-li jeho srdce a duch spolu zkázu? Vy nevíte, jak
zvláštní obraz tvoří si člověk o světě, žije-li stále v takovém pro
středí. Kdyby některé vaše dítě bylo do něho přeneseno, kdyby
si v něm zvyklo mí ti všemožné pohodlí, kdyby v něm slyšelo
den co den kázati nenávist ke všemu, co není elegantní a nená
leží k dobrému tonu, jste sobě jist, že by se jednou nestydělo vás
obejmouti? Ach! něco takového se přihodilo až příliš často. Věřte
mi tedy, odpusťte a politujte hloupost tohoto hejska. Ponechte si
svůj hněv pro systém, který jej učinil takovým, jakým jest; pro
theorie, které v něm vzbudily tuto směšnou vysokomyslnost, a
pracujme spolu k tomu, abychom je změnili.
Táži se opět, zdali tyto úvahy, jež jsou nutným následkem
determinismu, nejsou s to, aby sblížily příliš oddělené třídy?
Vím, že tato všeobecná snášelivost, jejíž příští z celého srdce
a ze všech sil svých urychlujeme, nemůže se ujmou ti za den, za
dvacet let, ba ani za století. Idee, které přetvořují mravy, pokra
čují chodem velmi zdlouhavým, a uplyne bezpochyby drahně času
^to věříme, pozn. pís.), než mysli lidí budou obráceny, aby nazí
raly na věci tímto způsobem.
Snášelivost pak může existovati jen s tou podmínkou, že jest
vzájemná. Kdokoliv ji odpírá jiným, pudí jiné k tomu, aby mu ji
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odpírali. Chcete-li mne upáliti, protože myslím jinak než vy, budu
se vší silou brániti, a jest dokonce velmi pravdépodobno, že touha
po odvetě mne strhne dále, nežli bych chtěl a měl. Nesnášelivci
nutí takto celý svět, aby se jim více méně podobal. Je slabost
lidské přirozenosti, že hněv plodí hněv, a jakmile vášni pustíme
úzdu, stane se málo kdy, aby nepřeskočila ohrad,, jež rozum
vztýčil. Ba i když připustíme, že všichni lidé se stali deterministy,
je pravdépodobno, že občas nastane výbuch těchto sil, které rozum
tak těžce zdržuje.
Praxe není nikdy v úplné shodě s theorií, což jinými slovy
znamená, že skutečnost není nikdy ideálem. Ale nehledíc k těmto
nedůslednostem, které jsou příliš všední v chování každého z nás,
jest nicméně pravda, že učení dokázané a přijaté za pravé působí
právě v poměru ke své samozřejmosti; že se v lidském jednání
znenáhla uskutečňuje a s rostoucí pravidelností přenáší se v život.
Kdo může změřiti sílu spravedlivé idee? Jest k tomu potřebí pří
kladu ? Představte si středověkého člověka, vrstevníka svaté inkvisice, přeneseného do prostřed XIX. stol. Jaké by bylo jeho pře
kvapení a rozhorlení, kdyby viděl, kterak v hranicích jednoho a
téhož státu žijí vedle sebe rovnoprávní a všady svorní bratři:
katolíci, luteráni, kalvinisté, židé, ano i volní myslitelé. A přece
jen dogma o náboženské snášelivosti, toto dogma, pravím, uznané
za pravé, dokázané a zobecnělé armádou filosofů, stačilo přetvořiti
takto společnost. Právě tak nastane den, kdy všeobecná snášeli
vost, požadovaná dnes malou menšinou, zavládne po celém světě
a setká se již jen s několika málomocnými výtkami. Kéž by na
stávajícímu století připadla sláva, že určitě vytkne a nade všecku
pochybnost povýší toto dogma budoucnosti.« (V cit. sp. str. 144.
až 152.) Utopie, utopie, utopie!
Později ukážeme »blahodárné« důstedky determinismu ; zde
na tyto plané fráze odpovídáme slovy C. Jourdaina: »Někteří spi
sovatelé zašli v pachtění po zvláštnosti tak daleko, že nejen tvrdí,
že idee povinnosti a zásluhy nepředpokládají svobody, nýbrž i že
fatalismus smyslem pro skromnost a vzájemnou shovívavost, jejž
rozvijí, přispívá lépe než všeliké jiné učení ku blahu národův. Mů
žeme viděti v tomto paradoxu jen vtipnou slovní hříčku nezaslu
hující toho, aby byla vážně vyvracena.« (Tamtéž, str. 145.) »Praxe
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není nikdy v plné shodě s theorií«, tato slova Renardova platí úplně
o deterministech, kteří v theorii upírají svobodu vůle, ale v praxi
jsou si jí vědomi a dle ní se řídí. »Odkud má determinista tak
úplnou znalost svobody«, táže se Dr. Beck, »schází-li mu naprosto
vědomí svobody? Snad jiní mu to vylíčili? Dle jeho theorie ne
mají lidé takovéhoto vědomí, jak mohou tedy podati vylíčení jeho,
a to zcela určité? Můžeme líčiti obyvatele hvězd, kterých ne
známe? Beze všeho poučení říkají deterministé, co je svoboda.
Proto musí také míti vědomí svobody, a to od přirozenosti. Tak
pravdivost našeho tvrzení o svobodě vůle dotvrzují sami ne
přátelé.« (V cit. sp. str. 40.)
Ale nejen v praktickém životě jsou upírači svobodné vůle
jejími vyznavači a hlasateli, nýbrž i ve svých theoretických po
jednáních nemohou se obejiti bez pojmu svobody, a chtěj nechtěj
aspoň v jednotlivých případech jsou nuceňi mluviti o svobodě,
buď pro ten nebo onen případ ji připouštějíce, anebo přímo jí
sice nepřiznávajíce, ale takové výroky pronášejíce, které jsou
v přímém odporu s jejich determinismem. Aspoň bez nějaké svo
bodné vůle nemohou se obejiti.
Uvádíme opět na doklad prof. Dr. Krejčího. Jaká nedůsled
nost patrna i v těchto slovech! Kolikráte tvrdil, že vůle člověka
je determinována, že »člověk podléhá nutnosti přirozených zá
konů« (str. 22.), že »rozhodneme-li se pro ten motiv, který je
v souhlase s naší přirozeností, jsme zrovna tak nesvobodni, jako
kdybychom se rozhodli opačně; i zde konáme, co konati musíme«
(str. 36.); »jednání lidské nevymýká se obecné zákonnitosti světo
vého dění: »Člověk jedná, jak jednati musí« atd. (str. 47.) A nyní
slyšme, co píše dále: »Avšak nemusíme svobodu vůle chápati
deterministicky. (!) Řekli jsme již, že svoboda je pojem relativní,
t. j. pojem, který dá určitý smysl teprv, když se doplní pojmem
jiným, který jej obmezuje a vztah jím naznačený určuje, a při
bližuje se ke skutečnosti. Absolutní, naprostá svoboda, svoboda
ode všeho vůbec, není z tohoto světa. (Takové také indeterministé
nehájí. Pozn. pisatele.) Svoboda jest vždy od něčeho vzhledem
k něčemu; jest všelikých svobod více. A takový pojem svobody
není s determinismem lidského konání nesrovnatelný a priori, a
takovou svobodu skutečně v jednání lidském najdeme, chceme-li
to svobodou nazývati . . .
Casop. katol. duchov. Lil. (LXXVII.)
i

14

210

Dr. JOS. NOVOTNÝ, Má člověk svobodnou vůli?

Člověk má totiž rozum, může si uvědomiti, na kterých vli
vech je závislý, a může hleděti varovati se působení vlivu těch,
které jsou na úkor jeho snaze sebezáchovám', a může vědomě
nechati sebe v závislosti od vlivů blahodárných. Nepřestává tedy
býti závislým, ale není závislým slepě, reguluje tu svou zá
vislost«.
Řekli jsme již dříve, že pan professor často ve svých dů
vodech přichází k názoru, který se kryje s naším; jakmile však
si to uvědomí, ihned otočí a hledí to neurčitým mluvením nebo
srovnáním, které se však úplně nekryje, názor náš seslabiti. To
je pravda, že člověk rozumem může poznati, na kterých vlivech
je závislý, které na něho neblahý vykonávají vliv; ale jak může
regulovati vliv jejich, není-li dle determinismu svobodným ve
volbě prostředkův ochranných? Že pan professor opouští v tomto
bodě stanovisko determinismu? Jinak se to vysvětlili nedá.
»Některým vlivům nemůže ovšem naprosto se vyhnouti«, píše
Dr. Krejčí dále, »to jsou především ty, jež působí naň skrze jeho
povahu; o nich ví také málo a obyčejně teprv pozdě. Ale vlivy
vnější může viděti dříve, než počnou působiti, a proti nim může
bojovati. Je to přibližně tak, jako se šetřením zdraví. Nemocem
pocházejícím ze zděděné konstituce tělesné, čili jak říkáme, jimiž
je dědičně zatížen, nedovede se ubrániti; nemocem z vnějška po
cházejícím může se ubrániti, dostatečně-li příčiny ty dovede ve
svém okolí rozpoznati. I tam, kde nemoc hlodá bez pomoci na
kořeni jeho života, dovede mnohdy průběh její zmírniti a pro
puknutí její v síle ohrožující život aspoň oddáliti. Zná-li vlivy
v účinnosti se paralysujřcí, může vystavením organismu působení
vlivů blahodárných tělo tužiti a proti škodným vlivům pojistiti.
Profylaxa je zásadou moderní hygieny.
Podobně můžeme v ohledu duševním působiti profylakticky
proti vlivům škodným tím, že sesilujeme vlivy blahodárné setrvá
vajíce vědomě v oboru jejich působnosti, aby v případě konfliktu
ukázaly se na prospěch náš silnějšími vlivův oněch. Zásadou du
ševní hygieny jest: znáti sebe sama, t. j. hleděti poznati sebe
sama, nebot opravdu se znáti v celé závislosti jest ideálem, jenž
je sotva ve skutečnosti dosažitelný. Ten požadavek činíme
v obecném životě, když člověku konajícímu něco nevhodného
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fikáme: Vzpamatuj se. Má-li se vzpamatovati, musí si uvědomiti,
co jej žene k onomu činu. (Může-li se vzpamatovati, může-li reagovati proti vlivům naň dorážejícím, již není jimi nutně determi
nován. Pozn. pis.)
Žádáme dále, aby se člověk ovládal; má-li se ovládati, musí
věděti, co v něm a na něho působí neblaze. (Může-li se ovládati,
je to opět důkaz pro indeterminismus. Pozn. pis.) Když někdo
vydává se v situaci, v níž je možno, že by podlehl vlivům ne
pravým, povzbuzujeme jej slovy: buď silným.
Znáti sebe sama rozumíme tak, že máme věděti o svých
slabostech; ovládati sebe sama rozumíme tak, že nemáme podléhnouti svým náruživostem, že máme city tlumiti rozumem, aby
nepřešly ve vášeň, abychom dovedli při každém činění představiti
si následky jeho a podle toho zařizovati své rozhodování. Teď už
každý dospělý ví, jaký účinek má nemírné požití lihových ná
pojů v. Co člověk spáchá ve stavu opilosti, to se vymyká přičet nosti; stav ten je příkladem, kde Se člověk nezná a neovládá.
Tudíž žádáme, aby se neopil, aby přemohl touhu po smyslovém
požitku, který poskytuje pití lihovin, pomyšlením na následky.
Ve hněvu člověk, jako vůbec v každém vášnivém vznětu, vykoná
ledacos, co by v klidné náladě nevykonal a za co by se hanbil.
Rozhněvaný jest pod vládou vlivu neblahého, a marno bylo by
mu kázali o mírnosti; ale kdo ví o sobě, že je snadno vznětlivý,
může se rozvášnění hněvivého varovati, když při počátečním
vzkypění hledí se předmětu hněvu vyhnouti, což ve mnohých
situacích je možné. (Ale i když se nemůže vyhnouti, může se přece
přemoci silou své vůle. Pozn. pis.)
Známé pravidlo vystříhati se příležitosti ku hříchu (příležitost
dělá zloděje), a rozhořčené anathema, kterým stíhá každá mo
rálka toho, od něhož pohoršení pochází, jsou takového nazírání
na věc důkazem. V poznání vlastní závislosti pomáhají si lidé
navzájem posuzováním konaným v dobrém i zlém úmyslu; rovněž
i v ovládání sebe cvičí (vlastně donucují se) vychováním. Vycho
vání vůbec není nic jiného, než takové působení na vývoj člověka,
aby se mu jisté činnosti staly zvyklostmi, t j. člověk vydává se
v nadvládu jistých vlivův, aby se obmezila činnost vlivů jiných.«
(Str. 38-50.)
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To, co zde pan professor vykládá, podepíše každý z nás;
jenže všecky tyto výklady předpokládají v Člověku energii svo
bodné vůle, aby se mohl udržeti v působení oněch blahodárných
vlivův. Kdyby byl jen passivní hříčkou různých vnitřních nebo
vnějších vlivů, nemohl by se »vzpamatovati«, »ovládati«, »býti
silným« v pokušení.
Pan professor myslí, že tato svoboda k mravnosti postačí;
»prakticky« je prý člověk jaksi svoboden a za své jednání zod
pověděn. Ale jak může býti zodpovědným za své jednání ten,
kdo jedná dle motivů nutně jej určujících, nebo dle determinující
povahy, byC si toho nebyl vědom? .Jednající podle neznámé nut
nosti jedná právě tak nutně, jako ten, kdo si je vědom nutnosti,
které se může uniknouti. Z té příčiny nemůže býti za své jednání
zodpovědným a mravnímu řádu podrobován. Ani determinista
Dr. Krejčí nemůže se obejiti bez pojmu svobody; vidí, že bez svo
body vůle nedá se mravní život mysleti; indeterministickou při
jati nechce, připustiti nějakou musí, proto vymýšlí tuto neúplnou
svobodu, která nutně vyžaduje svobody, jak ji indeterminismus
hájí. »Takovým způsobem má člověk přece trochu volnosti při
své závislosti na všecky strany, to je jeho jediná svoboda«, píše
dále Dr. Krejčí, »chceme-li to nazvati svobodou, svoboda relativní»
determinovaná svoboda, nesvobodná svoboda. S tím se musí
spokojiti, toužiti po více, bylo by proti lidské přirozenosti, a činiti
svobodu indeterministickou predikátem lidství — je pošetilost«.
(Str. 51.)
Přenecháváme laskavému čtenáři k rozhodnutí, co je proti
přirozenosti a pošetilostí, zda to, o čem všichni lidé mají určité
a jasné vědomí a v praktickém životě stále dle něho se řídí, či
tvrzení opačné, sebevědomí a zkušenosti odporující.
.Jako mimochodem uvádíme zde slova Renardova, která po
jednávají o témže předmětu; v čem se liší od myšlenek Dr. Krejčím
pronesených? »Vím z knih i ze své vlastní zkušenosti, že vášně,
popustíme-li jim uzdu, podmaňují si vůli: z toho uzavírám, že jest
nutno je mírniti, je zdržovati udidlem rozumu. Vím, že je nebez
pečno vydávati se zúmyslně v pokušení zlého jednání. Vyhýbám
se pokud možná příležitostem, při nichž můj zájem a má povin
nost by se ocitly ve sporu. Vím, že některá prostředí mohou vy-
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koná váti zkázonosný vliv; vystříhám svou slabost těchto svodův.
Vyhledávám za to osoby a věci, které mohou učiniti mne lepším,
povznésti mne nad sebe sama, přiblížit! mne k ideálnímu člověku,
jímž bych chtěl a měl býti. A toto všecko, všimněme si dobře,
konám ne proti determinismu, nýbrž na základě něho; neboť
všecky rady, které si dávám, mohly by se shrnouti stručně v tato
slova: Rozmnožovati v sobě a mimo sebe sílu a počet příčin,
které mne pudí konati dobro«. (Git. sp. str. Í07—108.) Jsou
myšlenky Dr. Krejčího původní?
(POKR.)

Milost posvěcující účastí na životě Božím.
Napsal P. CYRILL JEŽ T. J.

(POKR.)
Nejvyššího stupně dosahuje duchovní život člověka
poznání Boha a v lásce k němu. Nedá se upři ti, že toto
poznání pouhou přirozenou silou rozumu je dosti nedokonalé. Roz
um čerpá je pouze ze tvorů, pokud totiž jeví se v nich určité na
podobení dokonalostí Božích. Jelikož toto napodobení jest jen ne
dokonalé, analogické, jest také poznání Boha ze tvorů jen nedo
konalé, analogické. Dobře praví Terrien ve spise >La grace et la
gloire« str. 94., že Boha vidíme jen jako v zrcadle, jímž je stvo
řený svět, že jej poznáváme jen z části, poněvadž ve věcech pro
jevuje jen ty svoje vlastnosti, které mu přísluší jakožto nejvyšší
příčině všeho : než hloubka jeho božské bytnosti zůstává našim
očím ukryta, obzvláště tajemství nejsv. Trojice a j.
Daleko dokonalejší poznání Boha nežli člověk má
anděl. Kdežto člověk bezprostředně, názorně může poznati pouze
smysly věci hmotné, a všechno jeho rozumové poznání tvorů,
z nichž Boha poznává, jest jen abstraktní, může anděl bezprostředně
a názorně rozumem svým poznati i podstaty duchové, a to na
prvním místě sebe sama a pak ostatní anděly. Proto jeho poznání
Boha jest mnohem dokonalejší nežli lidské, jelikož je čerpá z bez
prostředního názoru na bytosti duchové, v nichž mnohem doko
naleji se vlastnosti Boží obrážejí, nežli ve věcech hmotných. Než
i toto poznání Boha, které má anděl pouze přirozeným rozumem,
jest jen poznání ze tvorů, prostředečné, a tedy velmi nedokonalé
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I od tohoto poznám celým řádem liší se poznám Boha
tak jak v sobě jest, poznám bezprostřední, intuitivní. Než
toto poznáni, jak nás učí Písmo sv., přirozenými silami
není možné nižádnému tvoru. »Boha nikdy žádný neviděl;
jednorozený Syn, kterýž jest v lůnu Otce, ten vypravil« (Jan 1, 18.).
Ještě jasněji vyjadřuje tuto pravdu sv. Pavel, když dí, že Bůh
»přebývá v světle nepřístupném, jehož žádný z lidí neviděl aniž
viděti může.« (I. Tim. 6, 16.) »Nebo neviditelné vlastnosti jeho od
stvoření světa skrze ty věci, které jsou učiněny, rozumem pocho
pené spatříny bývají, věčná totiž jeho moc a Božství, tak že se
nemohou vymluviti«. (Řím. 1,20.) Z těchto citátů mohlo by se zdáti,
že jen lidé nemohou Boha přirozeně bezprostředně poznati. Než
sv. Apoštol nazývá Boha »neviditelným« beze všeho obmezení, tedy
pro všechny tvory, když dí: »Králi věků pak nesmrtelnému, nevidi
telnému, saméinu Bohu čest a sláva na věky věkův!« (I. Tim. 1, 17.)
Než i z hořejších citátů, jestliže si jich blíže všimneme, plyne, že
žádný tvor vůbec nemůže Boha přirozeně bezprostředně viděti —
»Boha nikdy žádný neviděl.« Opakovaná záporka naznačuje dosti
nemožnost vůbec. Totéž plyne ze slov, jež následují: ó ^ovoyevijq
víbq ó drv elq tov xókrtov to v tkltoóq, baůvoq ^]y)]oaro. S důrazem
praví se zde šxÉivoq — on sám — ten totiž, jenž jest povoyevijq
víoq tov (řkov. Proč by kladl evangelista na to tak veliký důraz,
kdyby nepředpokládal, že žádný tvor nemůže Boha přirozeně viděti?
Podobně slova: »Bůh přebývá v světle nepřístupném«, jsou řečena
beze všeho obmezení. Rovněž tak dí se v Řím. 1, 20: neviditelné
vlastnosti jeho od stvoření světa skrze ty věci, které jsou učiněny,
spatříny bývají; — neviditelné vlastnosti jeho (ret ydo áóoara avrov)
je zde řečeno též všeobecně.
Pochybnost veškeru vylučuje obzvláště sv. Jan 6, 46., kde
dí Kristus Pán sám: ne že by kdo viděl Otce, leč ten, kterýž jest
od Boha, tent viděl Otce — ovy on tov tkltéqo. idíoay.Év Tiq, d ui]
ó (ov jtaoá tov (-koř. Židé reptajíce proti Kristu Pánu, přislibujícímu
nejsv. Svátost jako své tělo a svou krev za pokrm lidstvu, pravili:
»Zdaliž tento není Ježíš, syD Josefův, jehož my známe otce i matku ?«
Kristus Pán připomenul, že nehledíce na něj okem víry nevidí
v něm, co jest — totiž Bůh, a jako důvod, že jest Bůh, udává,
že Boha viděl («ópazcp, perfectum, které označuje v řečtině děj
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minulý v přítomnosti ještě trvající, tedy viděl a vidí), Haoa tov (~)eov
značí zde, jak dí Chrysostom, xara tqótiov
oudag t. j. zrozen od
Otce — (ex xrjQ obdaú tov jtcltqóg Gyr., Knabenbauer, Joa. 230.)
Z toho výlučného tvrzení (ov% otl tov Ttazéoa EcógaxÉv tis el píp..)
je zcela jasno, že jedině Bůh může bezprostředně bytnost Boží
viděti. Totéž učí také sv. Otcové na mnoha místech. Ghrysostomus,
l lorn in Joa. 15 n. 1 ; Migne PP. Gr. 59, 98: »Žádná bytost stvořená
nemůže Nestvořeného viděti«.4) Sv. Tomáš Aquin. Sum. theol. 1.
q. 12, a. 1: »Co samo o sobě jest nejvíce pochopitelno, některému
rozumu pochopitelno není, protože to přesahuje rozum; jako slunce,
jež jest nejvíce viditelno, viděno býti nemůže od netopýra pro
přílišné světlo«.5)
Jediný Bůh tedy dle učení Písma sv. a sv. Otců může silou
vlastního rozumu poznati sebe, svoje vlastnosti, svoji bytnost, tak
jak jest, a také poznává. Bohu jedinému jest bezprostřední
poznáni jeho božské velebnosti poznáním vlastním a při
rozeným, totiž z jeho vlastni přirozenosti plynoucím. A
právě v tomto poznání a v nekonečné lásce k sobe záleží
nekonečné dokonalý život Boží. V tom zároveň spočívá jeho
nekonečná blaženost.
Již největší duch starověku, totiž Aristoteles, poznal, že život
a blaženost Boží spočívá v poznání sebe sama. V metaphysice
(kn. 12, hl. 7. n. 17) dokazuje, že nejvyšší jsoucno, od něhož
všechno závisí, jest jsoucno mající nejvyšší život, a sice život roz
umový :
Can; ééyE v7kío/veC y yáy rov ¿vÉQysia ^coi] — a jest
v ní (totiž v nejvyšší intelligenci, v Bohu) život; nebot činnost
i inteligence jest život.« *<pupEv ér tov &eov eIvcu tqiov áidior
aQiarov, o)ote £(oy xái alcov\ovvE‘/}]<; xai áídtos vttúo^ei tco &eco’ tovto
.yaQ ó íIeóq = pravíme tedy, že Bůh jest živá, věčná, nejlepší
bytost, takže život a trvání stálé a věčné přináleží Bohu ; neboť
to jest Bůh.« A v téže knize 12. ve hl. 9. n. 8. dí: »uvtov áoa
VOEl, EŮlEQ EOTÍ TO XQiÍTUHOV, KOl EOTLV í/ VOEOIQ VOljoECDQ vÓ)]OK = Sebe
sama myslí tedy (totiž nejvyšší intelligence), jelikož jest to jsoucno
nejlepší a její myšlení jest myšlení o myšlení«.
4) Natura omnis creata increatum videre non potest.
5) Quod est maximě cognoscibile in se, alicui intellectui cognoscibiie
non est propter excessum intelligibilis supra intellectum; sicut solr
qui est maximě visibilis, videri non potest a vespertilione proptesr
excessum luminis.
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K bližšímu určení poznání sebe sama u Boha se ovšem ani
Aristoteles bez zjevení nepovznesl, a také ne k tomu, že bezpro
střední poznání Boha není žádnému jsoucnu mimo Boha přirozeně
možné.
Tím, že žádný tvor nemůže přirozeně Boha viděti,
není vyloučena možnost, by ho viděl bezprostředně nějakou
vnitřní silou, kterou by mu Bůh dal mimo jeho přirozenost.
Jelikož by tím povýšen byl tvor k poznání, jež jedinému Bohu
jest poznáním přirozeným, znamenalo by to povýšiti tvora k účasti
na životě Božím.
Kdyby Bůh některému člověku dal tak velikou schopnost
rozumového poznání, jakou dle přirozených sil může míti pouze
anděl, povýšil by ho k účasti života andělova. Když tedy dá
Bůh tvoru schopnost viděti jeho božskou velebnost bezpro
středně, povznáší jej tím k životu, jenž jemu jedinému je
vlastní, jemu jedinému přirozený, povznáší jej k účasti
na svém vlastním božském životě.
Tohoto nesmírného povýšení nemůže si žádný tvor přiroze
nými skutky ani zasloužiti. Žádný přirozený skutek tvora není
v poměru k tomuto dobrodiní, nemá v sobě té ceny, jež by mohla
Boha pohnouti, aby tak veliké dobro udělil. Pohnutkou pro Boha
zde může býti jen blahovolná láska jeho, toužící tvory oblažiti
takovou blažeností, jakou on Bůh sám má. Kdyby nám nebylo
Duchem sv. zjeveno, že Bůh anděly a lidi k tomuto cíli určil, nikdy
by se nám o tak velikém štěstí vůbec ani nezdálo.
Písmo svaté ucí jasně, že Bůh lidi určil k tomu, by
v nebi na jeho velebnost bezprostředně patřili. Sv. Jan dí:
»Nejmilejší, nyní jsme synové Boží, a ještě se neukázalo, co budeme.
Vímeť, že když se ukáže, podobni jemu (Bohu) budeme; neboť
viděti jej budeme tak, jak jest«. (I. Jan 3. 2.) — oipopefta ambv
loTiv. Kafkfc má význam sesílený. V attické mluvě užívalo
se místo xaůcbs zadá — zad' a nebo zadá zz zad' o nebo zadáneg,
a znamená zcela tak, jak. Tedy viděti Boha zcela tak, jak jest,
znamená viděti jej bezprostředně poznáním intuitivním.
Totéž dí sv. Pavel: »Nyní vidíme (Boha) skrze zrcadlo v po
dobenství, ale tehdáž tváří v tvář; nyní poznávám z částky, ale
tehdáž poznám, jakož i poznán jsem« (1. Kor. 13, 12). Nedokonalost
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našeho poznání v tomto životě vyjadřuje sv. Pavel metaforou.
Nyní k poznání Boha potřebujeme něčeho jiného (zrcadlo = věci
stvořené, v nichž se dokonalosti Boží částečně obrážejí). V budoucím
však životě uzříme Boha TtoóoajTrov tcqós TCQÓoatJtor — tváří v tvář.
IIqoq Ttoóoojror v řečtině má též přeneseny význam: »osobně«,
tak že zde druhotným významem se též dí, že osobně budeme Boha
viděti, což je totéž jako bezprostředně, neboť nikdy neřeknu, že
jsem s někým ve styku osobním, jestliže bezprostředně nejsem
ve styku s jeho vlastní osobou. Tóte &e Emyvoioopai
xal
E7T.Eyv(ť)(jíh]r (totiž od Boha). Od Boha jsem však nyní poznáván
bezprostředně, tedy i mé poznání Boha v nebi bude bezprostřední
[en i yiyrcóoy.Eir znamená: jako divák na něco nazírati). Totéž učí
také sv. Otcové.
Tak Chrysostomus, Ad Theodorům lapsum I. n. 11., píše: »Slyš,
co praví sv. Petr: f)obře je nám zde býti (Mat. 17, 4). Jestliže on
spatřiv temný jakýsi obraz věcí budoucích, ihned všeho v srdci
se zhošťuje a vše od sebe odmítá pro radost, jíž se mu oním
viděním dostalo: co teprve říci třeba, až pravda sama se objeví,
až dvůr královský se otevře a krále samého bude lze spatřiti,
již ne v podobenství nebo v zrcadle, nýbrž tváří v tvář, již ne
věrou, ale ve vlastní podobě«. (Migne PP. Gr. 47, 292.) 6)
Řehoř Vel., Moral. 1. 18. n. 90, praví: »Třeba však věděti, že
byli lidé, kteří pravili, že Boha i v onom kraji blaženosti lze sice
spatřiti v jeho vlastním jasu, nikoli však jeho přirozenost. Ti se
zajisté zmýlili pro nevelkou důkladnost své úvahy. Neboť u oné
jednoduché a nezměnitelné bytosti není něčím jiným její jasnost
a přirozenost, nýbrž její přirozenost jest její jasnost a její jasnost
jest její přirozenost Poněvadž těm, kteří jej milují, jeho moudrost
se někdy zjevuje, sám přislíbení činí: >Kdo miluje mne, milován
bude od Otce mého; i jáť jej milovati budu a zjevím jemu sebe
6) Audi, quid dicat b. Petrus: Bonům est nos hic esse (Matli. 17,’ 4).
Quod si ille obscura quadam conspecta futurorum imagine, omnia
statím reiecit ab animo, ob inditam a táli visione voluptatem: quid
dicetur, quando ipsa rerum veritas aderit, quando apertis regiis aedibus, ipsum regem conspicere licebit, non ultra in aenigmate, neque
per speculum. sed facie ad faciem, non ultra per fidem. sed per speciem ? (5tav, tcov paaiXsiwv ávoif ¿vwv, xaTOircsúsiv
tčv gaaikéa aŮTÓv,
pjxŠT’. sv alvřf|ia-i, pyjís 5:. éaÓKxpot), áXXa zpóatOKOv -poj Kpóaantov, piqxéTt
Tť.oTsaj;, áXXá
siSou;. Migne PP. Graec. 47, 292.
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samého< (Jan 14, 21). Jako kdyby zřejmě řekl: Vám, kteří mne
ve své přirozenosti vidíte, zbývá, abyste mne ve své podstatě
viděli. Proto opět dí: > Blahoslavení čistého srdce, neboť oni Boha
viděti budou <«. (Migne PP. Lat. 76, 93).7)

B) K účasti na životě Božím povznáší člověka
milost posvěcující.
Pravil jsem, že patřiti na Boha bezprostředně znamená, býti
účastným života Božího. Bezprostředně patřiti na Boha jest
nej důvěrnější poměr k Bohu a nej užší s ním spojení. Dů
věrné a úzké spojení bývá pouze mezi bytostmi, jež také
důstojností jsou si blízké. Ti, kteří žijí v nej užší družině pa
novníkův a s nimi se často osobně stýkají, jsou vždy ze vzneše
ného rodu, neb aspoň mají vysoké postavení, úřad, důstojnost.
Mezi Bohem a jeho tvory je co do důstojnosti rozdíl ne
konečný. Každý tvor je celou svojí podstatou jen sluhou Božím.
Od Boha má svoje bytí a trvání, od něho je ve své dokonalosti a
činnosti úplně závislý. V tomto poměru tvorů k Bohu je také
poslední důvod, proč žádný z nich pro své přirozené vlast
nosti a skutky nemůže býti hoden bezprostředního patření
na Boha. Má-li se to stati, musí nejdříve býti od Boha
povýšen, musí od něho obdrželi novou vyšší důstojnost,
jíž by se stal tak veliké blízkosti Boží hodným. Tohoto povýšení,
této nové důstojnosti nabývá pak ělověk milostí posvěcující.
Co jest milost posvěcující, nemůžeme v tomto životě dokonale pochopiti; z toho však, co nám o ní praví Písmo sv. a ústní podání,
víme, že dává člověku vše, čeho je třeba, by se stal hodným a
schopným, po smrti patřiti na Boha tváří v tvář, býti účastnu
7) „Sciendum vero est, quod fuere nonnuli, qui Deum dicerent etiam
in illa regione beatitudinis in claritate quidem sua conspici, sed in na
tura minime videri. Quos nimirum minor inquisitionis subtilitas fefellit.
Neque enim ilii simplici ac incommutabili essentiae aliud est claritas
et aliud natura, sed ipsa ei natura sua claritas, ipsa claritas natura
est. Quia euim suis dilectoribus haec Dei sapientia se quandoque
ostenderet, ipse pollicetur dicens. Qui diligit me, diligetur a Patre
meo; et ego diligam eum, et manifestabo ineipsum illi (Joa. 14, 21).
Ac si patenter dicat: Qui in vestra me cernitis, restat ut in mea me
natura videatis. Hinc rursus ait: Beati mundo corde, quoniam ipsi
Deum videbunt (Math. 5, 8). Hinc Paulus dicit: nunc videmus per
speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem“. (Migne PP.
Lat. 76, 93.)
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života Božího a jeho blaženosti. »Die Gnade ist die Quelle, die
zum ewigen Leben sprudelt; sie ist die Wurzel, deren Blüthe und
Frucht die Herrlichkeit ist; somit hat sie den besonderen Vorzug,
daß diese von ihr abhängt und auf sie gegründet ist». (Nieremberg-Scheeben: Die Herrlichkeiten der göttlichen Gnade, S. 32.)
Písmo sv. praví, že se od Boha skrze Ježíše Krista
dostává lidem zvláštního vnitřního daru, jímž je člověk
jakoby znovu zrozen, čili, že dar ten jest novým stvořením
v nitru člověka. »Nebo dílo jeho jsme, stvořeni jsouce v Kristu
Ježíši k skutkům dobrým«. (Efes. 2, 10.) Jistě nemyslí se zde
stvoření duše naší při početí, nebot nikdy nepraví se o něm, že
se stalo v Kristu Ježíši. Myslí se tedy nějaký zvláštní dar Boží,
který se rovná novému stvoření v nás.
Onen vnitřní dar, jehož lidem skrze Ježíše Krista se
dostává, nazývá se také v Písmě sv. novým narozením,
a sice narozením z Boha, jímž lidé, kteří jej obdrželi, stá
vají se dítkami Božími a dědici nebeského království.
»Kteříž pak přijali ho (t, j. Ježíše Krista), dal jim moc býti syny
Božími, těm, kteříž věří ve jménu jeho : kteřížto ne z krve, ani
z vůle těla, ani z vůle muže, ale z vůle Boha narozeni jsou«. (Jan
1,12. 13.) »Pohleďte, jakou lásku prokázal nám Otec, totiž abychom
synové Boží slouli a byli. Nejmilejší, nyní jsme synové Boží a ještě
se neukázalo, co budeme«. (I. Jan 3, 1. 2.) »Poněvadž pak jste
synové, poslal Bůh Ducha Syna svého v srdce vaše volajícího:
Abba, Otče! Protož již tu není služebník, ale Syn« (Gal. 4, 6—7.)
Tento vnitřní dar, kterým se lidé stávají z Boha zro
zenými a dítkami Božími, činí je schopnými bezprostřed
ního patření na Boha v nebi v budoucím životě. »Nejmilejší,
nyní jsme synové Boží, a ještě se neukázalo, co budeme. Vímeí,
že když se ukáže, podobni jemu budeme; nebo viděti jej budeme
tak. jakž jest«. (I. Jan 3,;2.) »Jestliže syn, i dědic skrze Boha«.
(Gal. 4, 7.) »A jestliže synové (tedy i dědicové), dědicové zajisté
Boží a spoludědicové Kristovi«. (Řím. 8, 17.) »Požehnaný Bůh a
Otec Pána našeho Ježíše Krista, který podle velikého milosrdenství
svého znovu zplodil nás k naději živé, skrze vzkříšení Ježíše Krista
z mrtvých k dědictví neporušitelnému a neposkvrněnému a ne
vadnoucímu, kteréž se chová v nebesích vám«. (I. Petr. 1, 3—4.)
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»Ne ze skutků spravedlnosti, kteréž jsme my učinili, ale podle
svého milosrdenství spaseny nás učinil skrze obmytí druhého na
rození a obnovení Ducha sv., kterého vylil na nás hojné, skrze
Ježíše Krista, Spasitele našeho : abychom ospravedlněni jsouce mi
lostí jeho byli dědicové podle naděje života věčného«. (Tit. 3, 5—7.)
_________
(POKR.)

Zákony papeže Pia X. o volbě papežské.
Podává prof. Dr. ALOIS SOLDÁT.

(POKR.)
Druhdy doplňována nezřídka volba akcessem, a proto nesměly
býti lístky skrutinia spáleny. Ve volebních zákonech, zejména
Řehoře XV., stanoveno za příčinou urychlení volby, že kardinálové
hned po bezvýsledné volbě mohli přistoupiti k některému z vole
ných kandidátův. Byl to tak zv. accessus, který však nebyl užší
volbou v běžném smyslu, nýbrž dodatečnou formalitou, pro kterou
rozhodli se voliči pravidelně jen tehdy, měl-li některý kandidát
při volbě tolik hlasů, že bylo se lze nadití, že při tomto přístup
ném hlasování mnozí voličové, kteří mu hlasu při volbě nedali,
k jeho volbě přistoupí, a tak se potřebné většiny dosáhne. Lístky
předchozí volby se zachovaly, neboť akcess je předpokládal, a proto
také, setrval-li volič při svém dřívějším votu, nesměl napsati na
lístek pro akcess určený jméno svého kandidáta, nýbrž »accedo
nemini«. Hlasy obou těchto volebních úkonů pak se sčítaly. A tu
mohlo se stati, že dva kandidáti % aneb rovný počet hlasův
obdrželi, což mělo za následek volbun ovou. A tak akcess často
kráte volby nejen neurychlil, nýbrž činil i stanovení jejího výsledku
velmi komplikovaným. Proto nebylo ho již ani při volbě Lva XIII
ani při volbě Pia X. užito, a nynější sv. Otec jej ze zákonodárství
volebního zcela vypustil, nařídiv, aby místo akcessu děla se volba
hlasováním dvakráte denně. Při odpolední volbě vše se opakuje
jako z rána, jen netřeba nové přísahy a volby nových komissí.
Nehledíme-li ani k formálním těžkostem akcessu, skýtá volba do
datečná, zákony Pia X. zavedená, tu výhodu, že jest jí možno
dosíci 2/3 většiny bezprostředně, pod vlivem volby hlavní, bez
dlouhého vyjednávání, na něž není času.

Kdyby volba jinak, než jedním z těchto tří způsobů se ko
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nala, je eo ipso neplatnou a neskýtá zvolenému nijakého práva
na Stolec papežský 61).

NB. Podrobné druhdy předpisy o způsobu stravováni konklavistů, dané Řehořem X.62) a zmírněné Klementem VI. (»Licet
in constitutione«), jichž účelem bylo urychlení volby, přechází
naše konstituce mlčením. Až do konklave r. 1878 bylo zvykem,
že každému kardinálu donášena strava z města, neboť v kon
klave nebylo kuchyně. Teprve kard. camerlengo Pecci opatřil tehdá
konklave kuchyní a tak tomu bylo i při volbě r. 1903 a bude
asi také v budoucnosti.
d) Zákony, přihlížející k vnitřním i vnějším nedostatkům volby.
Hlava 6. Čeho třeba dbáti a vystříci se při volbě papežské.
K vnitřním nedostatkům volby patří zločin simonie, jejž
konstituce volební stíhá sice klatbou latae sententiae, nepokládá
ho však za důvod neplatnosti volby, jako to učinil Julius II.6364
),
a to proto, aby se předešlo zámince, platně vykonanou volbu za
neplatnou prohlašovati. Tímto ustanovením vrátil se Pius X. k mí
nění středověkých kanonistův G4).
Týmž trestem hrozí všem, i kardinálům, kdyby opovážili
se za života papežova a bez jeho svolení jednati o jeho nástupci,
hlasy slibovati, za tím účelem se scházeti a na něčem se usnášeti65).
Konstituce zakazuje kardinálům všeliké smlouvy, sliby a závazky,
týkající se budoucí volby, což vše, i kdyby přísežně to bylo stvrzeno,
nemá platnosti a stíhá se klatbou. Tím však nejsou zakázány
porady o volbě v době mezivládí66). Rovněž se zakazují a za
neplatné prohlašují všeliké i přísežně učiněné kapitulace, k nimž
by se kardinálové pro případ zvolení společně zavázali67).
Tak jako předchůdcové, také sv. Otec Pius X. důtklivě napo
míná kardinálův, aby nedbajíce přátelství neb nepřátelství, přímluvy
knížat, strachu a násilí aneb popularity, než toliko slávu Boží a
Gregor. XV. 1. c. § 17, 19.
Gregor. X. (c. 3. in VI. I. 6.)
„Cum tam divino“.
Gillmann: Simonistische Papstwahl nach Huguccio. Archiv fur K. KR.
1909, str. 606 nasi.
G6) C. 2. I). 79; Paulus IV. „Cum secundum Apostolum“ a. 1558.
89) Greg. X. 1. c. § 4.
®7) Pius IV. 1. c. § 3; Gregor. XV. I. c. § 18.
G1)
'* ’)
M)
64)
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dobro církve na? zřeteli majíce, hlas svůj odevzdali tomu, koho
k užitečné správé církve mají za nej schopnějšího °8).
Za tou příčinou mají věřící býti nabádáni k motlitbám za
šťastný a rychlý výsledek volby (č. 85) G9). Ku konci této hlavy na
pomíná sv. Otec i zvoleného nástupce svého slovy Lva XIII., aby
nedal se odstrašiti těžkostmi úřadu a podrobě se vůli Boží volbu
přijal. Slova pro naše doby charakteristická, jichž nebylo třeba
ve volebních konstitucích dob minulých.
Vnějším nedostatkem volby papeže je tak zv. exclusiva či
veto občanské, domnělé to právo katolických panovníků Rakouska,
v
Španělska a Francie, vedle něhož mohou zmocněným k tomu
kardinálem brániti tomu, aby nemilý jim kardinál za papeže zvolen
nebyl. Toto domnělé právo, jehož zmíněné vlády již od 16. století
(první z panovníků prý Filipp II. r. 1559 veta užil), a nejčastěji
s výsledkem užívaly, je zákonným ustanovením naší konstituce
(hl. 6., č. 81), jež jest v té příčině jen opakováním konstituce
»Commissum Nobis«, dokonce odstraněno. Ačkoli církev »veta«
theoreticky nikdy neuznávala a proti všelikému zasahování moci
světské ve svobodu volby se ohražovala, majíc volbu i vylouče
ného kandidáta za platnou, jen když kanonicky byla vykonána68
70),
69
přec až dosud nikdy tak důrazně a otevřeně proti vetu nebylo
vystoupeno, jako oběma konstitucemi Pia X., kde nejen veto for
mální, nýbrž i pouhé přání katolických vladařů, dáti volbě vylou
čením některého kandidáta určitý směr, přímo se odmítá. Příčinu
toho dlužno hledati v tom, že dosavadní zákazy veta byly jen
všeobecné, a proto nedivno, že i při poslední volbě se s ním potká
váme, kde kardinál Puzyna prohlásd, že by volba kardinála Rampolly byla císaři rakouskému méně milou, což bylo as posledním
příkladem veta v dějinách konklave. Aby tento zákaz veta byl
pokud možno zřetelný, přikazuje se, aby při třech pro obsazení
Stolce apoštolského významných příležitostech byl předčítán a
kardinálové naň přísahu skládali: při kreaci kardinála, v první
68) Gregor. X. 1. c. § 4: Pius IV. 1. c. § 26; Gregor. XV. 1. c. § 23; Clem. XII.
1. c. § 5; Pius IX. „Licet per apoštol.“ 1874; Leo XIII. „Praedeces
soris Nostri“; Pius X. „Commissum Nobis“.
69) Gregor. X. I. c. § 5.
70) Příklady viz u Ságmullera. Die Papstwahlbullen u. d. staatliche Recht
der Exclusive. Tubingen 1892.
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kongregaci po smrti papežově a při vstupu do konklave. Tím je
pronesení veta nanejvýš stiženo, ba přímo znemožněno. Aby po
dání jeho znesnadněno bylo i vyslancům u papežského dvora
pověřeným, stanoví naše konstituce (lil. 2. n. 11. f), aby vyslanci
v generální kongregaci jen společně posv. sborem byli přijati, a
nikoli jednotlivými kardinály: »nec singulis facultas in posterům
concedatur S. Collegium adeundi«, což je, srovnáme-li konstituci
Pia X. s chirografem Klementa XII., nebývalé novum.
Původ exklusivy je nejasný. Církev vždy ji odmítala, a přece
stále bylo veto praktikováno, nejsouc nic jiného než nárok
moci státní oproti církvi, z ohledů politické opatrnosti církví
trpěný, spoléhající na velikém sociálním a politickém významu
církve katolické. Kdyby církev byla nějakou nepatrnou svobodnou
církvi, vedoucí skrytý život, žádné vládě by nenapadlo starati se
o to, kdo bude její nej vyšší hlavou. O volbu papeže však měl
vždy zájem (celý svět, a zde nutno hledati původ exklusivy71).
Poněvadž jí církev nikdy jako nějakého práva neuznala72), není
exklusiva nějakou mlčky učiněnou smlouvou mezi církví a státem,
ani, jak nesprávně L. Wahrmund7374
) se domníval, nějakým právem
zvykovým. I kdyby zde nebylo výslovného odmítnutí veta se
strany církve, musila by se stanoviska církevního býti popřena
rozumnost tohoto zřízení, bez níž žádné zvykové právo v církvi
vzniknouti nemůže. Ačkoli papežové všeliké vměšování se moci
světské do úkonu volebního odmítali, nikdy, až do vydání konsti
tuce Commissum Nobis, výslovně veta nejmenovali a vliv jmeno
vaných panovníků na volbu trpěli. Činili tak z ohledu na kato
lické vladaře a jejich druhdy nepopiratelné zásluhy o církev,
činili tak i z opatrnosti v dobách, kdy Apoštolská stolice byla
politickým státem a papežům bylo s ostatními vládami přátelské
styky udržovati71). Po násilném však zabrání papežského státu,
7l) Stutz: Kirchenrechtl. Abhandlungen, seš. 58., str. 238.
7Í) Pius IV. 1. c.; Gregorius XV. 1. c.; Clem. XII. chirograf., a zejména
Pius IX. „Licet per apost.“, „Consulturi“.
73) Na př. v díle: Das Ausschlieszungsrecht. Wien 1888.
74) Lorenz, Papstwahl u. Kaisertum (Stimmen aus Maria Laach 1875);
Sägmüller: Das Recht der Exclusive in der Papstwahl. Tübingen 1892;
Lucius Lector: Le Conclave. Paris 1900, str. 205 násl. Grauert: Papst
wahlstudien (Histor. .Jahrbuch XX.), München 1899. A. Eisler: Das Veto
der kath. Mächte bei der Papstwahl. Wien 1907. Také v konklave
Lva XIII. podala vláda francouzská veto, a sice nepřímo, žádajíc
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v dobách, kdy rozluka mezi vším duchovním a světským je
zednářskými vládami do krajnosti akcentována, takže je vlastně
již otevřeným bojem proti církvi, postrádají důvody dob minulých
všelikého podkladu k této toleranci se strany církve, a proto mohl
právem říci Pius X. v konst. »Commissum Nobis« a znova zase
v konst. »Sede apost. vacante«, že toto vměšování se světských
vlád do volby papežské nemá dnes ani podkladu, ani oprávně
nosti. Tím neodvolal snad nějakých positivních koncessí minulosti,
ani nezrušil nějaké officielní smlouvy, neboť obého zde nikdy ne
bylo, nýbrž zrušil jen dosud trpěnou, nikdy však positivně schvá
lenou praxi sboru kardinálského. 0 to snažil se již Klement XII.,
který trojího konklave, kde velo podáno, se súčastnil75). Hned
po své volbě sestavil komissi za předsednictví Prospera Lambertiniho, aby vypracovala nový volební řád. Jednou z prvních otázek,
kterou se komisse obírala, bylo, jakých opatření mělo by se užiti
proti vetu. Po mnohých úvahách zněla odpověď: nihil. Rovněž tak
odpověděno na otázku, zda lze brániti kardinálům, aby podjímah
se úkolu podati veto: negative. Tím však veto uznáno nebylo,
naopak komisse chce zlozvyk (abusus) stavovati různými opatrnostními prostředky, jak udává je často citovaná bulla a chirograf Klementa XII., ovšem velmi šetrněa mírně, jimiž však přece
se veto zakazuje.
Ostřeji ohražuje se proti exklusivě bulla Pia IX. >In hac sublimi«, kde přímo se dí: »excluso prorsus atque remoto quovis
laicae potestatis cujuslibet gradus et conditionis interventu« a
konstit. »Consulturi«, v níž zapřísahá kardinály, >ut ad electionem procedant... non intercessione in saeculo potentium moti«.
Jasně zde pověděno, co Apoštolská stolice o vetu soudila, než přec
nebyl zákaz jeho tak určitý, jako v konst. »Commissum Nobis«,
jejíž potvrzení v naší konstituci vede nás k tomu, abychom si
hned obsahu tohoto důležitého dokumentu, daného takořka ještě
pod dojmem volby (20. ledna 1904), blíže všimnuli, neboť je to
druhý volební zákon Pia X., jímž jest se nám vedle vytknutého
úkolu zabývati.
aby nikdo z kardinálu řeholníků volen nebyl, čímž nepřímo z volby
byl vylučován autor syllabu kard. Bilio, proti jehož volbě toto veto
bylo namířeno.
75) A. Eisler 1. c., str. 195 násl. a 324 násl.
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II. Připomínám předem, že konst. »Commissum Nobis« nikde
neužívá druhdy obvyklého terminu >ius exclusivae«, nýbrž mluví
pouze o exklusivě či občanském vetu, nerozlišujíc mezi formálním
vetem, jehož ostatně zřídka bylo užíváno, a obvyklým přáním
(votum), neboť obé mělo stejný výsledek a bylo zásahem moci
laické ve svobodu volby.
Potřebuje-li každá funkce života církevního svobody, tím více
žádá jí volba papežská, neboť nejde tu o blaho jediného údu,
nýbrž o blaho celého tělesa, ježto jedná se o volbu jeho hlavy76).
Proto má sv. Otec, jak dí konstituce na začátku, za první povin
nost svého apoštolského úřadu, o svobodný rozkvět života církev
ního pečovati. Svobodné volbě však jest na úkor občanské veto,
jímž světské vlády určitým osobám nezřídka přístup k nej vyššímu
pontifikátu zamezily. Byť se tak nejednou dělo, nebylo to nikdy
Apoštolskou stolicí schváleno, neboť papežové o nic více nepečo
vali, než aby vnějšímu vlivu vlád na posvátný sbor bránili, jak
to dokazují konstituce Pia IV., Řehoře XV., Klementa XII. a ze
jména Pia IX.
Poněvadž opatření ta nestačila a za dnešních změněných
okolností toto vměšování se moci světské více než jindy postrádá
rozumného a slušného důvodu, »po příkladu předchůdcův a uvá
živše vše zrale, z vlastního popudu, mocí apoštolského úřadu
občanské veto či exklusivu, i ve formě pouhého přání pronesenou,
a všeliké prostředkování zcela odmítáme a stanovíme, že nikomu,
ani nej vyšším správcům státu není dovoleno za jakoukoli zá
minkou zasahovati do důležitého úkonu volby«. V první řadě obrací
se konstituce přirozeně ke kardinálům, sekretáři posvátného sboru
a všem, kdož se konklave účastní, zakazujíc jim pod trestem
klatby papeži zvláště vyhražené, aby pamětlivi poslušnosti, ne
opovažovali se pod jakoukoli záminkou propůjčiti se některé vládě
k tomu, její veto, byť i ve formě pouhého přání, sboru nebo
jednotlivým kardinálům předkládati, aneb, ať dozví se o něm
jakýmkoli způsobem, je s ostatními sdělovat!. Tento zákaz vzta
huje se také na jakékoli prostředkování a všecko podnikání, jímž
by se moc světská do volby papežské vměšovala. Ku konci na
pomíná konstituce znova kardinálův, aby nedbajíce světských
76) Gregor. XV. 1. c. in proěmio.
Časopis katol. duchov. LIL (LXXVII)
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ohledův77) a majíce na zřeteli jen dobro církve, toho volili, koho za
nejschopnějšího ke správě církve pokládají. Dále nařizuje, kdy tato
a jiné toho druhu konstituce předčítány a přísaha na ně skládána
býti má 78).
Tato výzva ku- kardinálům pojata, jak vzpomenuto, doslovně
do konstituce »Vacante Sede apost.«, a tím výslovně potvrzena79).
Tím církve nedůstojné světské veto odstraněno a každý
pokus udělati z něho pro Rakousko a Španělsko (o Francii ne
může býti více řeči) jakousi výsadu, na dobro zmařen. Zdali tím
však všeliký zásah světské moci do volby papežské bude odstraněn
a nenajde-li diplomacie za života papežova novou cestu, vládě ne
milého kandidáta předem z volby vyloučiti, ukáže budoucnost;
dosavadní cestou to však více nepůjde.
Po této odbočce, k níž svedly nás vnější nedostatky volby,
jest si nám ještě všimnouti poslední, 7. hlavy volební bully Pia X.,
která jedná o přijetí a prohlášení volby, jakož i konsekraci a koru
novaci nového papeže. Hlava ta přimyká se slovně k předpisům cere
moniálu římského (lib. I. tit 1. de conclavi et electione Papae § 34).
Když byla volba kanonicky vykonána, dotazuje se jménem
sboru kardinálského děkan zvolence, zda volbu přijímá, a dá mu
jistou dobu na rozmyšlenou. Když přisvědčí, je skutečným papežem
a nabývá tím pravomoci nad celou církví, a proto všecky listiny,
které před korunovací vydá, nesmějí býti v odpor brány80). Po té
ohlásí nejstarší kardinál-jáhen obvyklým způsobem lidu, kdo byl
zvolen, a zvolený, není-li dosud biskupem neb knězem, přijme od
kardinála-děkana příslušné svěcení. Vše končí korunovací, jež děje
se vedle předpisů ceremoniálu římského (lib. I. tit. II. § 13, 18.)
Ku konci sv. Otec ve volební bulle znova nařizuje, aby nikdo,
bojí-li se hněvu Božího, neodvažoval se z jakýchkoli příčin těmto
volebním zákonům odporovati, jimiž nyní i budoucně volba papeže
spravovati se má, neboť všecky ostatní, předchůdci v té příčině
dané zákony se ruší.
(DOK.)

77)
78)
79)
8°)

Pius IV. 1. c. § 26; Clem. XII. 1. c. § 5.
Srvn. const. Sede apost. vac. proěm. et cp. II. n. 11.
Ibid. cp. VI. 81.
C. 4. in X. com. V. 18.
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Sv. Cyrilla Jerusalemského život a učení o Slovu vtěleném.
Napsal Dr. MARTIN MIKULKA.

(POKR.)

Hlava druhá.

§ 15. O tajemném vtélení Slova.

Dogmatu vtělení Slova Božího věnuje sv. Cyrill venkoncem
katechesi dvanáctou, na niž připravil sice posluchače své již v kat.
desáté, dokazuje, že ona osoba, která jakožto Slovo a Syn Boží od
věčnosti dlela u Otce jsouc od něho zplozena, v čase stala se člo
věkem645). Tuto narážku umožnila mu slova symbolu: >A v Ježíše
Krista, Syna jeho«, vždyť jména Ježíš Kristus obdržela druhá
božská osoba teprve po vtělení. O něm tedy bylo se mu zmíniti
již v kat. desáté. Odpověď na otázku, v čem záleží vtělení, podal vý
hradně v kat. dvanácté; tu také odůvodňuje, že jest nauka o vtělení
oprávněna, a uvádí, že souhlasí s proroctvími starozákonními.
Tajemstvím stejně hlubokým a nevýstižným, jako bylo tajem
ství nejsvětější Trojice, je věrouka o vtělení Slova, čili Logos ensarkos, také žóyoc
neb aaoxc&teÍQ 647). Tajemství
toto je prvého řádu : ač je nám totiž Bohem zjeveno, nevystihneme
ho nikdy rozumem stvořeným, jak dotvrzuje sv. Tomáš: (mysté
rium vtělení) přesahuje nejvíce ze všech děl Božích rozum lidský;
nedomyslíme si totiž zázračnějšího skutku u Boha nad tento, že
pravý Bůh, Syn Boží, stává se pravým člověkem 648). Právě proto,
že je největším zázrakem, tíhne ku vtělení veškerá víra, a v něm
jako v jádře jsou obsaženy ostatní články: >Quia quod est in
aliquo genere maximum, causa est aliorum« 649). Vtělení je tajem
stvím vnitřního života božského; kdo je chce poznati, tomu je
zápasiti s týmiž obtížemi, jako by chtěl vniknouti do podstaty
Synova zplození z Otce650). Ani andělům nelze ho vystihnouti, jen
Otec tajemství to poznává651).
*«) X. 10 a nn. — ®* 8) XII. 3.
6‘7) XII. Slova symbolu : sl^ “ó „tóv aapxcofršvTa xal ěvav&paíív/pavTa“ jsou
thematem katechese této. Poznámka tato je proto důležitá, poněvadž
karakterisuje učení o pravém vtělení, t. j. podle celé přirozenosti
lidské: Apollinaristé neužívali slovesa ¿vav9-pu)Kstv, nýbrž ávaXapelv
oápxa, jak vysvítá z listů Pseudoignácových, ve kterých upírá se Kristu
Tánu duše lidská. (Bardenhewer, Patrologie str. 27. Funk, Kircliengeschichtl. Abhandlungen u. Untersuchungen 1899. str. 347—412.)
*‘8) Šumma c. Gent. 1. IV.. c. 27.
6,*í Tamtéž. Hettinger. Apol. d. Christent.. 7 AufL, B. III., str. 448.
e50) XI. 4. - <*i) XI. 11.
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Z toho však nenásleduje, že bychom mohli popríti možnost
vtělení. Člověk nechápe mnoho věcí, jež dějí se kolem něho, nebokteré Písmo sv. vypravuje o lidech, jako že byla Sára neplodná
a ve stáří svém porodila syna. Co tedy na tom, vyprav ují-li
sv. Písma díla Boží, jichž nechápeme? Záhady činící vtělení
tajemným jsou různé. Již proto, že při vtělení Syna Božího počala
Panna652), je toto zázrakem, dílem nadpřirozeným a lidskému
rozumu tajemnou rouškou zastřeným. Toto tajemství xar ¿¡o%ýv6b‘ó) je nám nepoznatelným proto, že je založeno na svobodném
úradku Božím ; jako se totiž o Kristu praví, že trpěl, protože sám
chtěl, z vlastní vůle tí51), tak lze tvrditi, že se vtělil, protože sám
chtěl. Avšak již v tomto úradku Božím skrývá se záhada pro lidský
rozum, které nepřekoná nikdy; je-li totiž Ježíš Kristus heri et
hodie, idem existens et in saecula,« jsou-li mu všechny věky stejně
blízkými, proč přichází právě v tomto jistém čase, jak to. že i po
vtělení zůstává tentýž a věčný Gf>5), když přece s časem dostal se
do styku? Záhada tato je nad pomyšlení nevyzpytatelná.
Jiná obtíž jeví se v otázce, jak mohl spojití se Bůh a člověk,
dvě přirozenosti venkoncem různé, nekonečná a omezená, v osobě
božské, a to tak, že zůstaly obě přirozenosti bez poruchy 656).
Člověk toho poznati nemůže, a má-li přece existenci vtělení
poznati, musí mu Bůh přijíti ku pomoci. Proto praví se, že Duch
sv. oznámil tajemství to Simeonovi osvítiv ho, když bral
v chrámě Děťátko na lokty své657); Adam v té chvíli zaplesal
a ústy starce oslovil Krista: »Propustiž nyní služebníka svého,
o Pane . . . nyní osvoboď mne z věčné vazby, vyrvi mne nyní ze
zahynutí, uděl mi nyní glejt proti smrti, nyní sprostiž mne žalu
mého: ty synu můj a Bože!« 658)
Když tomu tak, nechtějmež všetečně zpytovat! tajemství toho,
a dostačiž nám, víme-li ze zjevení, že je vtělení možným 659). Když
přirozených věcí nechápeme a množství hvězd nelze nám vypo652) XII. 28.
653) Occ. 8: "Ov (aó^ov žvaapxov) ¿v
vaqj Zops&v ¿voqxaX^ójJLsvo; za: tó
{jévov t/Jg oizovopía; puaT^piGv tcogl toI; šÓ-veu: xat IouSaío:; súa
*ffsX^G|isvo;
oxipr^ xal áyaAX'.^.
6M) XIII. 5, 6. - 665) XVII. 17: srovn. pozn. 4.
656) Ranke, Weltgeschichte, VIII. 72: nazývá vtělení tajemstvím neko
nečným, ve kterém stýká se božství s přirozeností lidskou, Buh se
stupuje ve spojení s člověkem.
657) Occ. 7. —
Occ. 8. — 659) XII. 16, 28.
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věděli, ve věcech týkajících se Boha bude velikým věděním, doznáme-li, že nevíme ničeho 600); i kdybychom byli proroky a jako
takoví mluvili o Bohu, museli bychom doznati, že, co pravíme,
nedostačuje601). Boha pozná nejlépe, kdo s pokorou přistupuje, aby
rozjímal o jeho tajemstvích, jak to učinil veliký Abraham 062);
blíže se Bohu doznal velkomyslně pravdu: »Já jsem prach a
popel« °63). Modlitbou004), namáhavým zkoumáním665), opovržením
světem °06) připravíme se nejlépe na přijetí svátých tajemství vůbec;
tím více je nám potřebí těchto prostředků k rozjímání vtělení
Kristova, jakožto tajemství nejčelnějšího.
67. Je-li nemožno vystihnout i vtělení rozumem lidským, musí
každý pokus takový vésti k bludu; tak to dokazuje historie dogmatu.
Již před Cyrillem existovala různá učení se zjevením se neshodující
a mající původ v gnostickém plytkém a vratkém rozumování 667),
a svedla mnohé oď orthodoxní nauky. Bludy lze rozeznávati tři:
dokété a fantastisté stáli tvrdošíjně na tom, že nezrodilo se Slovo
z Panny a nestalo se skutečným člověkem, nýbrž přijalo prý jakési
tělo nebeské668); ebionité a jiní, kteří připouštěli, že Ježíš skutečně
se zrodil, tvrdili, že se to nestalo z Panny, nýbrž ze ženy, jež ob
covala s mužem 669); opět jiní, jako praeexistentiáni, fotiniáni a
pozdější adoptiáni, klonili se k nauce, dle níž nevtělil se Bůh
v člověka, nýbrž člověk jakýs pro zvláštní zásluhy své stal se
Bohem, i když pouze v nepravém smyslu °70).
Dogmatem tímto zabývali se theologové a laici po Gyrillovi
až na doby naše; ale pobloudili, jakmile chtěli vymaniti se z nad
přirozeného karakteru vtělení a odezírajíce od zjevení budovali buď
z většího dílu nebo docela na poznatcích rozumu lidského, pro kte
roužto příčinu dostalo se jim názvu semiracionalistův a racionalistův.
Tak ku př. obnovili starý blud Nestoriův Gunther, Balzer a Knodt671).
660) VI. 2.
08') Acta martyr. Justini et Socratis III. 270: K&yu) áv^pcono; d>v ptxpá
aě*; s’.v Kpd; ttjv aŮTOO áitsipov frsórrjTa, xpoqjvjv.x^v živa Sávagxv ópLoXo^wv.
e'i2) VI. 3. Gen. 18, 27. — tí64) Proč. 16. Jan 1, 5. — 665) I. 5.
Ps. 14, 11;proč. 13. 1. 5. Srvn. Egger, Theol. dogm. gen.1904, str. 16.
667) XII. 5. —
XII. 3; IV. 9, 10, 22; VI. 14, 15.
”’9) XII. 3, 29. 31, 32; XV. 28. M. I. 8.
<l7°) XII. 3; XI. 5, 17; XII. 33. Tak učiltřeba ariánský biskupTeodorius
o neproměnlivosti Synově, že dosáhl jí Kristus svým mravným ži
votem a nebyla prý mu dána Otcem plozením ani prý nebyla vý
slednicí nej užšího spojení s Logem ; tím stává se Kristus pouhým,
člověkem nanejvýš dokonalým.
,!71) Pohle, 1. c. II. str. 57.
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Než i ebionité mají v novější době stoupence. Odsuzuje-li Cyrill
dávné ebionity, vztahuje se soud jeho i na ebionity naše, mezi něž
počítáme realisty a zastance konkrétního monismu 672), vycházející
od principu, že vše děje se přirozeně čili silami přirozenými a vý
vojem silami těmito podmíněným. V monismu není místa pro nad
přirozené vtělení a není ho ani třeba; neboť těch pravd, jež lidstvo
zná, dobádalo by se i bez Krista, ba dobádá se časem i vyšších.
Vykoupení monismus nepřipouští. Systémem tímto je Bůh uveden
vlastně v dokonalou nečinnost; nebo snad vztahuje se činnost Boží
na pouhé nebe, nebo konečně zaujímá Bůh místo pouhé jakési
duše, působící ve viditelném světě, s ním se vyvíjející a udržující
jednotu jeho sil; Cyrill zavrhuje výslovně tuto smyšlenku073), Pie
této filosofie není v dějinách místa pro vtělení, pro jehož opráv
něnost sv. Otec horuje.
68. Aby posluchačům svým dokázal, že vtělení Slova není
v rozporu s rozumem lidským, rozvrhuje látku takto: Mnozí
vytýkají, a) že není příčiny, pro kterou by se měl Bůh snížiti
k člověku; b) že dá se v pochybnost uvésti otázka, má li Bůh
ve své moci, aby dle přirozenosti své obcoval s lidmi; c) že není
vůbec možno, aby Panna porodila bez muže.674)
Na výtky tyto odpovídá Cyrill asi takto: Měl býti obnoven
obraz Boží. Bůh zařídil všechno překrásně, co bylo v ráji, avšak
nic nebylo stvořeno k obrazu Božímu kromě Člověka; když dře
věná socha králova bývá předmětem úcty, čím více měl jím býti
obraz Boží, rozumem obdařený, v člověku ! Byl však zohaven zá
vistí ďáblovou a vyloučen z ráje; pro svou důstojnost přece však
zasloužil, aby byl obnoven, což státi se mohlo pouze Stvořitelem
samým.675) Když lidstvo později zlou žádostí jsouc svedeno, vždy
hlouběji klesalo v bezedno hříchu a v zatemění, a místo víry
v jednoho Boha oddalo se modloslužbě, nemohlo se již samo povznésti a zlo napraví ti; z toho povstala touha a volání všech
672) Nejčelnější stoupenci tohoto systému jsou: Oken, Oerstedt, Fechner,
v. Hartmann a Wundt. Co do jejich názorův odkazujeme čtenáře na
článek: Die Philosophie des Monismus, Friedr. Klimke S. J. (Jahrb.
f. Phil. u. spekul. Thevl. XXI. str. 42. 178, 334, 415.) Monismus je dnes
stanoviskem překonaným a sami bývalí stoupenci dokazují to tím.
že nevědí, kterou cestou brali by se od monismu dále v před. Srvn.
Einiges über Entwickelung u. Monismus in. d. mod. ungläubigen
Wissensch., Linzer Quart. 1902 str. 579.
673) VIII. 2. - 67i) XII. 4. — 675) XII. 5.

Dr. M. M1KULKA, Sv. Uyrilla Jerus. život a učení o Slovu vtěleném.

231

dobré vůle: »Emendari per nos malum non potest, te indiget
emendatore« 676)! Tuto slabost a nedostatečnost lidskou poznávali
také proroci; proto nazývají toho, jehož předpovídají, »Pánem a
Bohem« 677).
Bůh sám tedy měl přijíti a člověka vykoupiti. Avšak oko
naše nesnese lesku slunce, jež bylo čtvrtého dne stvořeno, tím
méně mohli bychom patřiti na Tvůrce samého, kdyby přišel v lesku
své slávy. Tak žádal již národ vyvolený na poušti u hory sinajské
na Mojžíšovi: »Mluv ty k nám a vyslechneme« (Exod. 20, 19.),
nemoha snésti lesku tváře Boží; bylo tedy moudrým a účelným,
aby též Slovo stalo se, čím jsme my; v lidské přirozenosti snese
je oko naše a nám lze s ním obcovati.678) Hlavní příčinou, proč
vzal tělo otročí na sebe, bylo však, že stal se ďábel v ráji skrze
tělo pánem člověka; v lidském těle měli jsme tedy býti spaseni:
vzal podobenství naše na sebe, aby tím více milosti zasloužil
slabé přirozenosti lidské.679)

Co týká se bodu druhého, je ovšem pozoruhodno, že vtěle
ním obcoval Bůh s lidmi, bytost nekonečná s konečnou, což při
rozeně vysvětliti se nedá; nevyvlastníme-li však Boha ze světa
viditelného a nezavřeme-li očí svých před jeho skutky, pak ani
tato zdánlivá nesrovnalost nezaslepí nás tak, že bychom nepoznali
možnost obcování člověka s Bohem. Historie St. z. ukazuje nám
zde cestu. Abraham přijal Boha jako hosta, Jakub jej viděl tvář
v tvář, xMojžíšovi680) a Eliášovi681) se zjevil na skále; když máme
tolik příkladů ve St z., že obcoval Bůh s lidmi, proč by se to
nemohlo státi i v Novém 682)? Vtělení Slova není konečně nic tak
nového, jak sobě obyčejně představujeme, poněvadž k němu celý
St. z. spěl, tak že sama doba příchodu Kristova s různými okol
nostmi byla předpověděna 683).
Tak na př. byla sama Panna, jež měla Syna Božího poroditi,
předpověděna proroky, a to jako Panna i po porodu 684). Jest sice
těžko představiti sobě pannu jakožto matku, ale mělo se tak státi
z moci Boží, aby vyplněno bylo proroctví; Kristus nejčistší a učitel
čistoty, jenž vychovává duše pannické, z panenského života zroditi
G7G) XII. 6, 7. - G7;) XII. 8. Mal. 3, 1. Is. 40, 9. 10. — 678) XII. 13. —
G7B) XII. 15. — 6S0) Exod. 33, 22. — Gs|) III. Re«;. 19. 13. — Gf<2) XII.
16. — 8«3) XII. 17. — G^) Is. 7, 14.
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se chtěl 685). Je-li nám činiti s pohany, kteří vytýkají církevnímu
učení dotčenou záhadu, připomeňme jim, že mají bajky neuvě
řitelnější, jako že z pohozených kamenů stali se lidé, že z mozku
vynořila se dcera, že z klínu Jovišova vyšel Bakchus.686) Ovšem
nedá se vtělení Syna Božího z Panny vysvětliti způsobem při
rozeným; avšak kdo nezavrhuje Boha živého a působícího, najde
v Písmu sv. analogie k tomuto tajemství. Anna, matka Samuelova,
ztrativši plodnost, dostává syna; když bylo možno toto, proč
nemohla by poroditi Panna mladistvá, chce-li tomu Bůh,687) který
oživil Mojžíšovu uschlou ruku, obrodil prut Aronův a z prachu
země a z žebra vytvořil člověka? 688) To vše je nám popříti,
popíráme-li vtělení; kdo však to vše popírá, stojí mimo náboženství,
a nemaje společné půdy k turnaji duchovnímu, odjímá nám vůbec
příležitost, abychom se s ním utkali v boji.
Jest odůvodněno moudrostí a dobrotou božskou, aby v samém
vtělení zrcadlila se nějaká vlastnost duchovního zplození Slova
z Otce089), a proto počala Panna z Ducha sv., aniž panenství svého
porušila. Slovo mluvené vychází totiž secundum quod od mluví
cího, a buď v mysli počaté, buď na venek pronesené nikdy nepo
rušuje mluvícího, nýbrž naopak zamýšlí mluvící skrze slovo pro
nesené dosíci vrcholu dokonalosti svého slova vnitrného, svojí
představy 69°). Proto bylo též záhodno, aby tak Slovo Boží co do
lidské přirozenosti bylo počato a zrozeno, jak bez poruchy Otce
svého od věčnosti bylo zplozeno, aniž by totiž matka jeho ztratila
svého panenství. Je také samozřejmo, že Slovo Boží, tvořící a
udržující veškerenstvo neporušeno, tak muselo se zroditi, aby ve
všem zachovalo neporušenost matky; a to bylo pouze tak možno,
že zrodilo se z Panny691).
69. Je-li vtělení tajemstvím nevystihlým a nepříčí-li se zároveň
lidskému rozumu, může sobě rozum lidský, kráčeje po stopách
zjevení, učiniti jakousi představu o vtělení Syna, aby umožnil výměr
jeho po lidsku dokonalý. Tu jako hlavní moment znamenat! sluší,
že praví-li se v evangeliu : »a Slovo tělem učiněno jest« °92), ne6*5) XII. 25, 31. — «s«) XII. 27. — «*7) XII. 28. — 688) Xíl. 29, 30. —
«8«) XI. 7.
,i9°) XI. 18: Oed-/ ^ewigaag, oûz ató; rrç; O-sóttjtg; Êai»p7^- xal oute t: ató;
âîüwÀêaô p.£’.ü)B-El; t¡ áZÁoitoO-sí; • otó ó 'fEvvrjO-si; äz£t Ti Âsîzov. Srvn. XI. 13.
«91) Summa Phil. I. IV. c. 45. - ®92) Jan 1, 14.
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učí se, že Slovo-Bůh proměnilo se při vtělení v tělo, v člověka,
ani že s přirozeností lidskou ustavilo nějakou substanci třetí od obou
různou, nýbrž že sloučilo se svojí božskou přirozeností co nej úžeji
neporušenou přirozenost lidskou pod jednou, jíž bylo od věčnosti,
osobou božskou. Neboť, praví-li se v evangeliích: »Kniha rodu Je
žíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova«, 693) rozuměj: co do
přirozenosti lidské: je totiž vskutku synem Davidovým v čase, Božím
však Synem byl přede vším časem; ono (synovství) vzal na sebe, je
hož neměl: toto však, které má, má od věčnosti jsa zplozen z Otce 694).
Přirozenost božská, kterou měl přede vším časem, zůstala nezmě
něna i při vtělení; k ní přistoupil pouze nový způsob bytí zcela
zevnější, t. j. padající do očí, ale nemající na přirozenost božskou
pozměňujícího vlivu : božství spojením tímto nestalo se omezeným
zůstávajíc podstatně týmž, jakým bylo od věčnosti.
(POKB.)

0 původu a počátcích mnišstva.
Napsal prof. Dr. JOS. SAMSOUR.

(POKR.)
III. Asketové křesťanští.
Dříve než budeme pokračovati v této studii, třeba stanovití
předně smysl, jenž přísluší slovu askese; to nás povede k po
zvání podstaty »života řeholního. Slovo askese, odvozené od
řeckého daxrxo, značilo u starých zdrženlivý, přísný, dietetický
způsob života, kterým se athletové připravovali na závod. Přene
sena na pole ethické značí askese souhrn úkoňův a ctností, kte
rými člověk bojuje sám proti sobě a svým převráceným žádostem,
aby přemohl své chyby a duše dosáhla jistého stupně spojení se svým
Tvůrcem. Vzata v tomto smyslu, náleží askese již k prostému ži
votu křesťanskému. Než zde béřeme ji ve významu užším; v tomto
významu značí účelně uspořádaný a trvalý zbožný způsob života,
spojený s dobrovolným odříkáním se toho, co po křesťanském
zákonu mravním není sice zapověděno, čehož odříkání se označují
však evangelické rady jako skutek Bohu zvláště milý. Kdož
takovýto život vedou, žijí křesťanství dokonalejší a uskutečňují
v sobě větší podobnost s božským ideálem, kterým jest Ježíš Kristus.
G-8) Mat. 1. 1. — 6M) XI. 5.
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Tyto evangelické rady tvoří základ všeho života řehol
ního. Život řeholní přijal ovšem od 4. století až na naše dny
formy nanejvýš různé a prošel fázemi vývoje, který je ještě daleko
od svého konce. Je rozdělen v četné řády; každý řád má na sobě
stopy povahy svého zakladatele a prostředí, v němž vznikl a
vzrostl. Přes tuto mimořádnou různost, která mu dovoluje ukájeti
potřeby všech dob a lidí, život řeholní zachoval a zachová vždy
svůj účel a podivuhodnou jednotu ve svých podstatných pro
středcích. Jeho účelem je dokonalost života křesťanského, čili nejužší spojení s Bohem; jeho prostředky dají se uvésti na konání
evangelických rad.
O účelu života řeholního netřeba se šířiti. Rady evangelické,
které tvoří jeho podstatu, mohou býti zaměněny s askesí. Jsou
tři: chudoba, kterou se člověk zříká všech statkův a možnosti
získati nové, a svobodně se odsuzuje nepoužívati žádné z výhod
bohatstvím skýtaných, jako blahobytu v pokrmu, v příbytku a
oděvu; čistota, kterou se zříká manželství a jeho oprávněných
požitkův, a konečně úplná poslušnost vůle Boží. V životě spo
lečném, coenobitickém poslušnost má předmětem vůli představe
ných a řeholi. Eremita, poustevník, zvláště v prvních stoletích,
neměl ani představeného ani řehole; jeho vlastní svědomí bylo
mu jimi; evangelium, Písmo a příklady svátých osob, jeho před
chůdců, skýtaly mu výraz vůle Boží.
V lůně církve byli vždy křesťané, kteří se rozhodli zachovávati tyto rady. Možnoť sledovati tuto tradici od doby přítomné
až na počátek století 4. a na konec století 3. Asketové, s kterými
se setkáváme v této epoše, nejsou lidmi osamocenými, vedoucími
život, jehož typus by byli sami utvořili. Náležejí k instituci, která
jest od nich nezávislou. Tato instituce je předcházela a v celek spo
jovala. Existovala v Egyptě, když sv. Antonín, patriarcha života
řeholního, rozhodl se přijati život dokonalý. Antonín nalezl již
askety staré, kteří se dovolávali tradice.
Odkud pocházeli, které je východisko této tradice?
Překročme dobu půl třetího století, která nás dělí od Ježíše
Krista, a vizme, zda v pravdě formuloval a předložil rady chudoby,
čistoty a poslušnosti, které tvoří podstatu života řeholního.
Ježíš Kristus nespokojil se prohlásiti blahoslavenými ty, kdož
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odtrhli svého ducha od statků pozemských 19). Kristus uložil těm,
kdož ho chtějí následovati, aby prodali všecky své statky a zřekli
se jich naprosto. Tento závazek způsobem zcela zvláštním byl
uložen apoštolům. Kristus, chtěje jim jej učiniti sladším, dal jim
velká zaslíbení (Mat. 10, 9.’ 10; 19, 16—29), slíbil jim zvláštní
odměnu, poklad v nebi. Kristus odporučil slovy něžnými zachovávati panictví. (Mat. 19, 12). Manželství bylo jedním z dober,
jehož bylo třeba se zříci tomu, kdo se chtěl státi jeho vyvoleným
učedníkem. Také poslušnost vůle Otcovy byla předmětem častého
doporučování. Připojíme-li k tomu celý soubor předpisů, jež plní
evangelium a jež později všichni asketové ve svém životě zacho
vávají, jeví se nám nauky Spasitelovy základem života řeholního
a prohlášením jeho základních ctnosti.
Bylo třeba čekati tři století, aby byly uskutečňovány? Zajisté
nikoliv. Kristus neučil ničemu, čeho by sám nebyl dal předem
příklad. Jeho virginita převýšovala všecko, čeho je člověk schopen.
Byl tak chudý, že neměl, kam by hlavu sklonil. Podrobovati se
a plniti vůli Otce bylo stálou jeho snahou. Mohli tudíž asketové
a mnichové všech století ctíti v něm dokonalý svůj vzor. Než
Kristus se tím nespokojil. Život na poušti a půst čtyřicetidenní
připravily jej na tři léta jeho úřadu mezi židy (Mat. 4). Samota
měla pro něho vždy mocnou přitažlivost. Jako Jan Křtitel, měl i on
žáky, kteří jej provázeli, aby lépe poznali jeho nauku. Nebylo lze
dosíci této cti, neopustil-li kdo majetku a rodiny, aby vedl s ním
život čistý a chudý a konal vůli Boží. Učedníci Ježíšovi tvořili
asketickou společnost, která jej všude provázela a jejíž byl on
hlavou, možno říci otcem. Též svaté ženy je provázely. Vše mezi
nimi bylo společno. Mistr ustanovil, kdo má míti pokladnici a
hraditi výlohy. Jejich způsob života byl prostý a přísný.

Poslední večeře byla posledním činem, který Ježíš a jeho
učedníci vykonali pospolu před jeho smrtí. Rozptýlena na okamžik
utrpením Páně, společnost se rychle obnovila. Nalézala se na hoře
olivetské, aby viděla Mistra nanebevstupujicího, a přijala jeho po
slední požehnání. Po té se vrátila, aby ve večeřadle očekávala
příchod zaslíbeného Ducha sv.
19) Beati pauperes spiritu. Mat. 5, 3.
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Tato asketická společnost, řízená apoštoly, byla jádrem kře
sťanstva. Obrácení docílená kázáním sv. Petra zvětšila ji brzo
značně. Bylo jich 3000 od prvního dne; tvořili velkou rodinu,
byli jedno srdce a jedna duše; beze všeho nucení prodávali noví
bratří svůj majetek, aby stržené peníze rozdělili mezi chudé nebo
složili k nohám apoštolův a zavedli tak jakési společenství ma
jetku; jednosvorně trvali denně v chrámě, lámali v domech chléb,
velebili Boha a těšili se přízni všeho lidu. (Skutky ap. 2, 44 n.;
4, 32 n.) Apoštolově řídili tuto společnost křesťanskou; spravovali
její příjmy a bděli, aby každý měl, čeho mu bylo třeba. Než po
krok víry, jenž množil denně počet učedníků, znemožnil apoštolům
vésti ve všem časnou správu. Proto zvolili sedm jáhnův, aby jim
svěřili tuto péči o věci časné (Skutky ap. 6, 1—6.) Množství vě
řících vždy více vzrůstající, chudoba, kterou přijali s takovou velko
dušností, nepořádky způsobené pronásledováním, to přivodilo po
znenáhlu situaci nanejvýše potížnou. Noví bratří, zvláště ti, kteří se
obrátili mimo židovstvo, pořádali sbírky, aby jim přispěli. (Skutky
ap. 11, 29, 30.) Podpora křesťanů jerusalemských byla dlouho
předmětem živé péče pro sv. Pavla za jeho apoštolátu mezi
pohany.
Sv. Augustin a někteří organisátoři coenobitismu viděli v této
prvotní církvi vzor, který měly kláštery uskutečniti. Než nelze
přece z těchto prvních křesťanů činiti mnichy podobné mnichům
4. a 5. století. Všichni ovšem zachovávali chudobu v pravdě ře
holní; žili podrobeni vyučování a nařízením apoštolův. Zda však
byla jim uložena ustavičná čistota? Lze za to míti, že byla pro
ně pravidlem obecným? Je to dosti nepravděpodobno. Nicméně
ctnost tato těšila se veliké úctě v této prvotní obci křesťanské.
Sami apoštolově ji zachovávali. Vzpomínka na Spasitele a pří
tomnost jeho matky byly jí velikým doporučením.
Sv. apoštol Pavel nepředpisoval jí všem; doporučil ji však
jako radu, jejíž zachovávání činí člověka Pánu velmi milým (1. Koř.
7.) Jeho nauka asketická nemá nic společného s naukou manichejcův a bludařů, kteří manželství zavrhovali. Neboť velebř-li virginitu, neupírá spojení muže a ženy důstojnosti, kterou má od
Pána. Církev vždy dovedla zachovati netknutou tuto nauku tradicionelní.
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Církve apoštoly jinde založené nepřidržovaly se příkladu
Jerusalema. Věřící podržovali své statky. Tato společnost, ačkoli
velmi těžce zkoušena pronásledováními, mohla se udržeti až do
zboření svátého města Titem r. 70. Než neskýtala-li nezměnitelného
vzoru všem vznikajícím obcím křesťanským, zda nebyli téměř všude
mužové a ženy, které touha, ctíti Ježíše Krista následováním do
konalejším, pohnula kráčeti v jeho šlépějích ?
Nedostatek přesných zpráv o organisaci prvotních církví a
o stavu křesťanů, nedovoluje nám uvésti určitě žádného fakta. Nic
méně právem lze tvrditi, že kázání apoštolů šířilo s evangeliem lásku
k dokonalosti křesťanské a k úplnému zachovávání rad, na nichž
dokonalost tato spočívá. Tradice asketická počala s křesťanstvím.
Byli asketové četni? Jakou zevnější formu měl jejich život? Mohli
tvořiti společnosti? Či nezůstávali spíše ve svých soukromých
příbytcích, vystříhajíce se projevovati znameními příliš zřetelnými
stav, který v této epoše pronásledování byl by jim jistě způsobil
velké nebezpečenství? Toto chováni se bylo jim uloženo tvrdými
okolnostmi, ve kterých se křesťanství počalo rozvíjeti. Není tomu
ostatně tak u většiny církevních institucí?
Tito lidé, oddaní snaze po vyšší dokonalosti, svobodní,. po
něvadž byli čistí a chudí, připravení ke všem obětem, zaměstnaní
studiem a rozjímáním božské pravdy, tvořili v lůně obcí křesťan
ských třídu dokonalých, zvláště vhodných, aby přijali svěcení a
funkce kněžské. Ustanoveni k tomu, aby řídili své bratry, zacho
vávali s větší věrností obraz a vzpomínku svátých apoštolův.
Pravidlem naprostým to však přece nebylo. Podobné volby spo
čívaly v povaze věci; nemůžeme však říci, v jaké míře konali
volby tyto klérus a věřící.
V době žákův apoštolských těšili se asketové takové vážnosti,
že někteří se i proviňovali přeceňováním se. Již Klement Řím
ský na konci prvního století napomíná zdrženlivých, aby se nevvvyšovali, poněvadž mají dar zdrženlivosti nikoliv od sebe, nýbrž
od Boha20). A podobně sv. Ignáe, biskup antiochijský, činí o zdržen
livých zmínku v listě svém k Polykarpovi. Poněvadž tato ctnost
skýtala jim důstojnost velmi značnou a důležité místo v církvi,
tak že je mohla svésti i k pokušením marné slávy, napomíná jich
-°) Ad Cor. c. 38.
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sv. biskup, chtěje je ušetřiti tohoto pokušení, aby »ustali pokor
nými a pamatovali, že panictví jejich má býti ctí nikoli člověka,
nýbrž stvořitele těla. Záliba, kterou by měli sami na sobě, při
vodila by jim duchovní smrť21).
0 dalším rozvoji snah asketických ve druhém století nalézáme
zprávy ve spisech apologetův. Tato svědectví jsou potud velmi dů
ležitá, že se obracejí na pohanské vrstevníky a poukazují na roz
šíření křesťanské virginity ve všech vrstvách křesťanské společnosti
jako na faktum i pohanům známé. Jejich ctnost byla ke cti církvi
a náboženské nauce, která ji vnukala. Tak sv. Justin s pýchou
poukazuje císaři Antonínu Piovi na krásné divadlo bezčetného
množství křesťanů, kteří zachovávali úplnou čistotu. »Velmi mnozí«,
praví, »i mezi muži i mezi ženami, kteří od dětství v nauce kře
sťanské byli vyučeni, zůstávají v 60, 70 letech ještě neporušeni, a
s chloubou mohu v každém stavu na takové poukázati. Než připo
meňme také bezčetné množství těch, kteří po bezúzdném životě se
změnili a čistými býti se naučili«22). Podobně potvrzuje také Athe
nagoras ve své Legatio pro Christianis, která nanejvýše o 40 let po
zději byla napsána, že jsou mezi křesťany mnozí, muži i ženy, kteří
v naději na užší spojení s Bohem v životě budoucím po celý život
zůstávají neženatými (ayágovq) 23). Konečně dosvědčuje Minucius
Felix v druhé polovici téhož století, že veliký počet křesťanů za
chovává ustavičnou virginitu, když praví: Plerique inviolati cor
poris virginitate perpetua fruuntur quam gloriantur24). Vznešený
tento coelibát asketů křesťanských neměl nic společného s potup
ným coelibátem Řekův a Římanů, kteří považujíce pouta man
želská za těžká, hledali ve svobodném stavu prostředek snažšího
ukájení zvířecích vášní. Pro křesťanské askety nebyl to stav pře
chodný; zachovávaliť mu věrnost po celý život. Láska k Bohu a
pevná naděje, že s ním budou úžeji spojeni čistotou ducha a srdce,
dodávaly jim této síly.
Konali askesi individuelně, aniž opouštěli svou rodinu nebo
město, žijíce takto v církvi lokální. Nazýváni byli askety, conti
nentes, eunuchy nebo vyznavači. Ženy nazývány byly posvátnými
-1)
*22)
-3)
-4)

Ep. ad Polyc. c. 5.
Apol. 1. pro Christ, c. 15.
Leg. pro Christ, c. 33.
Octavius c. 31.
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pannami nebo prostě pannami. Panny a vyznavači tvořili s vdovami,
jež zůstaly věrny svému vdovství po krátkém manželství, nábo
ženskou aristokracii ve společnosti křesťanské. V chrámě měli
první místa, presbytáři nej bližší, a ve veřejných modlitbách činěna
o nich zvláštní zmínka. Byli zahrnováni důkazy úcty.
Duchesne25) podává o obřadech, které provázely benedikci
panen a odevzdání závoje zajímavé podrobnosti; právem však možno
pochybo váti, zda byly již v obyčeji v době, kterou máme právě
na zřeteli. Abychom poznali aspoň s jakousi určitostí, jaké bylo
postavení a způsob života, třeba slyšeti Tertulliana a sv. Gypriana.
A ještě ani oni neukoj ují naší oprávněné zvědavosti.
Některé sekty haeretické honosily se tehdy životem aske
tickým více nebo méně význačným, jako na př. manichejci, enkratité, gnostikové. Sekty tyto neměly však žádného vlivu na rozvoj
askese křesťanské. Všecky vycházely se stanoviska diametrálně
opačného, zavrhujíce jako zlé věci, kterých se zdržovaly, zatím
co pravé dítky církve prohlašovaly za dobré všecky tvory Boží.
Dobrovolné jich zříkání se, jež si ukládali, bylo jim vnuknuto
jediné touhou následovati a ctíti Ježíše Krista.
Montanisté honosili se životem zvláště přísným, jehož první
příklad dal jejich zakladatel. Tertullian již nastoupil jejich bludné
cesty, když napsal svoje pojednání De virginibus velandis, Ex
hortatio ad castitatem, své spisky De pallio, De monogamia a De
pudicitia, v nichž lze nalézti některé zprávy o životě asketickém.
Byl však ještě prost všeho bludu, když ve svém Apologe
tik u 26) zmiňuje se o křesťanech, kteří až do hrobu zůstali čistými,
starci věkem, dítkami však čistotou. Mnozí mezi nimi měli čest
vykonávati funkce církevní. Nikdo nebyl toho hodnějším27). Panictví
čerpalo všecku svoji ušlechtilost z myšlenky, která často vyplývá
z péra církevních spisovatelů: je to spojení mystické s Kristem.
(Cyprian napsal spis De habitu virginum k oslavě panictví; za
svěcené panny jsou květem křesťanského štípení, radostí a ozdobou
církve, vznešenější částí stádce Kristova28).
-v) Origines du culte chrétien 2 éd. str. 404 násl. Viz též: BilczewskiT u m p a c h, Archaeologie křest, str. 346 nn. („Panny Bohu zasvěcené
v prvních dobách církve“.)
-8) Cap. 9.: Quidam multo.
-7) Liber de exhortatione castitatis c. 13.
-s) Ecclesiastici germinis ilores, decus, atque ornamentum gratiae spiri
tualis ... illustrior portio gregis Christi.
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Tyto panny, muži a ženy, jak řekli jsme již svrchu, žili v lůně
rodiny. Jejich askese byla zcela privátní, a církev nepovažovala
za dobré, podříditi ji pravidlům, jejichž nutnost později ukázala
zkušenost. Věc však nezůstala bez značných nepřístojností.
(POKR.)

Vznik university vratislavské.
Píše P. VAVŘ. WINTERA, O. S. B.

(POKR.)
Seminář v Nýse byl pod biskupem Aug. Jerinem v dobrém
stavu; mělt 40 alumnů, což jest na onu těžkou dobu velice pří
znivé číslo. Jesuitům nebylo sice dopřáno, účastniti se přímo vy
učování, ale nepřímo tak činili, poněvadž od r. 1588—1591 vy
učovali tam odchovanci římského »Collegium Germanicum«, jež se
řídilo zásadami sv. Ignáce z Loyoly17). Na této kolleji studovalo
ostatně mnoho Slezanů, takže duch tamější nalézal ve Slezsku
hojné símě18). Seminář v Nýse, tamější kollegium a konvikt
jesuitů těšily se přízni biskupa Karla (1608—1624), jenž byl bratrem
Ferdinanda II. a odchovancem jesuitův, a hned při svém prvním
příjezdu do Nýsy přivezl s sebou dva jesuity; později dal vyko'nati v městě tom missii, poněvadž lid se jitřil, když arciknížebiskup zapovídal na svých statcích stavby protestantských kostelův
a škol.
Vzpoura českých stavů, s nimiž moravští a slezští prohlásili
solidaritu, se všemi předcházejícími pokusy protestantů, přemoci
živel katolický, ochromila působení jesuitů tak blahodárně zapo
čaté; došlo k jich proskripci, zničení jejich škol a kolleji, došlo
k pohnutým scénám a křiklavým nespravedlnostem. Slezští sta
vové již r. 1596 poukázali ve své stížnosti proti jesuitům k císaři,
že prý zhoubná je jejich exempce ze soudnictví civilního, že schva
lují vraždy panovníků, že uchvacují dědictví atd. Přimknuvše se
k stavům v Praze prohlásili due 20. června 1619 slezští stavové,
»že varují každého před vražednými praktikami jesuitů, již
by se do země snad mohli vlouditi, pod ztrátou hrdla a statku
zapovídají přechovávati je, pomáhati jim atd.« Hejtman slezský
17) v. Jungnitz, Martin Gerstmann, 213.
R. 1895 uveřejnil kanovník Adolf Franz seznam všech Slezanů na
Germaniku studovavších ve „Schles. Volkszeitung“.
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vydal 24. června 1619 zvláštní patent proti jesuitům, sršící záští
proti nim. Všemu tomu učinila přítrž bitva na Bílé Hoře.
Ve Slezsku byl mezi jinými účinky katolického vítězství jeden
z prvních ten, že arcikníže Karel založil a bohatě opatřil novou
kotlej jesuitů v Nýse (13. července 1623), s níž měla býti spojena
úplná akademie, gymnasium a konvikt. Prvním rektorem byl Kryštof
Scheiner (f 1650). Bohužel zemřel mladý arcikníže-biskup již r. 1624
a velikolepé založení jeho nevešlo úplně ve skutek: zůstalo pouze
při gymnasiu a i to časem čím víc klesalo, poněvadž nový biskup,
princ polský Karel Ferdinand (1625—1655), o svou diecesi se pra
málo staral. Za to zkvétala škola jesuitská nově ve Vratislavi za
ložená, což vedlo k přeložení semináře z Nýsy do Vratislavě a tím
později k založení university vratislavské.
4. Založení kolleje jesuitů ve Vratislavi.

Řád křižovnický měl ve Vratislavi klášter a hospitál >u sv. Ma
těje« (nynější katolické gymnasium). Od r. 1629—1654 byl zde
prelátem-mistrem Jindřich Hartmann, konvertita, od r. 1620
v řádě ; jsa vřelým přítelem jesuitů, pozval r. 1637 provinciála
české provincie, Daniela Kirchnera, když tento přijel do Slezska
na visitaci, k sobě a pohnul jej, aby poslal do Vratislavě missii.
Dne 20. února 1638 přijeli, doprovázeni jsouce křižovnickým pre
látem a komorním presidentem Slezska Schellendorfem, šfastně a
nepozorovaně (v krytém voze) do Vratislavě zase jednou dva členové
Tovaryšstva Ježíšova, P. Jan Wazin a P. Jindřich Pfeilschmidt,
oba Němci z říše. Již dne 24. února, v den sv. apoštola Matěje, měl
P. Wazin slavnostní kázání a líbil se tak, že brzy putovali k sv. Ma
těji i protestanté. Pro příští Velikonoce dovolil mu opat od sv. Vin
cence (praemonstrát), aby kázal v jejich kostele, daleko rozsáhlejším
než u sv. Matěje. Nelibě to nesli představení řádu v Praze na Stra
hově, domnívajíce se, že se tím jesuitům dala příležitost, aby se
kláštera u sv. Vincence zmocnili ; nebylo tomu tak. Křižovnický
mistr Hartmann zamýšlel zcela něco jiného : chtěl jim zaopatřiti
hlavni faru ve Vratislavi u sv. Alžběty, jež kdysi křižovníkům byla
patřila. Dopsal v té příčině zpovědníku císaře Ferdinanda III., ne
dosáhl však účelu svého19); hlavní protestantský kostel, tentýž, kde
lfl) Dle spisu Nůrnbergrova „Zum 200jahrigen Bestehen etc.“ Vratislav.
Časop. katol. duchov. LU. (LXXV1I.)
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Hess, první »reformator« vratislavský, byl kdysi farářem, zabrati,
bylo by ovšem zbytečně rozjitřilo celou protestantskou Vratislav.
To byli jesuité již opatrnější: dokud jim křižovnický mistr dával
přístřeší, zůstali tam, zatím P. Wazin prostřednictvím svých před
stavených posílal suppliky císaři samému, jenž mu konečně 3000
zlatých ročně ze slezské komory a užívání a obývání císařského
hradu přislíbil. Válka třicetiletá nedala tomuto slibu vejiti ve
skutek, ale později, po smrti Ferdinanda III. i P. Wazina, skutečně
k vyplnění slibu došlo.
Prozatím dána jesuitům k obývání královská mincovna, dům
rohový z ulice »Schuhbrucke« k náměstí zvanému »Ritterplatz«.
Dům tento byl kdysi majetkem knížat Opolských, pak hraběte
Schónaicha, od r. 1619 zkonfiskován a v mincovnu proměněn. Do
tohoto domu přesídlili jesuité dne 25. října 1638 a zařídili ihned
školu. Krátce před tím přibyl k oběma jmenovaným jesuitům třetí,
P. Jan Bartussius, po roce čtvrtý P. Julius Caesar Coturius,
a když P. Pfeilschmidt r. 1642 zemřel, přišel P. Jan Widemann.
Představení řádu proměnili t. zv. štací missijní v »residenci« a
P. Wazin se stal superiorem. Škola prospívala rok co rok; vyučo
valo se dle »Ratio studiorum«, známého učebního plánu jesuitského.
Dvacet let zůstali jesuité v mincovně čili domě Schonaichovském
a brali dotaci (skrovnou) z komory slezské. Tu se našel znamenitý
příznivec a dobrodinec jesuitů v osobě archidiakona Petra Gebaura,
jenž sám byl odchovancem jesuitů (Collegium Germanicum; a za
choval jim až do smrti velikou vděčnost20). Koupil r. 1640 neda
leko dosavadní residence jesuitů, šikmo přes ulici, massivní budovu
a daroval ji jesuitům k zařízení konviktu pro syny nemajetných
rodičů; k tomuto domu přikoupil řád sám za 1200 zl., jež daroval
císař Ferdinand III., sousední a spojil oba v jeden »seminář« 21).
Dne 25. května 1642 přistěhovali se první čtyři chovanci do nového
učeliště; regens jejich byl P. Julius Caesar Coturius22'). KanovMiiller & Seifert 1903. Též v následujícím spisu toho používáno, po
něvadž čerpá z dobrých pramenů, ponejvíce z publikací historického
spolku pro Slezsko a monografií nyní málo přístupných.
-°) Životopis od Dra Jungnitze ,.Archidiakonus Petrus Gebauer“, Breslau
1892.
2I) Schuhbrucke čís. 47.
-2) Heyne ve své diecesní historii má celý otisk Coturiusových zápisků,
jež vrcholí v popsání boje s radou městskou a jinými protivníky
(Quatuor persecutionesCollegii S. J. W ratis 1.); 6 tiskových
stran malého tisku pod čarou!
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nik archidiakon Petr Gebauer postaral se brzy též o možnost při
jímání dalších chovanců : zakoupil statek Jurtsch (Jerčov) u Středy
za 6700 zl. a darovací listinou ze dne 9. října 1645 ji konviktu
odevzdal. Rok na to, dne 8. září 1646, zemřel šlechetný ten muž
a v poslední vůli své ještě pamatoval na svůj konvikt a na jesuity:
odkázal ť onomu 7480 zl. a statek Pušvice v ceně 7600 zl.23). Tím
se umožnilo, že se do konviktu mohlo pojmouti až 40 chovanců
(ponejvíce šlechtických), kteří se mimo literní předměty učili hudbě,
tanci, jízdě na koni a šermířství. R. 1690 dostali konviktisté též
svou uniformu. Jesuité sami nepřesídlili do tohoto konviktu, nýbrž
zůstali v domě Schonaichovském.
Lze se domnívati, že rada městská nerada viděla tento vzrůst
jesuitů (ač byl vlastně jen skrovný). Skutečně vybuchla zášt její
hned r. 1642, kdy Torstenson blížil se ku Vratislavi a hrůza po
padala každého. Když se duchovní (i kapitola) dovolávali záštity
rady městské, odpověděla tato, že »sice duchovním od dlouhých
let zde usedlým ochranu přiznává, nikoli však Patribus Societatis
Jesu, kteří zde bez svolení se usadili«. Rada městská dodala, že
občanstvo si přeje odstranění jesuitův, ať již to obstará ten, kdo
je sem poslal, aneb ať oni sami ve vší tichosti se uklidí. Tomu
se vzepřel úřad zemský (Oberamt), pravě, že císař sám jesuity
živí a jim přístřeší dává. Duchovní tito jsou poctiví lidé a nelze
jich z císařského města vyhnati. Rada městská namítala, že prý
tito kněží náboženství lutherské ve svých kázáních a spisech od
suzují, že na ně útočí kde mohou, to ať jim úřad zemský zapoví.
V ostatním však nevystupovala rada městská prozatím proti je
suitům, až r. 1644, kdy vyslala zvlášní deputaci do Vídně (radního
Pfortnera a syndika Dra Peina) s mnohými dary pro vlivuplné osobnosti (dary měly prý cenu 40000 zl.); zaslechlo se totiž,
že císař pro jesuity ve středu města koupil dům Žerotřnský (ulice
farní), a mnozí věděli, že prý řád zakoupí celou řadu vedlejších
domů a zahrad, aby mohl vybudovati velikou kollej s patřičnými
dependencemi. Aby těmto pomluvám a machinacím čelil, odebral
se i P. Coturius do Vídně a hledal prostředníky proti Vratislav
ským ; uvodil, že odpor proti jesuitům je na radnici pouze uměle
vyvolán a ne všeobecný, pak že kláštery ve městě jsou v tak bídném
2S) Jungnitz n. k. n.
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stavu, že by se kollej zcela dobře ujala. Císař tomu uvěřil a ač
dům již zakoupený Jesuitům nedal, potajmu slíbil jim, když ne
bude jinak, že mohou prozatím sídlo své vžiti v císařském hradě
vratislavském, bez toho prázdném. Radé vratislavské odpověděl
císař dne 6. října 1644, že svobodné vyznání konfesse augsburské a
založení jesuitské kolleje nejsou docela věci, jež by se vylučovaly.
Jeho předchůdci dojista, zaručujíce protestantům volné vykonávání
konfessí jejich, nezamýšleli své vlastní náboženství této volnosti oloupiti, nýbrž tak jako císař ve Vratislavi žádný z kostelů a škol prote
stantských jim nebéře a městu volné exercitium religionis jim pone
chává, tak nesmí rada městská Jeho Veličenstvu předepisovati, kterak
má nebo nemá s katolickými ústavy nakládati. Že by obchod pří
chodem jesuitův utrpěl, nesrovnává se docela s pravdou. Občanstvo
není nikterak nuceno k jesuitům docházeti a naopak ; každý jde
svou cestou. Pakli jim dům Žerotínský není vhod, ať ponavrhnou
pro jesuity jiné místo. Tu odpověděli zástupci města, že by bylo
nejlépe usaditi řád na ostrově dómském, poblíže starého kostela
u sv. Kříže a kostela sv. Martina, kde by měli jesuité dosti místa
v bývalém jakémsi starém hradě (vše to bylo mimo zdi městské).
Císař odpověděl, že se mu zdá, jakoby vyhozením z města chtěli
nepřátelé jesuitů je vůbec vystrnaditi, poněvadž uzavřením bran
a jinými prostředky škola a působnost řádu mohla by býti ochro
mena. Zástupci města nabídli konečně městský dvorec24) za Odesou,
kde stál palác Renardský, a císař nabídnutí to přijal. (POKR.)

Počátkové kalicha.
Napsal prof. Dr. JAN SEDLÁK.

(POKR.)
První traktát Jakoubkův a Ondřejova polemika proti němu.

Důrazná výzva quodlibetářova, aby byly podány důkazy
z Písma a rozumu, že jest přijímání pod jednou bludné a přijímání
pod obojí požadavkem víry, nemohla zůstati bez ohlasu. Ozývala
se zajisté v ústech všech, kdo nepřáli novému směru. I chopil
se původce kalicha Jakoubek ze Stříbra pera, aby tvrzení
svoje odůvodnil a námitky proti němu činěné vyvrátil. Tohoto
**) Neue SandstraOe 18.
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prvního eucharistického traktátu Jakoubkova — v naší otázce
jisté důležité faktum historické — nikde nenalézám. Byl poměrné
krátký a příliš summární; následovala po něm rychle bohatá lite
ratura eucharistická, jdoucí více do hloubky otázky, proto se snad
neopisoval a v záplavě traktátů zmizel. Ale bohudík neztratil se
zcela. Zachránili jej odpůrci Jakoubkovi, kteří proti spisu tomu
polemisujíce loyálně uvádějí úryvky z něho tak, že jej lze téměř
celý restituovati. Je to Ondřej z Brodu a vídeňský mistr Petr
Čech z Pul kávy.
Brodová polemika proti prvému traktátu Jakoubkovu —
to nutno hned nyní říci — není Hardtem uveřejněný traktát
Nisi manducaveritis.'
)
*
Odezírám zatím od toho, je-li tento
spis vůbec Brodů v, a konstatuji jen, že to není onen traktát, proti
němuž replikuje Jakoubek nejobšírnějším svým spisem, kterýž
Hardt hned za Nisi manducaveritis publikoval19). 0 tom se snadno
přesvědčí, kdo si Jakoubkovu odpověď pozorně přečte. Jakoubek
totiž cituje jako Ondřej proti němu doslovně Ondřejův spis, tak že
by zase z něho bylo lze Brodů v traktát obnoviti, kdybychom ho ne
měli. A mimo některé malé podobnosti na začátku, žádného toho
citátu není v Nisi manducaveritis! Jakoubek se hájí proti spisu
zcela jinému! Ondřejova polemika proti prvnímu traktátu
Jakoubkovu jest dílko nadepsané »De sumpcione venera
bilis preciosique sacramenti corporis ac sanguinis domini
lesu Christi
*
20) s inc. An sufficiat laicis fidelibus sub specie tan
tummodo panis . . a expl. consuetudinem aliorum contrario more
subverti. Nalezl jsem ji posud v jedenácti kodexech21).
ld) Hardt III. 392—415.
lP) Hardt III. 416-585.
*") To konstatoval již písař praž. kod. kapit. D 48, jenž při začátku
Jakoubkova traktátu proti Brodoví poznamenal in marg.: Bace. s. pagine
Andreas de Broda composuit tractatulum, qui incipit „de sumpcione
venerabilis preciosique sacramenti corporis et sanguinis ..quem
Mg. Jacobellus hie nititur reprobare. Cf. Patera-Podlaha, Ka
talog I. str. 348, kde nedobře čteno „sacri“. — Ostatně Hardt sám si
byl vědom, že Brodová spisu neuveřejňuje.
-1) Je ve třech kodexech do lánských, z nichž jsou dva v brn. zemsk.
arch. Cer. 11. 133, 58a—80a a Oř. II. 303, 655a—689b a jeden v Olom.
lve. 11. 91. 115. pak ve třech pražských univ. Truhl. 781, 90a—
117a. 2039. 49a—79a a 2324. 190a—207a a kapit. O. 8, 127a - 145b,
potom ve dvou vídeňských dv. 4491, 146—165 a 4941, 143-163,
konečně v klášterních v Ad m on tě č. 667, 1—31a a Seitenstettenu
č. 262, 147—165.
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Spis Čechův, zač. ¡Pietatis inxepugnabilis impiissimus oppugnator ... a konč. ad recte fidei tramitem reducendo Amen, jest
v dv. kod. vid. 4300 1—8b a 4922 144a—151a. Zde se dovídáme
i jak se začínal Jakoubkův traktát, totiž : Pius Iesus diligens suos fideles.--}
Z těchto dvou spisů podávám obsah prvního utrakvistického
traktátu Jakoubkova.

V čelo traktátu svého postavil Jakoubek důkaz z Písma.
jenž, jak jsme viděli, v ústní polemice hrál hlavní úlohu, totiž
Jan VI.. Nebudete-li jisti těla syna člověka a piti jeho krve, ne
budete míti života v sobě. Z toho vyvozuje, že to Kristus nařídil
všem, světským i dicchovním. To patrno i z Mat. 26 : Pijte
z toho všichni, neboť řka všichni nikoho nevyloučil. Podobně
Mar. 14 a Luk. 20. Jinak by nemuseli ani knězi přinášeti obět pod
obojí. Potom uvádí zprávu sv. Pavla o ustanovení svátosti olt.
v I. Kor. 11. a uzavírá z ní, že všichni mají piti, že má trvati
ten způsob až do skonání věkův, a že jest od Krista.
Pak dokazuje nutnost přijímání pod obojí ze sv. Otců, jichž
výroky vybírá většinou z kanonického práva. Z Gelasiova
kanónu Gomperimus dovozuje, že jest tak ustanoveno od Krista,
a oddělovati způsoby že jest zločin svatokrádeže. Cituje dále
Viléma de Monte Lauduno, Bernarda, Cypriana, Ambrože a
Alberta Vel.
Že tak bylo v prvotní církvi zachováváno, dokládá ze
starých missálů, z legendy o sv. Donatovi, ze sv. Řehoře, Augu
stina a Jeronýma. Duchem antikristovým by tedy byl veden, kdo
by tomuto způsobu se vysmíval nebo mu bránil. Proti rozkazu
Páně nelze se odvolávati na zákon lidský (Cypr.).
A není tento způsob přijímání neužitečný, nýbrž spasitelný
a velmi rozumný; neboť ač jest Kristus pod obojí způsobou, má
v každé zvláštní účinek (lom. Aq.). Nesmí od něho odvrátiti ani
22) Obšírnější začátek Čechova spisu jest: Pietatis inexpugnabilis im
piissimus oppugnator quidam pseudopredicator, Mgr. Jacobellus
nomine, quoddam scriptum erroribus refertum de usu sacramenti
eucharistie, benedictissimi sanctte et angelis reverendi, Prage edidisse dicitur, quod incipitPius Iesus díl i gens suos fideles etc.
Traktátu s tímto inc. neznám.
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nějaké pohoršení neb možné nebezpečí (Aug.) ani zvyk opačný

Tak vyhověl Jakoubek výzvě Anonymově, aby podal důkazy
z Písma. Z míst, obsahujících přislíbení a ustanovení svátosti oltářní,
dokazuje, že tak ustanovil Kristus, a dokládá to výroky sv. Otcův
i dovozuje, že tak bylo v prvotní církvi, a odmítá běžné námitky.
Ze spisku vane pevné přesvědčení mistrovo. Jak ho nabyl? Jaké
byly motivy novoty tak dalekosáhlé? O tom Jakoubek nemluví,
nelze toho ani čekati — to nutno vyčisti mezi řádky. Vlastním a
hlavním důvodem jeví se zákon Boží. Kristus tak nařídil a proti
jeho zákonu neplatí positivní lidské právo, »quod ponitui et deponitur«, ani zvyk. Ale Jakoubek udává ještě jiný důvod: zjevení.
Ondřej z Brodil dotýká se toho na konci své polemiky 23), Cech
pak cituje slova Jakoubkova doslovně: facta iam mirabiliter
divina ex miseracione de hoc revelacione).
*
Zajímavý doklad
mystického zladění duše Jakoubkovy 1 Boží zjevení — to jest ovsem
nejsilnější subjektivní důvod přesvědčení! Ale kritikovi jest dovo
leno, ba jest jeho povinností zkoumati, co míní mistr oním zjeve
ním. Tu, myslím, jest především, jasno, že neběží o vliv nějakého
Petra nebo Mikuláše z Drážďan. Ba ten jest přímo tím vyloučen!
Vždyť by bylo hotovou frivolností dovolávati se Božího zjevení,
kdyby novota, dříve již praktikovaná jiným, byla Jakoubkovi vsuggerována lidským vlivem ! A odpůrci by nemeškali mu to vytknou ti!
Brodovo »sibi
*
revelacionem factam jest důkazem vědomí Ja
koubkova, že se jemu dostalo o tom zjevení. Jak ? Tu nás vede na
stopu zdůrazňovaná Jakoubkem »primitiva ecclesia
.
*
V prvotní
církvi tak bylo a k prvotní církvi nutno se vrátiti — to jest heslo
Matěje z Janova. Není pochybnosti: třebas se v prvém eucharistickém traktátu Jakoubkově vliv Matějův nejeví tak zřejmě, jak
uvidíme v pozdějších spisech, nicméně novota celým svým obsahem
spočívá na Matějovi. Jakoubek studuje jeho spisy o potřebě
častého sv. přijímáni, odvažuje a zkoumá důvody, jež pro ně uvádí
Matěj. Zákon Kristův zní: Nisi manducaveritis... et biberitis a
v první církvi se přijímalo pod obojí! To poznání působí na Jakoubka
*3) Si dicit adversarius de hoc sibi revelacionem factam. probet illam.
(Kod. brn. arch. zem. Cer. II. 133, fol. 79b.)
24) Vid. kod. dv. 4300. fol. 5b.
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jako zjevení — mutatis mutandis lze říci o přijímání pod obojí
totéž, co řekl Matěj o častém přijímání. Matěj toho nepoznal —
Jakoubkovi je to zjeveno! Ta jest asi genese subjektivního pře
svědčení Jakoubkova.
Objektivně ve spise jeho jsou nejsilnějšími důkazy z Písma sv.:
slova Kristova u sv. Jana VI. a při ustanovení svátosti a výrok
sv. Pavla. Těch bašt bude tížeji dobývati. Slabší jsou důkazy histo
rické, výroky sv. Otců, vzaté, jak řečeno, většinou z kanonického
práva. Některé, jako Gelas., Cypr., jednají o kněžích obětujících,
v jiných (Alb., Bern.) není nic o přijímání pod obojí, jen v někte
rých (Jeron., Aug., Řehoř) jest obsaženo. Než to jest zaviněno
obecnou tehdy nekritičností historickou, jež jest ostatně nemenší
na straně odpůrců Jakoubkových.
*
*
*
Proti spisku Jakuba ze Stříbra postavil se v Cechách první
mistr Ondřej z Brodu zmíněným již traktátem. Muž, jenž proti
Stanislavovi tak důrazně byl hájil církevní nauky o předpodstatnění25) a krátce již udal důvody proti novotě Jakoubkově v Omni
bus et singulis, zdál se nejzpůsobilejším, aby vyvrátil důkazy
Jakoubkovy. Proto se naň obraceli mnozí a naléhali, aby proti
traktátu Jakoubkovu psal.26) Mimo to plnila jej jako jiné obava
jistě odůvodněná, že propagačním tím spisem novota se rozšíří
a poškodí se praxe církevní.27) Proto se chopil Ondřej pera.
Spis jeho má dvě části. V prvé obrací se nejprve proti
hlavnímu argumentu Jakoubkovu z Písma »Nebudete-li jisti... <•
Výroku toho nelze vykládati o svátostném přijímání, jinak by
děti a všichni, kteří hned po křtu zemřeli, nebyli došli spasení a
církev by neprávem uctívala nemluvňátka betlémská. Nutno je
tedy vykládati duchovně dle slov Kristových »Verba, quae locutus
sum vobis, spiritus et vita šunt
*
a dle výkladu sv. Augustina?
)
*
Vždyť i mnohé jiné věty Kristovy jest vykládati duchovně, nikoli
26) Cf. Sedlák, Eucharistické traktáty Stanislava zeZnojma. Brno 1906.
26) Cer. II. 133 fol. 58a: multorum coactus instancia, quod michi vide
bitur, dicam.
27) Ibid: quatenus amotis tribulis atque spinis semen bonum in terra
bona melius valeat pullulare.
-8) Hoc est ergo manducare escam et illum bibere potum: in Christo
manere et illum manentem in se habere.
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hmotné. K přijímání pod způsobou vína nechtěl Kristus zavázati,
což patrno jest již z toho, že mnozí vína nesnesou.
Potom odmítá Ondřej jednotlivé důkazy Jakoubkovy.
Především z Písma sv. Pravda jest, že Kristus podal při poslední
večeři apoštolům pod obojí, avšak ne laikům. Jinak by nebyl
vyloučil své matky a 72 učedníkův. Řekl sice: bibite ex hoc
omneš, ale jen přítomným k vůli Jidášovi, aby ho neprozradil.
Ostatně pijí všichni krev Páně přijímajíce i jen pod způsobou
chleba. A jen kněžím při celebrování je třeba obé způsoby. Pro
laiky jest přijímání duchovní důležitější než tělesné.
Výrok sv. Pavla ke Kor. vykládá Ondřej o knězích. Všichni,
knězi i věřící, mají se zkoumati, aby hodně přijímali, ale jenom
kněží pod obojí. Tvrdí-li Jakoubek, že list je psán všem, zapo
mněl, že sv. Pavel tam napsal: Ostatní, až přijdu, zařídím.
Pak vyvrací Ondřej Jakoubkovy důkazy z kanoníckéko
práva a Otcův. Diví se, že vůbec Jakoubek se dovolává kánonův.
Vždyť o nich on a jeho stoupenci tak často mluvili pohrdlivě!29)
Ale on si vybírá z nich, jen co se mu hodí, a co je proti němu,
odmítá. Tak uvedl dekret Gelasiův a nevšiml si kánonu před
chozího, jenž by ho byl poučil, že kanonické právo tu knéžím
zakazuje přijímati jednu způsobu bez druhé. Není pravda, že
podávaje jen jednu způsobu nepodává kněz celého Krista.
Také Bernardův výrok jedná o knězích. Sv. Cyprian
pak zapovídaje odchylovati se od toho, co činil při poslední večeři
Kristus, chce ty, kteří snad zaváděli podobné novoty jako se za
vádějí nyní30), upozorniti, že Kristus podal pod obojí jen apoštolům,
nebo chce odstraniti různé zlořády při podávání. Ostatně církev
ho ve všem neschvaluje. Slova Ambrožova a Albertova týkají
se těch, kteří slouží mši sv. Staré missály, jichž se dovolává
Jakoubek, mají na Velký pátek i pro sloužící biskupy a kněze
jenom přijímání pod jednou. Přece nebude Jakoubek viniti celou
církev a církev římskou ze svatokrádeže a bludu.'31) Legenda
29) Memini me audisse ab adversario nec non ab eius in hac parte
sociis: Quid decretum? Humana tradicio ! Quid decretales epištole?
Verius coopertoria pape! (Ibid. fol. 63b.)
30) Poterat enim diversitas esse apud illos, qualis modo ab adversario
attemptatur. (Ibid. fol. 66a.)
31) Aut oportet adversarium dicere, totam ecclesiam sacrilegii crimen
incurrere aut a pluribus annorum centenis turpiter erravisse. Sed
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o sv. Donatovi ukazuje spíše, že Bůh nechce, aby se podávalo
pod obojí.32)
Činí-li Jakoubek ze všeho toho závěr, že jest smělostí odporovati ustanovení Kristovu, lze mnohem větším právem nazvati
smělostí jeho jednání, jenž exkommunikován jsa, [káže a slouží
a svátost oltářní podává pak pod obojí způsobou. Také ducha
antikristova, o němž tu mluví Jakoubek, není těžko nalézti v jeho
jednání.33*
3)
Neužitečné ovšem není přijímání pod obojí pro ty, jímž
jest uloženo. Sv. Cyprián a sv. Tomáš Aq. mluví o knězích.
Nebezpečí s podáváním pod obojí spojeného a pohoršeni
z toho plynoucího Jakoubek nevyvrátil. Zvyk pak církevní ve
věci, v níž Kristus sám nic nenařídil, nýbrž zaříditi ponechal církvi,
jest zachovávati; již také proto, aby se rozdíl mezi kněžími a
laiky nesetřel úplně. Ghtíti se v těchto věcech říditi jen a jen
Písmem sv. vede k absurdnostem.
(POKR.)

quis hoc wlt dicere de romana ecclesia vel de omnibus eidem subiectis ? In quibus universitates famose solemnesque sunt ac fuerunt,
in quibus viri magni, sancti, graves, oculati, ymo arguti floruerunt.
Quomodo inquam illi tam grave peccatum, tam enorme scandalum
ac animarum periculum clausis oculis pervidissent? 0 heu grave
malum, ymo Iudeis et gentibus scandalum ex istis p r e s u m p t i s
ac temerariis novitatibus inde surgit! (Ibid. fol. 67b.)
32) Zase vytýká Ondřej Jakoubkovi nedůslednost: Legendy o sv. Do
natovi se dovolává a jiné legendy, jež dokazují přímluvu svá
tých, odmítá, aby této nemusel uznati: negat legendam sanctarum
Katherine nec non Margarethe virginum, negat enim eas orasse pro
se venerantibus. (Ibid. fol. 68a.)
3S) Sane frontosus videtur adversarius, qui excommunicatus
predicat et officiat sacramentumque domini sub utraque specie aliis,
ut dicitur, porrigit ac ministrat. Frontosus eciam et criminosus
esse videtur, qui totam ecclesiam sub una tantum specie laicis ipsum
venerabile domini sacramentum porrigere videns, presumpsit aliud
et temere spiritu anticristi velut presumitur agitatus tante
multitudini non erubuit obviare, presumitur hic adversarius disci
pulus anticristi, quia voluntatem eius seminat et opera facit.
Nam anticristi proprium est pacem rumpere, caritatem turbare, unio
nem duplicare et discordiam multimodam inter notos et proximos
seminare. Nunquam legimus Cristi discipulos spolia procurare, homi
cidia, adulteria, furta, periuria et quevis laicorum vicia molliter pal
pare, claves ecclesie conteinpnere, excommunicatos missare et predicare ac in casibus reservatis absolvere, que modo faciunt, veluti
dicitur a pluribus, huius secte et novitatis inventores. Consi
deret se ipsum adversarius et inveniet, vehementer timeo, se esse
predicatorem et discipulum anticristi. (Ibid. fol. 69b.)
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Křesťanství v Číně.
Napsal praelát Dr. FRANT. XAV. KRYŠTŮFEK, c. k. dvorní rada
a univ. professor-

(POKR.)
2. Jesuitské missie. Plán sv. Františka Xaverského.
P. Ruggieri, P. Ricei a P. Sekali6}.

Pod vedením Ferdinanda Pereze Andradyho připluli Portugalci
r. 1517 do Kantonu v Číně, první to zas Evropané. Byli sice při
jati příznivé, ale zakusili brzy nepřátelství Číňanův. Stalo se to za
císaře Vu-tsunga (1506—1521). Za bydliště byl jim vykázán ostrov
Sancian; později r. 1537 dostali za roční poplatek 500 taelů7)
právo zdržovati se dočasně na bližším ostrově v ústí říčky kan
tonu Hiang-šanu. Zde vzniklo brzy město Makao s kostely a klá
štery, jež se stalo hlavní oporou čínské a japanské missie. Roku
1573 bylo území čínské od portugalského odděleno zdí a v Makau
zřízeno r. 1580 biskupství. Ale Čína zůstala Portugalcům zavřena;
jenom v březnu a říjnu směli pro obchod pod přísným dozorem
vejiti do Kantonu.
V Číně toužil hlásati Krista sv. František Xaverský. Dostal se
sice po mnohých obtížích na ostrov Sancian, ale zemřel tam v bídné
chatrči na zimnici dne 2. prosince 1552. Jeho záměrem bylo vniknouti do Pekingu a tam nakloniti ku křesťanství císařský dvůr a
velmože a skrze ně působiti na nižší vrstvy, neboť nabyl na svých
apoštolských cestách v Japonsku zkušenosti, že křesťanství nemůže
v těchto zemích doufati úspěchu, nebudou-li nejprve obráceny vyšší
vrstvy, které by potom působily na nižší. Tohoto plánu se jesuité
pevně drželi. Na své cestě do Japonska r. 1555 dostal se jesuitský
provinciál Nuňes Barreto dvakráte na krátký čas do Kantonu, ale
bez úspěchu. Podobně nepochodil v Kantoně r. 1556 františkán
Kašpar a Cruce. V listopadu 1565 dostali jesuité Manuel Texeira
a František Perez od mandarína dovolení vstoupiti do Kantonu,
ale nesměli se tam dlouho zdržeti. Nadarmo pokoušel se P. Ribera
6) Srv. Kryštůfek, Všeobecný církevní dějepis III., str. 454—458. kde
v poznámce 2. na str. 454 jest udána příslušná literatura. — V Číně
jsou tři hlavní náboženství: státní učení Konfuciovo (Kong-Fu-tse.
t 478 před Kr.); buddhismus u lidu, a Lao-tse-ovo o Tao (nejvyšším
rozumu), podobném Logu (Slovu) platoniků, který svět stvořil.
’) Taěl (čínsky liang) platí asi 3 koruny 35 hal.
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r. 1568 tajně tam vniknouti. Augustiniáni Martin de Herreda a
Jeroným Maria r. 1575, a čtyři františkáné r. 1579 z Filippin do
stali se do Kantonu, ale nesměli tam zůstati.
Pravou cestu v duchu sv. Františka nalezl P. Alexander Valignani, pro své missionářské zásluhy zvaný »apoštolem Východu«.
Jako visitator všech východoasijských missií povolal r. 1578 z Indie
P. Michala Ruggieriho do Makaa a založil zde missionářskou školu
a jesuitskou kollej. která by vychovala pro Čínu vhodné pracov
níky, mocné jazyka čínského a znalé čínských mravův, obyčejův
a poměrův. Pohlížeje na pevninu volával: »0 skálo, o skálo! Kdy
se otevřeš, skálo
*?«
Ale již první missionář z jeho školy, jmeno
vaný P. Ruggieri, prorazil onu posud neproniknutou skálu a dostal
od místokrále kantonského r. 1580 dovolení, že se mohl rok
v Kantoně zdržovati a tam jazyku mandarinův a učenců se učiti:
i mši sv. mohl tam sloužiti. Nový místokrál, který tam přibyl,
prodloužil dané dovolení o další rok. Poselství vyslané r. 1582 od
biskupa a velitele Makaa s bohatými dary k místokráli provincie
quangtongské vymohlo missionáři další oprávněnost, že mohl po
libosti na pevninu vstupovati, v Kantonu dům s veřejnou kaplí
míti a po libosti též do hlavního města provincie Čao-King-Fu
přicházeti. V prosinci r. 1582 přišel P. Ruggieri s dvěma řeholními
bratry do tohoto hlavního města, obdaroval místokrále drahocen
nými hodinami a naklonil si ho tak, že mu ve svém residenčním
sídle byt vykázal, ještě dva jiné řeholní bratry si povolati dovolil
a všem pěti veřejné právo domovské udělil. Tak vstoupila první
jesuitská osada na čínské půdě v život. Roku 1583 vydal Ruggieri
první čínský katechismus. První křest obdržel jakýsi nemocný
chudý; první veřejný křest 11. listopadu 1584 Pavel Nico (Ciu)
Roku 1586 bylo 40 křesťanů v Čao-Tingu. Když onen místokrál
byl odvolán, radil jesuitům, aby sídelní město provincie opustili a
dobrovolně do Makaa se navrátili, a zapsal o nich veškerou chválu
do říšských letopisů pro svého nástupce: že jsou svati, v božských
a lidských vědách zběhlí mužové ze Západu, kteří do hlavního
města přišli, aby zde čínské zákony a obyčeje studovali. Nějaký
čas že je trpěl, potom však že je vypověděl, aby se proti říšským
zákonům neprovinil. Dosáhl svého účelu ; nový místokrál, slyše
veškerou chválu o jesuitech, povolal je nazpět, upravil jim nejenom
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dům, ale vystavěl jim sám v Čao-King-Fu první křesťanský kostel
a vyhotovil jim průvodní list, dle něhož jako domorodci po ve
škeré Číně mohli cestovati. Několik vznešených pohanů dalo se
pokřtíti. Křesťanství přestalo v očích mandarínů8) býti nenávidě
ným cizozemským náboženstvím žebrákův.
Valignani poslal P. Ruggieria 15. listopadu 1588 do Evropy,
aby papeži a králi španělskému podal zprávu o posavadní missionářské činnosti a vymohl na papeži slavné poselství k čínskému
dvoru ve prospěch křesťanství, ale nepořídil ničeho. Bylyť zajisté
posavadní výsledky missií velmi skrovné, a veliká naděje pro bu
doucnost ještě nekynula.

Po odchodu 'Ruggieriově vstoupil v čelo čínské missie P.
Matouš Ricci. Narodil se 6. října r. 1552 v Maceratě v marce
ankonské, studoval nejprve práva, vstoupil 15. srpna 1571 v Římě
do řádu jesuitského, nabyl důkladných vědomostí v mathematice,
astronomii, filosofii a theologii, přiučil se jazykům, a nejsa ještě
knězem přišel r. 1578 do Goy, kde byl na kněžství vysvěcen. Roku
1582 byl povolán do Makaa a brzy potom r. 1583 povolal jej Rug
gieri k založení první osady do Čao-King-Fu. Jeho bohaté vědo
mosti, statnost a moudrost učinily ho brzy hlavní podporou missie
a postavily po odchodu Ruggieriově v její čelo. Pokračoval úplně
v duchu svého předchůdce. Poněvadž chudé roucho missionářů
četné vážené Číňany od nich odráželo, oblékl se na radu přátel
ských mandarínů v hedvábné roucho, jak je nosili mandaríni a
učenci. Byl to krok, který se zprvu jiným missionářům nelíbil,
odpůrci jesuitů byl zpitvořován, ale konečně ode všech missionářů,
chtěli-li s úspěchem působiti, za nutný uznán. Pro své mathematické a fysikální vědomosti vešel v přátelské styky s učenci a man
daríny, zachovával k nim veškeru zdvořilost a etiketu, připravoval
si svými rozhovory o filosofických otázkách půdu pro křesťanství
a teprve potom vykládal jim učení o Kristu. Jako čínský učenec
zhotovil mapu světa, věc to v Číně posud neznámou, a sepsal též
katechismus jazykem čiuským.
8) Mandarín jest evropský název čínského úřadníka, utvořený od Portu
galců ze sanskritského slova „mantrin“ (rádce, ministr). Domácí název
zni „kuan“. Dělí se na 18 stupňů hodnostních (na 9 kategorií se
dvěma odděleními); odznakem jest látka a barva knoflíku na čepici.
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Avšak brzy nastalo missionářům protivenství. Starci kantonské provincie myslili, že vlast jest ohrožena věží, kterou místokrál
astronomům vedle jejich obydlí vystavěti dal, a žádali na své
roční schůzi pamětným spisem na provinciální vládě vypovědění
západních učencův. Spisem v čínském duchu sepsaným vyvrátil
Ricci jejich obavy a upokojil lid. Místokrál sám s jedním císař
ským komisařem a četným průvodem vysokých státních úředníků
navštívil missionáře v jejich bytu a jevil veliký zájem o jejich
vědecké práce. Ale při stálých změnách mandarínů v úřadě, jejich
lakotě a závislosti na veřejném mínění nebyla jejich přízeň stálou
spolehlivou oporou missie, pokud nemělo křesťanství opory této
u císařského dvora. Roku 1589 zachtělo se novému mistokráli
domu missionářů, zabavil jej, vypověděl missionáře a nabízel jim
náhradu 60 piastrův. Ricci nepřijal náhrady, ale žádal a též dostal
úřední vysvědčení, že on a jeho druhové za svého pobytu v ČaoKing-Fu vždycky žili dle zákonův a obyčejů země, a že žádný
přečin není příčinou jejich vypuzení. K vysvědčení byla připojena
docela veliká chvála. Ale sotva dostali se do Kantonu, povolal je
místokrál zpět, a když Ricci přijal náhradu, dovolil jim přeložiti
jejich missii do Čao-čeu, sídla to jednoho podprefekta. Zde dařilo
se missii lépe nežli v Čao-King-Fu, a jeden z vynikajících učenců,
jménem Kiu-Tai-sse, byl pokřtěn.
Město Gao-Čeu mělo krásné spojení s Pekingem hlavně vod
ními drahami, ale dostati se tam bylo cizinci, aby nebyl poznán,
takořka nemožností. Mimo to zemřeli Riccimu jeho výborní druhové
P. Anton Almeyda (f 1591), Portugalec, a Říman František de Petris
(f 1593). Roku 1594 dostal z Maka a výbornou sílu, P. Lazara Catanea, jehož péči mohl missii v Čao-Čeu odevzdati a uchopil se
v dubnu 1595 první příležitosti, aby se pokusil o cestu do Pekingu.
Jeden vysoký mandarín z Pekingu přál si ze zvědavosti na
své cestě skrze Čao-Čeu viděti mapy, knihy a fysikální přístroje
západních učenců, navštívil Ricciho, byl jeho přívětivostí získán a
radil se s ním o vyléčení svého nemocného syna, čímž byl na
cestě zdržen. Ricci předepsal mu léčení, které však pomalu po
stupovalo. Mandarín přál si zrychlení, a když to býti nemohlo,
svolil k tomu, aby s ním Ricci do Pekingu cestoval. Ale nežli se
dostali na hranice nejbližší provincie Kiang-Si, měli tolik nehod,
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že pověrčivý mandarín vzdal se průvodu Ricciho, který s velikou
nouzí dostal průvodní list do Nankingu s doporučujícími listy
k tamějším občanským a vojenským úřadům. Dostal se do NanCang-Fu, hlavního města provincie, odkud do Nankingu, a ubytoval
se tam na předměstí. Zvěděl, že jeden z vysokých úředníků města,
velkomandarin Hiu, jest jeho známým z Kantonu, a navštívil ho
v naději, že skrze něho dostane dovolení bydleti v městě. Hiu
přijal ho přátelsky, ale zvěděv jeho žádost, ulekl se. Boje se o své
postavení, kdyby cizince vzal v ochranu, dal byt Ricciův obklíčiti,
jej zatknouti a jeho domácího pána ranami bambusem do krve
ztrestati. Ricci musil se vrátiti do Nan-Čang-Fu a odtud do ČaoČeu. Avšak cesta nebyla přec marna. V Nan-Čang-Fu získal mocné
přátele a založil tam o vánocích r. 1595 missii, kterou odevzdal
P. Janu Soěriovi, který přišel z Indie.
Již následujícího roku 1596 pokusil se znovu o to, aby se
dostal do Pekingu. Za svého působení v Čao-Čeu seznámil se
s císařským komissařem, jménem Kuang, který ve věcech úředních
cestoval na ostrov Hai-men. Z úředního listu »Říšský oznamo
vatel« seznal, že Kuang stal se předsedou nejvyššího samostat
ného tribunálu pro udělování úřadů (Li-Pu) v Pekingu, dal mu
na
v průchodě od P. Catanea blahopřáti, sám nalezl ho v NanGang-Fu, a dostal od něho dovolení doprovázeti ho osobně do
Pekingu, kde by obdržel místo při tribunálu mathematiky a pra
coval o opravě kalendáře. V Nankingu, kde se jnusil od průvodu
mandarinova odděliti, byl jako cizozemec poznán, nastal sběh
lidu a pouze odvoláním na Kuanga byl zuřícímu lidu odňat. Při
odjezdu z Nankingu směl se zase připojiti ke průvodu velkomandarinovu a dostal se tak do Pekingu. Tam měl zprvu krásné
vyhlídky. Dostal u nejvyšších dvorských úředníků slyšení. Hodiny
a jiné zvláštnosti, které s sebou přinesl, vzbuzovaly velikou zvě
davost. Ale všechny příznivé vyhlídky rozbily se o pověrčivost
nejvyššího eunucha, který měl missionáře za alchymistu, a žádal
na něm do opravdy, aby z obyčejných kovů nadělal zlata, a tak
pomohl císařské pokladně ve válce proti Japonsku. Ricci prohlásil
přímo, že tohoto umění nezná, a ztratil tím veškeru posavadní
přízeň. Brzy rozšířila se o něm pověst, že jest japonským vyzvědačem. Mandarín Kuang, který do Nankingu zpět cestoval, chtěl
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ho vžiti s sebou, avšak Ricci odmítl, ale byl nouzí a okolnostmi
přinucen, na bídné džunce (lodici) se tam odebrati. Tak ztroskotal
se druhý jeho pokus, ale nebyl přece bez úspěchu, jelikož vedl
k založení missie v Nankingu, kamž P. Ricci zavolal svého druha
Catanea. Pod ochranou Kuangovou těšili se oba missionáři brzy
veliké vážnosti; jejich vědecké snahy shromáždily kolem nich
veliký kruh učencův a mandarinův, a vítězná disputace P. Ricciho
s jedním boncem ze sekty rozumu (Lao-sse) zašila símě obrácení
do četných srdcí. První, který ke Kristu přistoupil, byl vojenský
mandarín, který dostal na křtu jméno Pavel, pak jeho syn a
potom celá rodina. Skrovná oratoř evropských mathematiků stala
se semeništěm četných katechumenův.
Když P. Cataneo přinesl mezi tím z Makaa značnou sbírku
evropských maleb, váz, lněných látek, hodin, karet, zrcadel, me
chanických a optických nástrojů, které mohly býti dány v dar
dvoru, podnikl Ricci, čínským jménem zvaný Ma-Teu-Si-Tai, na
počátku roku 1600 svou třetí cestu do Pekingu, byv k tomu po
vzbuzen jedním úředníkem z Pekingu, který si podivuhodné evrop
ské věci prohlédl a ujišťoval, že zpráva o nich ke dvoru se do
stala. Jeden z prvních eunuchů paláce, který měl přinésti do
Pekingu poplatek hedvábí z jihu, dal P. Riccimu jednu ze šešti
císařských džunk k použití, a doprovázel ho s P. Didakem Pantojou
po císařském kanálu do města Tsing-Ning, kde je místokrál slavně
přijal. Avšak pod Tsing-Ningem vydal je eunuch i s dary zrádně
násilnickému dvořenínu eunuchu Ma-Tangovi, kterýž je jal, do
Tien-Tsinu zavedl a o další rozkazy do Pekingu psal. Zrádný
lupič chtěl totiž oba tak dlouho u sebe podržeti, až by v Pekingu
na věc zapomněli, potom je chtěl poslati do Makaa a zmocniti
se darů pro dvůr určených. Marné bylo všeliké jeho zastrašování»
aby missionáři sami své dary opustili. Skoro po půl letě vzpomněl
si císař na notu Ma-Tangovu a žádal viděti divotvorný zvonec,
který sám hodiny ukazoval. Když se ukázalo, že západní učenec
dlí ještě se svými divotvornými hodinami v Tien-Tsinu, poslal
tam posla, a poněvadž císařský kanál byl zamrzlý, dal cizincům
k použití osm koní a 30 nosičův.
(POKR.)
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Sv. Václava hrob a ostatky.
Podává Dr. ANT. PODLAHA.

Tělo sv. Václava přeneseno bylo tri léta po zavraždění jeho
ze Staré Boleslavi na hrad Pražský, tedy asi r. 938, přijmeme-li
r. 935 jakožto rok smrti sv. Václava, anebo r. 932, položíme-li
s Křištánem úmrtí jeho do r. 929.
Tehdáž uloženo bylo v prvotním kostele sv. Víta, románské
*
rotundě samým sv. Václavem zbudované. Když pak v XI. stol,
zbudována byla větší románská basilika, přeneseno bylo do kaple,
jež tu ke cti světcově byla zřízena. Kaple ta byla nepochybně při
jižní straně východního choru zmíněné basiliky, a jak se podobá
právě v těch místech, kde také nynější kaple Svatováclavská stojí,
ač osa starší oné kaple nespadala v jedno s osou kaple nynější,
jelikož z románských pozůstatků západního choru někdejší román
ské basiliky, jež r. 1877 byly odkryty, bylo patrno, že osa basiliky
odchylovala se o 10Vo stupňův od osy kostela nynějšího ’).
V kapli románské basiliky odpočívalo tělo sv. Václava ve
hrobě, jenž zdoben býval drahocennými pokrývkami. 0 nádhernou
výzdobu jeho jal se starati mladistvý kralevic Karel, jenž r. 1333
stal se správcem země české. Počátek učinil darem neobyčejně
bohatým: dal zhotoviti k okrase hrobu sochy dvanácti apoštolů
ze stříbra nákladem 500 hřiven, k čemuž sám ze svého přispěl
200 hřivnami; ostatek sebrán byl na dobrovolných darech. Po
hříchu však otec jeho Jan, jsa neustále v peněžní tísni, neušetřil
ani tohoto daru svého syna: vzal je r. 1336 a dal věřitelům svým
v zástavu 2). Později však litoval svého činu a hleděl jej napraviti
darem neobyčejně skvělým. Ustanovil r. 1341, aby veškery stříbrné
doly v Čechách odváděly kapitole u sv. Víta v Praze desátek z dů
chodů, jež komoře královské dávati byly povinny. Z toho měly býti
především zbudovány nádherné hroby sv. Václava a sv. Vojtěcha se
stříbrnými deskami, pozlacenými sochami, kamejemi a drahokamy.
Ještě kralevicem jsa dal Karel zhotoviti r. 1346 novou ko
runu královskou a ustanovil, že má spočivati neustále na lebce
9 Srvn. Památky arch. XX. (1903), 373.
2) „Rex Johannes.... imagines XII apostolorum. quae pro sepulchro
sancti Wenceslai fuerant per filium suum Karolum *et de fidelium
eleemosyna fabricatae, abstulit et asportavit“. Beneš z Weitmile 271.
Časop. katol. duchov. LIL (LXXVII.)
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sv. Václava, a toliko ke korunovaci měla býti snímána, ale ještě
téhož dne měla býti zase na lebku sv. Václava vsazena. Lebku
sv. Václava dal obložiti ryzím zlatém. .Již v inventáři chrámu
Svatovítského z r. 1354 se čte: »Quod (caput s. Wenceslai) circumdatum est auro puro per serenissimum dominům nostrum
Karolum« (»Kterážto [hlava sv. Václava] obložena jest ryzím zlatém
od nejjasnějšího pána našeho Karla«), kdežto Beneš z Weitmile'
teprve k r. 1358 připomíná: »Eodem anno dominus imperator
speciálem habens devotionem ad sanctum Wenceslaum, protectorem et adiutorem suum praecipuum, caput ipsius sancti circumdedit auro puro ...« (»Téhož roku císař pán, chovaje zvláštní
úctu k svátému Václavu, přednímu ochránci a pomocníku svému,
obložil hlavu světcovu ryzím zlatém«). Jest tedy za to míli, že
se tak stalo již před r. 1354, nepochybně již r. 1346, kdy zhotovena
byla nová koruna. Tehdáž byla lebka sv. Václava nepochybně
z hrobu vyňata a v pokladnici chrámové spolu s korunou zmí
něnou chována.
Někdy v letech 1346—1348 byly snad i ostatní ostatky
sv. Václava z hrobu vyňaty a vloženy do tumby, to jest do
dřevěné domečkovité schránky, jež byla pak postupně nádherně
ozdobována. Inventář z r. 1355 zmiňuje se o ní slovy: »Tumba
beati Wenceslai in capella eius cum corpore ipsius« (Tumba bla
host. Václava v kapli jeho s tělem jeho«).
Již v prvých létech svého panování věnoval Karel IV. na
ozdobu hrobu sv. Václava dvě dřevěné desky, ozdobené přebohatě
kamejemi, drahokamy, perlami a zlatými plátky. Desky ty inventář
z r. 1354 uvádí slovy: »Duae tabulae Jigneae, una plena gemmis
diversis etflorenis, alia vero noviter incepta« (»Dvě desky dřevěné,
jedna pokrytá různými kamejemi a zlatými plíšky, a jiná nově za
počatá«); inventář pak z r. 1355 líčí je zevrubněji. Inventář z roku
1354 praví také, že na ozdobu hrobu sv. Václava darována byla
koruna zlatá s kamejemi, jež byla náležela královně Anně Falcké.
Postupem času vyzdobována byla tumba sv. Václava zvláště
štědrostí Karlovou vždy nádherněji; neustále nové ozdoby byly
na ni upevňovány, až skvěla se přepychem nevídaným.
Beneš z Weitmile zmiňuje se o ní k r. 1358 takto :»... (Karolus)
fabricavit ei (s. Wenceslao), tumbam de auro puro et pretiosissimis
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gemmis atque lapidibus adornavit et decoravit adeo, quod talis
tumba in mundi partibus non reperitui;« (»[Karel] dal mu [sv. Vá
clavu] zhotoviti tumbu z ryzího zlata, ozdobil ji drahocennými
kamejemi a drahokami a okrášlil ji tak, že podobné tumby v ji
ných světa končinách se nenalezne«). Kronikář mohl s jakousi
nadsázkou říci, že tumba sv. Václava byla zhotovena z »ryzího
zlata«, poněvadž drahocennými kovovými ozdobami cele byla ob
ložena.
Když nová, nynější kaple sv. Václava r. 1366 byla dostavěna,
přenesena byla tato tumba na oltář v ní zřízený. Oltář ten spolu
s kaplí konsekroval r. 1367 dne 30. listopadu arcibiskup Jan Očko
z Vlašimě u přítomnosti tří biskupů, vložil do oltářního sepulchra
olovněnou krabičku s malými částečkami ostatků sv. Václava a
listinu tohoto znění: »Anno Domini MCCCLXVII. ultima die Novem
bris sanctissimi in Christo patris et domini Urbani Papae V. ponti
ficatus anno VI., serenissimo et invictissimo principe et domino
domino Garolo Rom. Imper. semper augusto et Bohemiae rege
illustri regnante et imperante feliciter, venerandus in Christo pater
et dominus dominus Joannes, s. Prag. ecclesiae archiepiscopus se
cundus, apostolicae Sedis legatus, hoc altare et capellam in honorem
s. Wenceslai glor. martyris cooperante Spiritus sancti gratia con
secravit, praesentibus reverendis in Christo patribus et dominis
Petro Cariensi3), Lamperto Spirensi et Henrico4) Nuenburgensi
episcopis, et in praesenti capsella s. Wenceslai reliquias condidit.
Titulus vero altaris s. Wenceslai M. annotatus« (»Leta Páně 1367
posledního dne měsíce listopadu, pontifikátu svátého v Kristu
otce a pána Urbana papeže V. léta šestého, když nejjasnější a
nepřemožitelný kníže a pán Karel, římský císař, vždy vnešený5)
a jasný král český šťastně vládl a panoval, ctihodný v Kristu
otec a pán pan Jan, druhý arcibiskup Pražský a apoštolské Sto
lice legát, tento oltář a tuto kapli ke cti slavného mučedníka
sv. Václava pomocí milosti Ducha sv. konsekroval, za přítomnosti
3) Správně nepochybně ..Curiensi“ ; biskupem churským ve Švýcarsku
byl v letech 1356—1368 Petr řečený Jelito, jenž r. 1368 stal se bisku
pem litomyšlským.
4) Správně „Gerhardo Henrici“; Gerhard Jindřichův ze Schwarzburgu
byl biskupem naumburským v letech 1359—1372. Srvn. Eubel, 391.
5) Titul „semper augustus“ překládával se také na základě mylné etimologie: „vždy rozmnožitel [říše]“.
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důstojných v Kristu otcův a pánův Petra, biskupa Churského,
Lamperta Špýrského a Jindřicha Naumburského, a v této krabičce
uložil ostatky sv. Václava. Oltář sám zasvěcen ke cli sv. Vá
clava Muč.«).
V inventáři chrámu Svatovítského z r. 1387 zachoval se
zevrubný popis tumby sv. Václava. Tvar její byl, jak již řečeno,
domečkovitý, t. j. byla to obdélníková hranolová skříň se-stříškovitým víkem. Celní strana tumby (»caput tumbae«) byla ozdobena
takto: Dole vedle sebe byla poprsí Karla IV. a manželky jeho,
vyřezaná vypukle v sardonyxech se skvostnými korunkami zlatými,
posázenými perlami a drahokamy. Nad nimi uprostřed byla polovypuklá soška sv. Václava, držící v pravici kopí s praporcem, na
němž byla orlice, a v levici štít se lvem z perel. Konsolu této
sošky tvořila koruna posázená rubíny, safíry a perlami. Kyrys
sv. Václava ozdoben byl kamejemi a na prsou skvostným monile.
Hlava sošky korunována byla korunou, posázenou drahokamy a
perlami. Nejvýše byla v oblacích ruka Kristova dolů vztažená
mezi dvěma anděly. Prostřední prst ruky té okrášlen byl prstenem,
s dosti velikým démantem, a lem rukávu ozdoben byl skvostně
kamejemi. Nad rukou v hořejší části tumby byl prsten a nad ním
na vrcholu tumby veliký smaragd a skvostné monile s lidskou
hlavou uprostřed. Od vrcholu táhla se po hranách trojitá řada
kamejí. Mimo to byla plocha mezi zmíněnými polovypuklinami
posázena hojně skvostnými moniliemi. Nejníže na čelní straně
bylo pět křížkův ozdobených perlami a kamejemi. Čelní tato strana
obrácena byla nepochybně k východu.
Oslňující byla podélná strana tumby, obrácená nepochybně
k severu, tedy proti vchodu do kaple z kostela. Byla pokryta
osmnácti skvostnými deskami, z nichž každá o sobě byla umě
leckým dílem. Desky tyto byly umístěny po třech řadách nad
sebou. V první, nejhořejší řadě byly tyto desky s polovypuklinami:
1. sv. Pavel, 2. sv. Petr. 3. trůnící Kristus a v rozích čtyři svati
evangelisté (byla to zlatá deska plenáře, upevněná na tumbu
sv. Václava asi r. 1365), 4. Panna Maria, po jejíž pravici byla
zasazena křišťálová schránka s vlasy P. Marie, 5. skvostná deskovitá schránka, která původně pro zlomek známého rukopisu, do
mnělého autografu evangelia sv Marka, byla zhotovena; v hořejší
v
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části její byla polovypuklina sv. Marka, a pod ní polovypukliny
císaře a jakéhosi biskupa (snad patriarchy Akvilejského Mikuláše);
tato deskovitá schránka nebo-li »plenář« upevněna byla na tumbu
asi r. 1365, 6. deska, na níž byly polovypukliny ostatních tří
evangelistů: sv. Lukáše, Matouše a Jana. V pořadí druhém byly
desky s těmito reliefy: 1. Sv. Vít, 2. sv. Vojtěch, 3. sv. Václav,
4. zlatý kříž mezi dvěma anděly, 5. umučení sv. Ludmily, 6. umu
čení sv. pěti bratří. V pořadí třetím: 1. mučednická smrt sv. Víta,
2. umučení sv. Vojtěcha, 3 mučednická smrt sv. Václava, 4. na
desce této upevněna relikvie jesliček Páně, 5. umučení sv. Ludmily,
6. umučení sv. pěti bratří. Nad nej hořejší řadou byl pás ozdo
bený zlatým srdcem (nad tabulí sv. Pavla) a řadou monilií. Tumba
pokryta byla dvojím víkem: vodorovným a stříškovým. Na okraji
víka vodorovného bylo 45 různých kamejí- a malý zlatý křížek.
Při dolejším okraji víka stříškovitého byly polovy puklé obrazy tří
biskupů (Arnošta, Alberta ze Šternberka a Jana z Lucemburka,
biskupa Štrassburského) a šesti velmožů, vesměs s příslušnými
znaky. Ostatek byl pokryt prostými pláty zlatými. Druhá užší
strana tumby naproti straně čelní, jakož i druhá podélná strana
k jižní zdi kaple obrácená byly bez ozdoby; snad jen zlatými
pláty byly pokryty.
Přibližně možno i rozměry tumby Svatováclavské stanovití.
Známet přibližné rozměry plenáře sv. Marka, jelikož rukopis sám
se nám dochoval a měří 24
*5
X 29'5 cm; plenář tedy měl asi
rozměry 25 X 30 cm. Předpokládáme-li, že ostatní desky co do
rozměrů byly stejný, obdržíme délku podélné strany tumby asi
150 cm, a výšku 90 cm 6).
Roku 1371 byla tumba opravována; na opravu tu určeno
bylo 72 zlatých (t. j. dukátů). Z toho dáno bylo Jindřichovi zlat
níku 38 zlatých (dukátů)7).
Když kníže Jan Zhořelecký, chtěje vybaviti bratra svého
krále Václava ze zajetí vzbouřivších se pánů, ke konci června
r. 1394 Prahu obsadil, dal dne 1. července v předvečer Navštívení
Panny Marie oláinati s tumby sv. Václava drahocenné skvosty,
chtěje nepochybně užiti jich k úhradě výloh válečných. Když však
fl) Podlaha-Šittler, Chrámový poklad u sv. Víta. 76—79.
7) L. c. 66.
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nad skutkem tím všecko obyvatelstvo Pražské zle se horšilo, roz
mysliv se jinak, dal je zase neporušené na tumbu upevniti. Potom
ve svátek Nanebevzetí Panny Marie popřán byl všemu lidu pří
stup k tumbé, aby se každý mohl přesvědčiti, že nic nechybí.
I obrátilo se zlořečení lidu v dobrořečení 8).
Ku přání vznešených hostů bývala tumba častěji otevírána,
aby se mohli podívati na ostatky sv. dědice českého. Tak o váno
cích téhož roku 1394 otevřena byla na žádost strýce královnina,
bavorského vévody Štěpána, jenž tehdy v Praze hostem byl. roku
pak následujícího na rozkaz kapitulního děkana ku přání kancléře
krále uherského. Při odstraňování víka spadávaly obyčejně s něho
některé menší ozdoby dovnitř tumby, kdež pak při otevírání ná
sledujícím byly nalézány. Tak na př. když o vánocích r. 1394
tumba byla otevřena, nalezen byl v ní úlomek berly figurky před
stavující biskupa štrassburského; když pak r. 1395 byla otevřena,
nalezen byl tam drahokam i s lůžkem 9).
Král Zikmund po korunovaci své r. 1420 dne 28. července,
když mnozí se na něm důtklivě dožadovali vyplacení žoldu, vzal
k tomu účelu značnou část pokladu Svatovítského, a také i nej
větší díl drahocenného obložení tumby sv. Václava. Sliboval sice
Zikmund, že až Bůh popřeje zase štěstí, nahradí to vše mnohem
skvostněji, ale k vyplnění toho slibu pohříchu nikdy nedošlo. Z draho
cenného onoho obložení zbyly jen čtyři desky se strany boční a
skvostná ona část zdobivší čelo tumby. Skrovný tento zbytek od
vezen byl s valnou částí zbylých skvostů chrámových třetího dne
po neblahém onom obloupení, dne 30. července 1420 na hrad
Karlštejn. Ale když obhájcům hradu proti obléhajícím husitům ne
dostávalo se peněz, sáhli na poklady, jež jejich ochraně byly svě
řeny, a vzali mimo jiné i onu skvostnou čelní část tumby Svato
václavské ; získali tím zlata více než 33 hřiven, se dvou desek
plenařových, jež bývaly upevněny natumběté, sňali zlata 1 hřivnu 10).
Tak vzala za své výzdoba tumby sv. Václava, jež byla ne
smírné ceny umělecké i hmotné. Na oltáři zbyla již jen holá schránka,
jež zdobena byla pak aspoň pokrývkami z pěkných látek.
8) L. c. 79.
L. c. 80.
10) L. c. 86-87.
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Jak se zdá, byl zbylý malý domečkovitý relikviář uložen do
dutiny kamenné nějaké sebránky stojící na oltáři (snad v kamen
ném podstavci bývalé skvostné tumby), jež pokryta byla kamen
nou deskou. Tím uchráněny byly ostatky před zkázou v osudném
požáru velechrámu Svatovítského r. 1541. Hájek ve svém vylíčení
tohoto požáru nadepsaném »0 nešťastné příhodě, kteráž se stala
skrze oheň v Menším Městě, na Hradě Pražském, i na Hradčanech«
píše: >V kapli svátého Václava přední dvéře z kostela zůstaly
bez porušení, ale oheň, když krov na též kapii hořel, padal dě
rami skrze sklep [= klenutí], kdež praporce visívaly, a tak zapá
lila se kaple vnitř, a dvéře, kteréž jsou zadní od kostela velikého
blíž k síni kostelní, kteráž jest na poledne, ty shořely, dřevo neb
prkna toliko ; železné dvéře, kteréž na dřevěných byly, ty jsou
toliko zůstaly. Také i hrob sv. Vaclava, což na něm bylo od dřeva,
i čímž přikryt byl, to shořelo; sám kámen spodní, v kterémž leží
tělo blahoslaveného knížete, zůstal; i to tělo svaté, jakž bylo před
ohněm, bez porušení zůstalo. Na oltáři za hrobem sv. Václava
stála tabulka; v té po spodku lišta shořela, ale ubrusy, čímž oltář
byl přikryt, ty neshořely. Jaspisové, kteříž byli v stěnách pulerovaní, v též kapli svátého Václava, těm nic neškodí. Almárka s mří
žemi železnými, v kteréž byla Svátost Velebná Těla Pána Krista,
ta zůstala bez porušení. Svícen mosazný výborným dílem, kterýž
jsou dali sladovníci Pražští na svůj náklad udělati, ten také zůstal
v své celosti« ll).
Přešlo několik věků ; vlast naše přestála hrozné svízele války
třicetileté. Konečně nadešly doby klidnější. Ve druhé polovici sto
letí XV1L, v době vlastimilovných kněží Balbína a Pěšiny, seděl
na arcibiskupském stolci Pražském šlechetný a obětavý biskup
Matouš Ferdinand Sobek (Zoubek) z Bilenberka. Byl vroucím cti
telem sv. Václava a těžce nesl, že náhrobek jeho jest tak prostý.
I dal r. 1671 mensu původního oltáře gotického obložiti mramorem12).
Na počátku října téhož roku přivezeny byly součásti obložení toho
z bílého a červeného mramoru. Dne 7. října otevřena byla schránka
(»sepulchrum«) patrně na oltáři stojící a nalezena v ní skřínka
11) Viz také u Beckovského (vyd. Rezkovo) I., 97.
ia) O tom, jakož i o nalezení a novém uložení ostatků sv. Václava za
chovala se zpráva očitého svědka, Tom. Pěšiny, kterou otiskl Berghauer v „Protom. poenit.“ I., 121—122.
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s ostatky sv. Václava (»apertum est sepulchrum ejusdem s. mar
tyris et patroni nostri, repertaque est in illo cistula cum reli
quiis sancti ejusdem« [»otevřen byl hrob téhož sv. mučedníka a
patrona našeho, i nalezena v něm skřínka s ostatky téhož svá
tého«]). Skřínka ta vložena byla do větší, k tomu účelu připravené
truhlice dřevěné. Ježto po vložení oné skřínky zbývalo ještě dosti
místa, přidány byly, aby byla plnější (»ut cista plenior esset«),
ještě jiné ostatky. Ve zprávě u Beghauera otištěné uvádí je Pěšina
takto: »Ex iis erant ss. pulveres et ossa s. Lazaři de Bethania,
allata per CarolumIV. Mantuae anno 1370, et in fasciculo sericeo
colligata et obsignata. De capite s. Ananiae, qui Saulum baptizavit.
S. Clementis M. Pontificis, et s. Blasii M. episcopi insignes partes«
(»Mezi nimi byly: Posvátný prach a kosti sv. Lazara z Bethanie,
přinešené Karlem IV. z Mantovy r. 1370, v hedvábném sáčku
shromážděné a zapečetěné. Část lebky sv. Ananiáše, jenž Saula
[sv. Pavla] pokřtil. Sv. Klementa Muč. papeže a sv. Blažeje Muč.
značné kusy«). Ve svém spisu »Phosphorus septicornis« v oddíle
nadepsaném »SS. reliquiarum, quae in s. metrop. Prag. D. Viti
Ecclesia pie asservantur, diarium, sive index mensem et diem, in
quem illarum veneratio per annum recurrit, ostendens« zmiňuje
se o nich na příslušných místech takto: 1. na str. 523 při 17. pro
sinci : »S. Lazaři. . . Est etiam sacculus sericeus ss. cineribus et
frustulis ossium plenus, cum inscriptione veteri: ,Sancti Lazaři
ossa et pulveres, allati per serenissimum dominum Carolum, Ro
manorum et Bohemiae regem'. Hunc apposui anno 1671 die
7. Octobris reliquiis s. Wenceslai, in renovatione ipsius mausolaei«
(»Sv. Lazara . . . Jest také sáček hedvábný, naplněny posvátným
popelem a kousky kostí, se starým nápisem: »Svatého Lazara
v
kosti a prach, přinešené nejjasnějším pánem Karlem, králem Řím
ským a Českým«. Sáček ten jsem přiložil roku 1671 dne 7. října
k ostatkům sv. Václava, při obnově jeho mausolea«); 2. na str.
503, ke dni 25. ledna: »S. Ananiae, qui Saulum baptizavit, pars
de capite, recondita per me a. 1671. die 7. Octob. una cum aliis
ss. reliquiis in tumbam s. Wenceslai« (»Sv. Ananiáše, jenž pokřtil
Saula, část lebky, uložená ode mne r. 1671 dne 7. října spolu s ji
nými ostatky do tumby sv. Václava«); 3. str. 522. ke dni 22. listo
padu : »S. Clementis Papae M . . . frustum digito medio majus,
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appositum reliquiis s. Wenceslai a. 1671 die 7. Oct.« (»Sv. Kle
menta Papeže Muč.... kousek větší než prostřední prst, přiložený
k ostatkům sv. Václava r. 1671 dne 7. října«); 4. str. 503 ke dni
3 února: »S. Blasii Ep. et M. insigne frustum a Meynhardo episcopo Prag. ex Asia, Hierosolymis reduce, allatum a. 1131, repositum per me in tumbam s. Wenceslai a. 1671 die 7. Octob.«
(»Sv. Blažeje Bisk. a Muč. značný kus, jejž r. 1131 přinesl pražský
biskup Menhard z Asie, vraceje se z Jerusalema; uložený mnou
do tumby sv. Václava r. 1671 dne 7. října«).
Dne 12. října 1671 počato bylo s pracemi na mausoleu, t. j.
s osazováním mramorových desek. Především byl odstraněn se
staré mensy vrchní kámen; pod ním nalezena byla olovněná kra
bička s menšími ostatky sv. Václava, kterou byl arcibiskup Jan
Očko z Vlašimě při konsekraci oltáře r. 1367 do něho vložil, spolu
s listinou výše uvedenou. Listina ta byla tehdáž ještě dobře za
chovaná a čitelná; Pěšina zachoval nám ve své zprávě její znění,
které jsme dle něho výše byli podali. Pečet arcibiskupova u listiny
té byla tehdáž rovněž nalezena neporušena; Pěšina podává zevrubný
její popis. Když byl uvedl znění listiny, pokračuje takto: »Haec
in folio pergameno šunt scripta, cui appensum est grande sigillum
ejusdem archiepiscopi in rubra cera. In medio sedet persona ejusdem archiepiscopi manu dextera dans benedictionem, sinistra vero
crucem archiepiscopalem, vel potius legati nati tenens; ex parte
dextra visitur insigne archiepiscopale Pragense, quod idem est ac
capilulare: in campo nigro aureus tractus; a sinistra proprium
ipsius archiepiscopi, seu familiae Wlassimeae, nempe tria13) colla
gallorum Indicorum, slavíce ,supíkové‘, et inscriptio circa illud :
,Joannes Quintus. Dei gratia sanctae Pragensis ecclesiae archiepiscopus secundus1« (»To psáno jest na listu pergamenovém,
k němuž přivěšena jest veliká pečeť téhož arcibiskupa v červeném
vosku. Uprostřed sedí postava téhož arcibiskupa, žehnající pravou
rukou, levou držíc kříž arcibiskupský nebo spíše kříž rozeného
legáta; v právo spatřuje se arcibiskupský znak Pražský, jenž jest
totožný se znakem kapitulním: v černém poli zlaté břevno;
v levo vlastní znak samého arcibiskupa nebo-li rodu Vlašímského,
totiž tři [správně má býti »dvě«] hlavy kohoutů indických, po

ls) Správně má býti : „duo“.
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slovansku ,supíkové‘, a nápis kolkolem : ..Jan Pátý, z Boží mi
losti druhý arcibiskup Pražský
*«).
Stavba nového mramorového obezdění trvala do příštího
měsíce listopadu, načež v poslední neděli po sv. Duchu, dne
22. listopadu, konsekrován byl oltář arcibiskupem Matoušem Ferdi
nandem Sobkem, jenž v ten den sloužil také pontifikální mši sv.
Slavnému tomuto úkonu byli přítomni královští místodržící, čle
nové metropolitní kapitoly a farář metrop. chrámu. Dovnitř oltáře
vložena byla zmíněná truhlice s ostatky, jakož i vše to, co nale
zeno bylo ve staré oltářní mense. Mimo to vložil tam arcibiskup
na pergamenu psanou listinu tohoto znění: »Anno Domini 1671 Do
minica ultima post Pentecosten, quae tunc incidit in diem 22. No
vembris, sanctissimi Domini Domini nostri Clementis Papae X.
Pontificis anno II., ac invictissimo Principe et Domino Domino
Leopoldo I., imperatore semper augusto, et Bohemiae, Hungariae
etc. rege glorioso imperante et regnante feliciter, Celsissimus ac
Reverendissimus S. R. I. Princeps ac D. D. Mathaeus, Dei et Apostolicae Sedis gratia archiepiscopus Pragensis, legatus natus, Regni
Bohemiae Primas et S. Caes. Reg. Majestatis consiliarius intimus
etc. hoc altare, quod instar mausolaei propriis et magnis suis
impensis exstrui curaverat, in honorem s. Wenceslai glor. martyris
ac Bohemiae ducis, cooperante s. Spiritus gratia consecravit, prae
sentibus locumtenentibus regiis et venerabilibus dominis capitula
ribus Wenceslao Coelestino a Blumberg, praeposito, Thoma Joanne
Pessina a Czechorod, decano et officiali, Michaele Crusio archi
diácono, Christiano Pfaltz ab Ostricz scholastico, praelatis infu
latis; et Davide Klär, Joanne Dlauhowesky a Longavilla, et Joanne
a Talmberg, canonicis quoque infulatis, nec non Wenceslao Kozogedsky, sacristano et plebano. Reliquiae porro sacrae, quae
erant antea in veteri ara, sunt denuo hic in tumba s. Wenceslai M.
ad caeteras ejusdem s. Martyris reliquias repositae. Idem sanctis
simus noster Clemens X. ad preces supra nominati Mathaei archiepiscopi festum sancti Wenceslai M. pro die 28. Septembris in
breviarium Romanum poni jussit, atque officium ejusdem sub
ritu semiduplici per universalem Ecclesiam recitandum ad libitum
ab iis, qui ad horas canonicas adstricti sunt, permisit anno ponti
ficatus sui primo, nempe 1670 die 29. Novembris. Laus Deo et
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B. Virgini et omnibus sanctis Amen« (»Léta Páně 1671 v poslední
neděli po sv. Duchu, kteráž připadala tehdáž na den 22, listopadu,
přesvatého pána pána našeho Klementa papeže X. roku druhého,
za času nejnepřemožitelnějšího knížete a pána pána Leopolda I., cí
saře vždy vznešeného, slavného krále českého, uherského atd. šťastně
vládnoucího a panujícího, nej důstojnější svaté římské říše kníže a pán
pan Matouš, z Boží a Apoštolské Stolice milosti arcibiskup Pražský,
rozený legát, království českého primas a Jeho Gis. Veličenstva
tajný rada atd., tento oltář, jejž na způsob mausolea vlastním a
velikým nákladem dal vystavěti, s pomocí milosti Ducha sv. kon
sekroval ke cti sv. Václava, slavného mučedníka a knížete českého,
za přítomnosti královských místodržících a důstojných pánů kapitulárů: Václava Goelestina z Blumberka probošta, Tomáše Jana
Pěšiny z Čechorodu děkana a officiála, Michala Krusia arcijáhna,
Kristiána Pfaltze z Ostřic scholastika, infulovaných praelátův; Da
vida Klára, Jana Dlouhoveského z Dlouhé Vsi a Jana zTalmberka,
kanovníků rovněž infulovaných, jakož i Václava Kozojedského
sakristána a faráře. Svaté ostatky, které byly dříve ve starém
oltáři, byly opět zde v tumbě svatéhn Václava Muč. k ostatním
relikviím téhož sv. Mučedníka uloženy. Týž svátý [otec] náš Kle
ment X. k prosbě výše řečeného arcibiskupa Matouše kázal vložiti
svátek sv. Václava Muč. do breviáře Římského na den 28. září,
a dovolil, aby officium jeho ritem polodvojným mohlo býti reci
továno v celé církvi od těch, kteří zavázáni jsou k modlitbě brevíře, roku pontifikátu svého prvního, totiž 1670 dne 29. listopadu.
Chvála Bohu a bl. Panně Marii i všem Svatým. Amen«) u).
Nový oltář ozdobil pak týž arcibiskup šesti velikými stříbr
nými svícny, dvěma 21/4 lokte vysokými stříbrnými anděly a
stříbrnou. 2l/2 lokte vysokou sochou sv. Václava 15).
Mramorové stěny mensy oltářní ozdobeny jsou markantními,
skoro obhroublými kartušemi, po stranách andílky drženými. V do
lejší časti kartuše stěny přední spatřuje se plastický znak arci
biskupa Sobka.
Ve čtyřech rozích oltáře stávalo čtvero z bílého kamene
tesaných lvů, držících točené rohy hojnosti jako svícny. Z doby
H) Bergliauer I.. 122.
,5) Berghauer I., 121; Podlaha-Šittler, Chrámový poklad. 148.
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arcibiskupa Sobka pochází též dřevěná barokní zadní část nastávce
oltářního se zasklenou schránkou pro přilbu sv. Václava.
Na oltáři tomto stával také tabernákl z českých polodraho
kamů, jejž císař Leopold I. ze své pražské klenotnice r. 1680
daroval chrámu Svatovítskému. Tabernákl ten chová se nyní
v pokladě chrámovém 16).
Ale ani stříbrná výzdoba oltáře arcibiskupem Sobkem zbudo
vaného nedochovala se do našich dob; zmíněné stříbrné sochy a
svícny musily r. 1806 odvedeny býti do mincovny; místo soch
stříbrných postaveny na oltář sochy dřevěné.
Světící biskup Dr. K. Průcha dal r. 1881 zříditi nový střízlivý
nástavec oltářní a dal naň postaviti ze dřeva řezanou polychromovanou sochu sv. Václava v Tyrolsku zhotovenou. (Viz obr. 1.)
Chudičká tato úprava náhrobního oltáře nej přednějšího našeho
patrona ovšem divně kontrastuje s bohatou a uměleckou výzdobou
okolních stěn, jež i v nynějším sešlém stavu vzbuzuje obdiv, jsouc
jediným pozůstatkem někdejší nádhery, kterou Karel IV. hrob
sv. Václava obklopil.
Konečně vyskytl se obětavý dobrodinec, jemuž zželelo se
dosavadního nedůstojného hrobu sv. Václava. Byl to zvěčnělý
probošt metropolitní kapitoly Msgr. Antonín Hora. Věnovalt r. 1905
značný obnos 100.000 K na zřízení nového důstojného oltáře.
Aby přikročeno býti mohlo k uskutečnění vůle šlechetného
dárce, bylo nutno především vyzvednouti ostatky sv. Václava,
nalézající se v dosavadním oltáři, jelikož má pro ně na novém
oltáři projektována býti nádherná schránka.
Za tou příčinou došlo letos r. 1911 k otevření oltáře.
Přípravné práce k tomu vykonali v pondělí dne 3. dubna pod
dozorem stavitele dómu architekta Kamílla Hilberta a metrop. ka
novníka dra Ant. Podlahy dělníci zaměstnaní při stavbě velechrámu.
Nejprve byla sejmuta socha sv. Václava a snesen dřevěný ná
stavec oltářní. Pak odstraněna těžká mramorová profilovaná pre
della, ze dvou částí se skládající. Tím bylo odstraněno vše, co
na mense oltářní spočívalo. Mensa oltářní skládá se ze dvou
18) Srov. Podlaha-Šittler, Chrámový poklad 129; F. A. Borovský,
„Polodrahokameny v uměleckém průmyslu“ (zvláštní otisk „Květů“
z čís. 5. r. 1910), 6.

Dr. ANT. PODLAHA, Sv. Václava hrob a ostatky.

269

velikých mramorových desek k sobě přiléhajících. K oběma po
délným stranám oltáře přistavěno bylo silné lešení ve výši oltáře.
Obě desky byly železnými páčidly od podezdívky odtrženy, sochory
pozdviženy a válci podloženy, načež na zmíněná lešení byly
odsunuty.
Po odšinutí desek objevil se uprostřed oltáře obdélníkový
prostor 198 m dlouhý, 60 cm široký a 1*50 m hluboký, vyzděný
pravidelnými pískovcovými kvádry. (Víz obr. 2.) Užší jeho boky
obráceny jsou k východu a západu, strany podélné k severu a jihu.
Ježto výška oltářního -stolu obnáší 87 cm a se stupni V21 m,
patrno, že- prostor ten sahá ještě o 29 m hlouběji.
Na dně tohoto prostoru viděti bylo směs ztrouchnivělých
prken a mezi nimi bylo rozeznati domečkovitý relikviář. I nebylo
již pochyby, že jest to schránka s ostatky sv. Václava. Architekt
1 lilbert naskizzoval polohu trosek, a rychle přivolaný fotograf
zhotovil pohled se západní strany dovnitř.
Tím skončeny byly práce přípravné, trvavší téměř celý den.
Obě desky oltářní byly zase k sobě přisunuty a tak oltář opět
uzavřen. Potom byla i kaple sama uzamčena, klíč, převzal ka
novník Dr. Podlaha.
Vlastní otevření hrobu ustanoveno bylo již dříve na den
následující, úterý 4. dubna, k čemuž pozváni zástupcové pří
slušných korporací.
V ten den o 9. hodině ranní dostavili se do kaple členové
metropolitní kapitoly: probošt Msgre Dr. Václav Frind, děkan
Msgre Frant. Brusák; praelát.i: Msgre Dr. Jan Nep. Sedlák, gen.
vikář, Msgre Václ. Manlik, Msgre Dr. Jos. Tumpach ; kapitulárové:
Dr. Kar. Schuster, Dr. Ant. Podlaha, Jiří Glosauer, Dr. Kar. Kašpar.
Dr. Ant. Grimmer; dále zástupcové Jednoty pro dostavění velechrámu sv. Víta: Jeho Excell. místodržitel František hrabě Thun.
stavební rada Labler, hrabě Dr. Frant. Thun, advokát JUDr. Me
lichar; stavitel dómu Kam. Hilbert, konservátor Jan Herain; z ducho
venstva velechrámu Svatovítského: farář Klement KuíTner, senior
chórového kléru Karel Šubovský, kápitolní ceremonář Jar. Hrabačka.
Přítomní očekávali příchod Jeho Eminence nejdůst. pána
kardinála Leona Skrbenského, jenž přibyl v průvodu svých sekre
tářů Msgra Dra Moř. Pichy a Dra Frant. Hrubika.
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Dr. Podlaha podal Jeho Eminenci zprávu o předběžných
pracích, načež dělníci ze stavby dómu, odění v slavnostní své
roucho, pod dozorem arch. Hilberta desky k oběma stranám odšinuli. Za živého účastenství všech přítomných objevil se pohled
dovnitř hrobu. Jeho Eminence, stoje u východní strany hrobu,
dal si vysvětliti situaci trosek, jakož i polohu vlastního relikviáře,
podobně i ostatní přítomní. Aby bylo vše lépe viděti, spuštěna
byla dovnitř elektrická lampička.
Bylo zjištěno, že vyzděný prostor pochází z původní gotické
mensy oltářní. Arcibiskup Sobek při stavbě oltáře r. 1671 starou
mensu ponechal a jen deskami mramorovými ji obložil. Při stavbě
gotického oltáře ve XIV. stol, patrně vyzděna byla ona vnitřní dutina,
aby tím vyjádřena byla představa »hrobu«, ač, jak již výše bylo
řečeno, ostatky světcovy uloženy byly na oltáři, a dutina ta
zůstala prázdna, až teprve arcibiskup Sobek r. 1671 do ní dal
ostatky uložiti. Jak bylo patrno, dal dovnitř postavili nejprve
dřevěný podstavec na způsob lavice, a na podstavec ten pak
umístiti onu truhlici, do níž byl vložil původní domečkovitou tumbičku. Časem ztrouchnivěly nohy podstavce, a to nejprve na straně
východní, deska podstavce naklonila se jako šikmá plocha k straně
té, takže bedna s celým obsahem svým k té straně se pošinula,
a později dalším trouchnivěním podstavce také ke straně severní
se naklonila, a když rozpadla se v trosky, vypadla z ní domečkovitá tumbička k severní stěně vyzděné prostory. Posléze
ztrouchnivěl podstavec úplně i na straně jižní, takže vše pak leželo
bezprostředně na dně vyzděného prostoru. Relikviová tumbička
ležela, jak řečeno, při severní stěně vyzdívky, a to stranou k vý
chodu, asi 96 cm od západní a 60 cm od východní stěny vyzdívky.
Když povšechná poloha obsahu hrobového byla přítom
nými prohlédnuta, přikročeno bylo k jeho vyzvědání. Při zá
padní straně, kdež trosek nakupeno bylo nejméně, spuštěn byl
dovnitř žebřík, po němž dolů sestoupil kapitolní ceremonář Jar.
Hrabačka, oděn jsa rochetou a červenou štolou. Nejdříve vyňaty
byly nejblíže ležící trosky, pocházející jednak ze zmíněného pod
stavce, jednak z truhlice Sobkem pořízené. Potom ihned s náležitou
pietou a opatrností přikročeno k vyzdvižení předmětu nejhlav
nějšího : domečkovité tumbičky. Ceremonář Hrabačka podsunul
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pod ni připravenou k tomu účelu desku, načež podél stěny po
sunoval ji opatrně vzhůru, kdež přejal ji sekretář Dr. Hrubík a
předložil Jeho Eminenci. Při vší opatrnosti rozpadla se dómečkovitá tumbička v trosky, ale mezi nimi bylo viděti k radosti pří
tomných neporušené kusy kostí — ostatky sv. Václava; zároveň
byly vyňaty pozůstatky oněch předmětův, o nichž ze záznamu
Pešinova bylo známo, že r. 1671 k ostatkům sv. Václava byly
přiloženy.
Jeho Eminence vyjímal sám pečlivě z trosek skřínky svaté
ostatky, jež zaobaleny byly do korporálův. Rovněž tak pečlivě
všechen ostatní obsah hrobu byl vyňat a na připravený stůl po
ložen. Jeho Eminence zplnomocnil pak kanovníka Dra Podlahu,
aby zařídil vše, čeho k zevrubnému prozkoumání učiněného ná
lezu bude zapotřebí, za kterýmž účelem mu také odevzdal na
lezené ostatky k opatrování.
Jelikož žádoucno bylo ohledati při této příležitosti ťaké jiné
ostatky sv. Václava ve velechrámu Svatovítském chované, dal
Jeho Eminence také k tomu své svolení.
Po odchodu Jeho Eminence přítomní ještě dlouho s účasten
stvím a pietou prohlíželi si nalezené předměty.
A když účastníci a svědkové památného aktu odešli, byla
kaple Svatováclavská uzavřena a Dr. Podlaha přikročil společně
s arch. 1 lil ber tem k zevrubnému ohledávání a popisování jak na
lezených předmětů, tak i vyprázdněného hrobu. Zároveň byly
předměty nalezené fotografovány.
Především byly z trosek shledány součásti domečkovité
tumbičky ve mnoho kusů se rozpadší. Byla zhotovena z tmavo
hnědého nebo spíše hnědočerveného, snad cedrového dřeva. Prkénka
byla navzájem spojena čípky zapadajícími do zářezův. Aby zjištěny
byly rozměry tumbičky, vyhledány součásti obou trojúhelníkových
štítků stříšky a sestaveny v celek. I ukázalo se, že trojúhelník
jejich má tyto rozměry: základna 18 cm, výška 9’5 cm, ramena
12 cm. Potom z drobných kousků složeny byly ostatní stěny
bývalé tumbičky, pokud to ze ztrouchnivělých zbytků bylo možno,
i zjištěny tyto přibližné rozměry: délka asi 40 cm, šířka 20 cm,
výška 30 cm. Mezi dřevěnými zlomky tumbičky nalezeny byly
zrezovatělé kusy železných plochých závěs (pantů) a stěžejek je

272

Ďr. ANT. PODLAHA, Sv. Václava hrob a ostatky.

spojovavších, a posléze i zrezovatělý zámeček. Dále nalezeny kusy
jemné světlehnědé nevzorkované hedvábné látky se stopami lepu
na rubu, jíž vnitřek tumbičky byl potažen, jakož i kusy hrubší
damaškové látky žlutozelené, rovněž nevzorkované, jíž pokryt byl
vnějšek tumbičky. Posléze nalezeny čtyři kovové kroužky, na nichž
byly našity útržky oné vnější látky, a kousky pletené šňůrky.
Ze všech těchto pozůstatků možno si rekonstruovati podobu
tumbičky asi takto: Dolejší hranolovitá část byla asi 10 cm
dlouhá, asi 20 cm vysoká a 20 cm široká. Na ní spočívalo
stříškovité víko asi 10 cm vysoké. Víko bylo na jedné z obou
šikmých ploch pozpod opatřeno dvěma přibitými závěsami, k do
lejšímu kraji jdoucími, jimž na vnitřní straně podélné stěny
truhlice samé odpovídaly podobné dvě závěsy ; obojí závěsy spo
jeny byly stěžejkami. Konce závěs roztepány byly v trojlist. Na
protější podélné části dolejší truhlice byl umístěn zámeček. Celý
vnitřek truhličky vylepen byl onou světlehnědou látkou, a to tak,
že látka ta i zmíněné závěsy zakrývala. Zevně byla celá t.umbička
zahalena zmíněnou žlutozelenou látkou damaškovou, a to tak,
že látka ta na stříškovitém víku byla nalepena a pak volně přes
dolejší hranolovou skřínku splývala a dole pod jejím dnem za
tažena byla šňůrkou provlečenou kroužky k okraji látky při
šitými. Tím způsobem chránil látkový ten obal celou tumbičku.
Není pochyby, že tumbička tato pochází z doby gotické,
a to z doby Karlovy, a že bývala uvnitř oné výše vylíčené větší,
nádherně vyzdobené tumby, která stávala na oltáři.
Po pracném rekonstruování tumbičky přikročeno bylo k pro
zkoumání ostatních nalezených předmětů; jsou to:
1. Olověná krabička 9 cm dlouhá, 6 cm široká, 4 cm vy
soká se stěnami 3 mm silnými, pokrytá víčkem ze slabší olověné
destičky prostým přehnutím okrajů přes krabičku vytvořeným.
Svršek víčka byl značně dovnitř prohnut a na několika místech
děrovatý. V krabičce jest několik zcela setlelých zbytků relikvií.
Jest to ona krabička, kterou arcibiskup Jan Očko z Vlašimě byl
při konsekraci oltáře r. 1367 do něho vložil.
2. Krabička ta obalena byla bílou zahnědlou hmotou z ně
kolika slabých vrstev se skládající a lupénkovitě se loupající;
jsou to snad voskem zalité zbytky pergamenově konsekracni

Obr. 9. Hořejší část lebky sv. Václava. Pohled z předu.

Obi 6. Olověná deska s nápisem z roku 1348.

Obr. 5. Zbytky vzorkovaných látek, jimiž truhlice arcibiskupem
Sobkem pořízená byla potažena.

Obr. 1

Dosavadní oltář a náhrobek sv. Václava v kapli
Svatováclavské.

V
•<

Obr. 2. Pohled do otevřené dutiny oltární (se strany západní); na dně
viděti trosky schránky z r. 1671; v levo rozeznati lze čelní stranu
domečkovitého relikviáře gotického.

Obr. 3. Zbytek pečeti arcibiskupa Jana Očka
z Vlašimi.

Obr. 4. Renaissančni skřínka.

Obr. 7, Ostatky sv. Václava nalezené vhrobě jeho (skupina první).

Obr. 8. Ostatky sv. Václava nalezené v hrobě jeho (skupina druhá).

Obr. 10. Hořejší část lebky sv. Václava. Pohled se strany.
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listiny arcibiskupa Jana Očka z Vlašimě, do níž krabička ta
byla zaobalena. Na zbytcích těch není již po písmu žádné stopy,
ale znění listiny jest ze záznamu Pešinova známé. Snad byla k ní
přibalena i konsekrační listina arcibiskupa Sobka, neboť nebyly
nalezeny zbytky její.
3. Dolejší část pečeti arcibiskupa Jana Očka z Vla
šimě, jež bývala přivěšena k oné konsekrační listině. Vyniká
velmi jemnou drobnou plastikou, jest z červeného, na povrchu
růžového vosku na podkladu lupénkovitě vrstevnatém, nepochybně
z bílého vosku se skládajícím. Podobu její celkem správně vy
stihuje výše podaný popis její, jejž r. 1671 sobě zaznamenal Pěšina.
(Viz obr. 3.)
4. Tvosky truhlice pořízené arcibiskupem Sobkem jsou
houbou velice porušené a ukazují, že truhlice byla zcela hrubá,
z neohoblovaných prken měkkého dřeva zhotovená.
5. Zbytky látek (viz obr. 5.) na troskách této truhlice na
svědčují tomu, že truhlice byla jimi potažena. Jsou to látky damaškové, ozdobené různými vzory:
a) látka červená se žlutým vzorem, jenž jest renaissační
obměnou oblíbeného v gotické době vzoru granátového jablka;
b) látka tmavohnědá s bohatým tmavozeleným vzorem renaissačním, jenž jest rovněž variací vzoru granátového jablka;
c) látka hnědožlutá s tmavozeleným vzorem renaissačním,
v němž mimo rostlinné stylisované prvky spatřují se symetricky
proti sobě postavené drobné labutě, delfíni ocasy spojení a j.:
d) látka tmavozelená se žlutým vzorem renaissančním: úzké
pruhy oddělené od sebe ornamentem složeným ze řady srdcovitých
lupénků; v pruzích střídají se dva různé ornamenty rostlinné;
e) látka hnědožlutá s renaissančním vzorem tmavozeleným,
v němž jako základního motivu užito jest stilisované makovice;
f) malý kousek látky červené se žlutým renaissančním
vzorem, v němž vyskytuje se motiv pletencový.
6. Pěkná krabička renalssanční (viz obr. 4.) sestavená
z destiček tak zvaného skla eglomisovaného (t. j. ozdobeného na
spodní straně malbou a podloženého zlatou folií) a kovovými
proužky zmontovaná. Pozoruhodná tato práce, z počátku XVII. stol,
pocházející, vložena byla do oltáře r. 1671. Krabička jest 10’5 cm
dlouhá, 5’5 cm široká a 5’5 cm vysoká. Na víku uprostřed jest
Časopis katol. duchov. LIL (LXXVIL)
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»Svatba v Káni Galilejské«, po stranách po jednom andílku. Na
čelní straně jest uprostřed »Zvěstování Panny Marie«, po stranách
opět andílci. Na zadní straně jest ornament, z něhož se vyvíjejí
dvě poprsí: mužské a ženské; mužské poprsí má na hlavě korunu,
ženské věnec; mezi oběma jest letící pták. Na bočních stěnách
jsou hlavy mužská a ženská ve věncovitém orámování.
7. Tři zrna kadidla, dosud silně vonící.
Hrobní dutina v mense oltářni byla úplně vyklizena a
prohlédnuta. Na jednotlivých kvádrech obezdění spatřují se staré
kamenické, značky. Východní strana původní tumby chybí a na
hrazena byla patrně r. 1671 vyzdívkou cihlovou, spočívající na
kameni napříč ve výši asi 30 cm nade dnem hrobu osazeném.
V dolejší části pod oním kamenem jest viděti, že podélné stěny
hrobu šly ještě o něco dále k východu. Na ostatních třech stranách
se původní obezdívka dobře zachovala, až na to, že hořejší její
vrstva r. 1671 místy cihlami byla vyplněna. Dno hrobu jest rovněž
z pískovcových kvádrův.
Ohledání, popis, vyměřování a fotografování všech těchto
předmětů vyžadovalo všechen zbývající čas památného dne.
Nalezené ostatky za účelem zevrubného prozkoumání svě
řeny byly Jeho Eminencí kanovníku Dru Podlahoví, jenž uložil je
v jedné síni své kanovnické residence v bezpečné skříni železné.
S vědeckým odborným zkoumáním jich započato bylo ná
sledujícího dne, ve středu 5. dubna. Toho dne univ. prof. Dr.
J. Hnátek, přednosta c. k. české universitní polikliniky prohlédl
jednotlivé nalezené části.
Aby nalezené ostatky srovnány býti mohly 5 lebkou sv. Vá
clava, dal Jeho Eminence dovolení, aby i lebka byla odborníky
ohledána.
Lebka chována byla již na dřívějším barokním oltáři ve
chrámu Svatovítském, a to v podstavci velikého stříbrného poprsí
představujícího sv. Václava. Byla to jedna ze čtyř poprsních soch
sv. patronů českých, jež zhotovili dal v letech 1698—1699 arci
biskup Jan Josef hrabě Breuner17). Sochy ty představují sv. Víta,
sv. Václava, sv. Vojtěcha a sv. Cyrilla. V podstavci každé z nich
byly ostatky dotyčného světce. Výslovně se o tom zmiňuje Václav
17) Srvn. Podlaha-Šittler, Chrámový poklad, 132.
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M. Pěšina ve svém »Krátkém popsání chrámu sv. Víta« z r. 1837
na str. XXX.: »V podstavku sv. Václava jest jeho hlava, v pod
stavku sv. Vojtěcha jest jeho hlava, v podstavku sv. Crhy jest kus
ramena . . ., v podstavku sv. Víta jest kus z ramena jeho«. Když
zmíněný barokní hlavní oltář byl odstraněn a nynější gotický
vletech 1871—1873 zbudován, byla ona stříbrná poprsí dána na
oltář do kaple naproti hrobu sv. Jana Nep. Pro ostatky v nich se
nalézavší zhotoveny byly na nový oltář veliké domečkovité relikviáře ozdobené emaillovými malbami, jež dle komposice Fr. Se
qúense provedl emailér Josef Chadt18). V relikviáři, jehož čelní
stěnu zdobí obraz trůnícího sv. Václava, uložena byla lebka svět
cova 19). Relikviář ten byl za zmíněným účelem s oltáře sňat. Když
byl otevřen, nalezen byl v něm drahocenný ten ostatek krásně
zachovaný. Spočíval na červeném sametovém polštáři zlatým dracounem ozdobeném, a nahoře obložen byl úplně ozdobnými látkami,
jež k polštáři byly přišity. Hořejší pokrývka na způsob čepičky
z tmavočerveného sametu jest lemována červeným zlatotkaným
brokátem s barokním stilisovaným vzorem rostlinným, a pošita
dracounovými ozdobami. Přední část lebky zakryta byla světlečerveným brokátem se zlatotkaným barokním vzorem rostlinným.
Na této přední pokrývce přišita jest pergamenová, zlatým dracounem
olemovaná cedulka s nápisem asi z poč. XVIII. stol.: >S. Wenceslai
Martyris« (»Sv. Václava Mučedníka«). Na hořejší čepičkovité po
krývce jest pásek z tvrdého papíru, na němž napsáno: »Caput
s. Venceslai M.< (»Hlava sv. Václava Muč.<). Pásek ten byl zhotoven
asi v letech 1871—1873, a jest z jedné strany připevněn pečetí
arcibiskupa kard. Bedřicha ze Schwarzenbergu, z druhé strany
pečetí kapitolní.
V relikviáři nalezen byl list psaný rukou kanovníka Dra Karla
Průchy tohoto znění: >| Anno Domini 1866 in Vigilia Pentecostés,
quae fuit XIX. Maji, de consensu Eminentissimi Antistitis et semper
fidelis Capituli Metropolitani Pragensis praesentibus infrascriptis
partícula ossium de cranio s. Wenceslai M. et Patroni Regni, et
quidem de cranii hujus auriculari parte dextra versus oculi cellam20)
l8) Viz Podlaha-Šittler, Chrámový poklad, 222.
lt) V některých listech vyskytla se mylmá zpráva, že prý se určitě
nevědělo, kde se lebka sv. Václava nalézá.
ao) T. j. pravý oblouk jařmový.
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secernebatur, quae ad enixas Celsissimi archiepiscopi Olomucensis.
et Metropolitani capituli sui preces Olomupium pro pio Metropo
litanae illius Ecclesiae usu translata est per Olomucensem cano
nicum L. B. de (Jnkrechtsberg. Pragae in Sacristía S. M. E. 19.
Maji 1866. Dr. Adolf Würfel, canonicus custos. Adalb. Hron, Can
cellarius Consist. Dr. Carolus Průcha, S. M. E. canon, eccles.«
(»Leta Páně 1866 v předvečer Hodu Božího Svatodušního, 19.
května, se svolením Jeho Em. nejd. arcipastýře a v. v. metropo
litní kapituly Pražské u přítomnosti nížepsaných částečka kostí
z lebky sv. Václava Muč. a zemského patrona, a to z lebky té
příušní části pravé k dutině oční byla odloučena, kterouž k nalé
havé prosbě nejd. arcibiskupa Olomouckého a jeho metropolitní
kapitoly do Olomouce ke zbožnému užívání v jich chrámě pře
nesena byla Olomouckým kanovníkem svob. pánem z Lnkrechtsbergu. V Praze, v sakristii metrop. chrámu, 19. května 1866.
Dr. Adolf Würfel, kanovník strážce. Vojt. Hron, konsist. kancléř.
Dr. Karel Průcha, kanovník kazatel.«).
Mezitím, co ostatky byly prozkoumávány, pokračoval archi
tekt Hilbert téhož dne 5. dubna v zevrubném ohledávání mensy
oltářní a vnitřního jejího prostoru. Aby bylo zjištěno, zdá
zachoval se líc staré gotické mensy oltářní, bylo na straně západní
odstraněno obložení mramorové. Shledalo se, že původní líc gotický
na této straně se nezachoval: kamenné obezdění bylo tu osekáno.
Potom pátráno, kam až sahá dolejší část obezdívky podélných
stěn hrobní prostory na straně východní, kdež, jak již výše
bylo řečeno, r. 1671 původní kvádrové zdivo nahraženo bylo vy
zdívkou cihlovou. Architekt Hilbert shledal, že pod dlažbou dutiny
jest dutý prostor. 1 dal odtesati kus nej krajnější ho kvádru dlažeb
ního na straně východní, a tu k velikému překvapení objevil se kraj
jakési olověné veliké truhly. O nálezu tom dal arch. Hilbert
neprodleně vyrozumět)
*
Dra Podlahu, jenž ihned se dostavil, načež,
v pátrání dále bylo pokračováno. Arch. Hilbert dal odsekati ještě
část kamene v dlažbě, načež ohledal při svitu elektrické lampičky
prostor pod dlažbou. Shledal, že olovněná ta truhla je velikých
rozměrů, že zaujímá celou prostoru pode dnem hrobní dutiny,
kterouž ještě rozměry svými převyšuje, jsouc asi 2 m dlouhá a
70 cm široká. Shledal dále, že jest úplně hladká a při obou koncích
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¡prastarými zániky opatřena. Zpozoroval, že na truhle volně lež
jakási deska: i vyňal ji rukou zpod dlažby. Jest to tabulka obdélní
ková, 28
*5
cm dlouhá a 18 cm široká. (Viz obr. 6.) Nápis na ní rázem
vysvětlil záhadu nalezené truhly. Vryt jest do desky krásnou gotickou
majuskulí, zaujímá 9 řádkův a zní takto: »Hic est terra sivé gleba
gloriosi Marty ris sancti Wenceslai, recollecta in capsa ista per
Reverendům in Christo Patrem et Dominům Arnestum, archiepiscopum Pragensem, de mandato invictissimi regis Domini Wenceslai,
qui et Karolus, Romanorum et Bohemiae rex et semper augustus
praesente eodem rege, archieplscopo, decano et aliis pluribus praelatis
et canonicis sanctae Pragensis ecclesiae, de anno D. MCCCXLVIII,
«t regnorum praedicti regis anno II.« (»Zde jest země neboli hlína
slavného mučedníka sv. Václava, shromážděná v této schránce
•důstojným v Kristu otcem a pánem Arnoštem, arcibiskupem
Pražským, k rozkazu nejnepřemožitelnějšího krále a pána Václava,
jenž sluje jinak Karel, římský a český král vždy vznešený, za
přítomnosti téhož krále, arcibiskupa, děkana a jiných mnohých
praelátň a kanovníků pražského chrámu, léta Páně 1348, druhého
roku panování řečeného krále.«). Z nápisu tohoto možno usuzovati asi toto: Když asi r. 1346 z hrobu, jenž tehdáž ještě stál v ro
mánské basilice svatovítské, vyňata byla hlava sv. Václava, by na ni
kladena býti mohla královská koruna, byly asi v letech 1346—48
i ostatní ostatky světcovy z hrobu vyzdviženy a do oné postupně
nádherně vyzdobované tumby uloženy. Jelikož hrob již byl prázdný
a stará basilika, v níž stál, ustoupiti měla stále pokračující velikolepé stavbě románské, a tudíž i hrob sám odstraněn býti musil,
byla k rozkazu Karla IV. r. 1348 i prst z něho, jakožto země
dotekem těla světcova posvěcená, od arcibiskupa Arnošta z Par
dubic pečlivě sebrána a do této truhly uložena; při tom přítomen
byl sám Karel IV., kapit. děkan, a jiní praeláti a kanovníci chrámu
sv. Víta. Jelikož stavba nové kaple Svatováclavské ještě nezapočala,
byla truhlice zatím někde uložena, čemuž nasvědčují zámky, jimiž
je uzamčena. Po dostavění kaple r. 1366, když v ní stavěn býti
měl oltář, byla truhla do země zapuštěna, a nad ní vystavěn pak
oltář, jenž, jak výše řečeno, r. 1397 byl konsekrován.
Jelikož kaple Svatováclavská musí býti pro Svatý týden
upravena v Boží hrob, bylo vyzdvižení veliké té truhly a prozkou
mání jejího obsahu odloženo na dobu po svátcích velikonočních.
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Ve čtvrtek, dne 6. dubna, pokračováno bylo v prozkoumávání
ostatkův. K tomu mimo prof. Dra Hnátka pozván byl ještě známý
odborník prof. Dr. J. Matiegka. Oba společně znovu vše prostudo
vali, načež o výsledku svého zkoumání sepsali tento protokol:
Nížepsaným předloženo bylo 17 zlomků kostí a lebka ku
bližšímu popisu a ohledání. I shledáno:
1. Fibula — kost lýtková, velice útlá a značně poškozená. Na
této kosti jest zřetelně znáti, že jest mnohem starší, než všecky
ostatní, jest poměrně těžká, jaksi prosáklá (impregnovaná) a má
jiné vzezření, nežli kosti v našich půdách nacházené.
2. Úlomek lebky — a sice pravé týlní kosti příslušící, s vý
značným švem lambdovým. Na šupině kosti této, jinak dosti silné,
jest zevně patrna posmrtná usura, na vnitřní ploše jest zachovaná
protuberantia occipitalis interna. Kost tato jest na třech místech
puklá, na dvou povrchně, na jednom proniká puklina celou kostí.
Kost dělá dojem kosti velmi staré, pravděpodobně mužské.
3. Zlomek skalní kosti se Zachovalým výčnělkem soscovitým
(levé strany). Povrch kosti něco spuchřelý, vnitřní plocha dosti
Zachovalá.
4; Zlomek kosti čelní se Zachovalým okrajem očnice (pravé
strany).
5. Úlomek kosti týlní (os occipitale) pravé strany se Zacho
valou kloubovou ploškou processus condyloideus.
6. Druhý úlomek kosti týlní pravé strany velice spuchřelý,
u něhož jen dle kloubové plošky dá se kost jako taková agnoskovati.
7. 8’5 cm měřící úlomek kosti vřetenní (radius), proximální část.
Kosti sub 1), 2), 3), 4), 5), 6) a 7) jsou patrně od různých
koster.
8. Kost klíční ve prostřední části dosti Zachovalá, na obou
koncích však plochy kloubové chybí; jen pars acromialis jest
z polovice Zachovalá.
9. 3’5 cm dlouhý úlomek žebra, a sice střední část někte
rého prostředního žebra.
10. Zlomek kosti holení (tibia) 13'2 cm dlouhý, strany levé,
poněkud oploštělé.
11. Zlomek — nejspíše kosti loketní (ulna) odpovídající;
týž měří 8 cm.
12. Obratel bederní s ulomeným výčnělkem trnovým (proč,
spinosus) a příčným (proč, transversus) levé strany.
13. Distální konec kosti ramenní (os humeri) levé strany.
Délka jeho 5’5 cm
14. Distální konec kosti stehenní (femur) pravé strany, pouze
na kloubových plochách Zachovalý; ostatní hmota kosti spuchřelá.
9 cm měřící úlomek jest pouze na zadní straně lépe uchován.
15. Distální část kosti stehenní druhé strany 12'5 cm měřící
jest Zachovalejší než dříve zmíněný úlomek sub 14 téže kosti.

Dr. ANT. PODLAHA, Sv. Václava hrob a ostatky.

279

16. Kost patní levé strany; část její — téměř polovička
chybí. Snad, soudě dle rovné plochy, byla nějakým nástrojem od
straněna.
17. Zlomek kostní, část obratle I. krčního (atlantu), hodící
se k lebce.
Kosti od č. 8.—17. (viz obr. 7. a 8.) pocházejí patrně z jedné
a téže kostry.
Lebka (viz obr. 9. a 10.) úplně Zachovalá; toliko dolní čelist
chybí. Mimo to jest pravý oblouk jařmový pilkou vyjmut. Barva
lebky jest žlutavá, místy až hnědá, a jest z veliké části po
kryta temnohnědými zaschlými vrstvami, to jest zbytky měkkých
částí. Po obou stranách jsou patrné otisky po vlasech a zbytky
vlasů samých. Vlas jest barvy světlohnědé.
Lebka pochází od osoby mužské; pro to svědčí oblouky
nadoboční a čelo mužského typu, dobře vytvořené čáry skráňové
a týl ní, silné výčnělky soscové a poměrně silný chrup. Lebka jest
velmi pravidelných, ušlechtilých tvarů, nejeví odchylky a vyka
zuje při pohledu shora tvar elipsoidu, jaký jest obecný v Čechách
v první době křesťanské. Obličej jest poměrně vysoký, úzký, má
vysoké zakulacené oČnice a nos střední výšky. Šev věncový jest ve
své prostřední části, šev šípový skoro úplně, a šev lambdovitý
částečně srostlý. Švy skráňové a ostatní švy jsou většinou zacho
vány. Z chrupu zachovány jsou na pravé straně 1. a 2. zub lícní,
1. a 2. stolička úplně, Špičák z polovice — jelikož jeho část přední
jest po délce uštípnuta; na levé straně vězí v lůžkách zubních ko
řeny druhého lícního zubu a první stoličky, jakož i jeden kořřnek
druhé stoličky. Kořínky vesměs prozrazují, že byly korunky zubů
ulomeny. Po kazu zubů není nikde žádné stopy. Lůžka řezáků,
levého Špičáku, 1. lícního zubu a poslední stoličky levé strany
jsou prázdny. Byly odstraněny patrně posmrtně. Pravá poslední
stolička chybí a není také stopy po jejím lůžku. Korunky Zacho
valých zubů jsou ve střední míře ubroušené, z čehož se dá souditi na mladší, ale dospělou osobu. Podle stavu chrupu, vývinu
kostí a zachovalosti švů možno souditi na stáří osoby 20—30,
snad i 35 let.
Dále bylo zjištěno, že nad pravým hrbolem čelním, který
jest poněkud vypouklejší, se nachází, a sice 45 mm nad okrajem
očnice a 20 mm od střední čáry, zcela zřejmá mírná prohlubeninka asi půl cm v průměru měřící, která dělá dojem, jako by
zevní deska sklovitá byla vtlačena. Z okolnosti, že zaschlá hnědá
vrstva, která se na lebce místy zachovala a jest zbytkem měkkých
části, přes okraje prohlubeninky sahá, možno souditi, že vtlačení
to povstalo, dokud kost ještě měkkými částmi pokryta byla.
Příslušnost lebky k ostatním pozůstatkům sub. 8)—17) uve
deným nedá se přímo dokázati. Avšak kloubní ploška zlomku
1. obratle mezi kostmi nalezeného hodí se nápadně jak dle tvaru
tak dle barvy k příslušné kloubní plošce (na processus condyloideus) lebky. Také mírné rozměry kostí ostatních odpovídají
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velikosti lebky. Různost v barvě a v povrchu jednak lebky, jednak
ostatních kostí může se vysvětliti tím, že lebka byla dlouho od
děleně a v jiném prostředí přechovávána.
Dle rozměrů kostí a lebky možno souditi na neveliký, spíše
gracilní vzrůst, při čemž ovšem svalové úpony prozrazují dobře
vyvinutou muskulaturu.
Ve lbi zachovala se část zaschlé hmoty obsahu lebečného,
drobivá, křehká; patrně zbytek mozku nebo blan21).
V Praze, dne 6. dubna 1911.
Prof. Dr. J. Matiegka.

Prof. Dr. Jan Hnátek.

Ostatky v dobrozdání pod čísly 1)—7) uvedené jsou ony
relikvie jiných světců, jež r. 1671 k ostatkům sv. Václava byly
přiloženy22). Na kosti pod číslem 7. uvedené jsou stopy nápisu
černou barvou provedeného a asi ze stol. XVII. pocházejícího:
»S. Glementis«.
Kosti pod čísly 8)—17) uvedené, celkem tedy 10 kusů, jsou
ostatky sv. Václava v hrobě oltářním nalezené. Jednotlivé kosti
obaleny byly červeným nevzorkovaným hedvábím, již ztrou
chnivělým. Důležitou jest malá kůstečka pod číslem 17. uvedená:
jest v pravém slova smyslu článkem spojujícím ostatky ve hrobě
nalezené s lebkou ode dávna zvlášť chovanou, jelikož úplně k lebce
se hodí.
Pozoruhodná jest také zmínka o stopě nějakého poranění
na lebce — jest to snad poranění způsobené při smrti světcově.
Na lebce sv. Václava jest písmem XVII. stol, napsáno: »Caput
Sancti Wenceslai Martyris«.
V úterý dne 11. dubna započal Dr. Podlaha za přítomnosti
Dra Matiegky s prohlížením jiných ještě relikviářů, v nichž ostatky
sv. Václava jsou uloženy.
Nejdůležitější relikvie nalezena byla ve stříbrném poprsí
sv. Václava, zhotoveném r. 1486 jakožto dar krále Vladislava
a chovaném v pokladu chrámu Svatovítského (čís. inventáře 90)23)
2I) Výsledky podrobnějšího zkoumání budou uveřejněny ve zprávě, kterou
pro „Památky archaeol.“ připravuje prof. Dr. J. Matiegka.
**) Mimo to prohlédnut onen sáček přiložený Pěšinou (ostatky sv. La
zara); shledalo se. že naplněn jest drobnými zlomky kostí. Při tomto
sáčku nalezen byl zlomek malé okrouhlé pečeti asi 2 cm v průměru
z bílého zahnědlého vosku, již neznatelné.
-3) Viz Podlaha-Šittler, Chrámový poklad 98 a 210.
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Ze zevnějšku viděti bylo v zasklené kruhovité jímce v dia
dému koruny nad čelem tři zuby v dracounových ozdobách. Jinak
pokládáno poprsí to za prázdné24). Když však výše zmíněného dne
za příčinou prohlédnutí zubů vložených do zmíněné jímky koruna
poprsí byla odšroubována, shledalo se, že vnitřek koruny slouží
za schránku většího ostatku sv. Václava. Otvor koruny zakryt
byl lepenkovým víkem, na němž inkoustem rukou prvé polovice
XVIII. stol, napsáno: »S. Wenceslai M. mandibula cum 4 integris
dentibus et uno medio, item supra frontem in loculamento rotundo
duo dentes integri et unus medius cum reliquiis s. Wenceslai ex
ossibus« (»Sv. Václava čelist se čtyřmi celými zuby a s polovicí
jednoho; rovněž v okrouhlé jímce nad čelem dva zuby celé a
jednoho polovice s ostatky sv. Václava z kostí«). Pod tímto víkem
nalezen malý sáček z jemné pytloviny naplněný vatou ; sáček
ten sloužil k vyplnění zbývající dutiny, týž účel měly červený
polštářek a zmačkané kusy potištěného papíru. Jsou to: zlomky
z Tannerova spisu »Vir apostolicus seu vita et virtutes R. P. Alberti
Chanovsky« (Pragae 1688), z »Officia nova sanctorum« a z němec
kého popsání výzdoby velechrámu Svatovítského ke slavnosti
konané na oslavu svatořečení sv. Jana Nep. r. 1729. Mezi tím vším
nalezen byl sáček z černého hedvábí, na němž přišita byla cedulka
papírová s nápisem: »S. Wenceslai Martyris«. Sáček byl ovázán
nahoře červenou šňůrkou, jejíž konce připečetěny k sáčku červenou
pečetí prelátskou : ve štítu dole pahorek, nad ním šestipaprsková
hvězda; nad štítem andilčí hlavinka a nad ní rovněž šestipaprsková
hvězda; po stranách mitra a berla; jest to snad znak kapitolního
děkana Jana Mořice Martiniho 173
*4
—44. V tomto sáčku nalezena
byla ve žlutém hedvábí zabalená dolejší čelist lebky sv. Václava.
Potom vyňaty byly ony zuby ze zmíněné jímky25). Shledáno, že
jak nalezená čelist, tak i zuby hodí se úplně k lebce popsané
v dobrozdání ze dne 6. dubna. O nově nalezených součástech
lebky podal Dr. Matiegka toto dobrozdání:
V koruně stříbrného poprsí sv. Václava chovaného v pokladu
chrámu Svatovítského nalezena byla v hedvábném sáčku dolejší
4) Tak ještě jsme také za
*to
měli při prohlídce tohoto poprsí při popi
sování jeho pro dílo „Chrámový poklad“; viz toto dílo str. 210.
-4
6*) Dle záznamu v inventáři vyňat byl malý ostatek, jenž se ve středu
jímky nalézal, dne 31. října 1896 pro nejd. Ordinariát.
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čelist. V čelisti této vězely v pravo tři úplně Zachovalé stoličky,
v levo pak stolička druhá, jejíž korunka jest ulomena a byla
kdysi lepidlem nedosti trvanlivě znovu připevněna, takže odpadla
a nalezena byla ve zmíněném sáčku zvlášť. Přední pár kořenů
tohoto zubu se nachází v lůžku, zadní dvojité lůžko jest prázdné.
Mimo to zachována jest větší část prvního levého lícního zubu
(toliko korunka jest uštípnuta); konečně se nachází v předních
lůžkách první stoličky a poslední stoličky po jednom kořínku,
takže vedle uvedených čtyř stoliček se ve svých lůžkách nacházejí
tři kořínky. Ostatní lůžka, zvláště lůžka čtyř řezákův, obou Špičáků,
dvou lícních zubů v pravo a druhého lícního zubu v levo, jakož
i zadní lůžka tří stoliček levých jsou prázdna. Jest patrno, že
chrup za živa byl úplný.
Čelist jest úplně zachovaná; toliko oba výběžky havraní
(processus coronoidei) jsou ulomeny.
Čelist vykazuje tutéž žlutohnědou barvu a zbytky zaschlé
vrstvy měkkých částí, jako lebka v dobrozdání ze dne 6. dubna
popsaná.
Přiloží-li se čelist k této lebce, hodí se nejen příslušné kloubní
plošky dobře k sobě, nýbrž ukazují také přiléhající plošky zubů
(tak zvané »zkousnuti«), že dolejší čelist náleží k oné lebce.
Na vnitřní straně levé polovice čelisti jest nápis z prvé polo
vice XVIII. stol.: >S. Wenceslai Mart.«
V čelní kruhovité zasklené jímce umístěné na přední straně
koruny, jíž zmíněné poprsí sv. Václava jest pokryto, nalezeny tyto
zuby: střední levý horní řezák, zevní horní pravý řezák, a přední
část korunky pravého horního Špičáku. Oba uvedené zuby vpadají správně do příslušných lůžek v čelistním oblouku lebky,
a také zmíněný zlomek zubu přiléhá správně ke zbytku zubu,
jenž v dobrozdání ze dne 6. dubna jako defektní byl označen.
V Praze, dne 11. dubna 1911.

Dr. J. Matiegka.

Jest tedy shoda a vzájemná příslušnost relikvií na různých
místech chovaných překvapujícím způsobem dokázána.
Není pochyby, že jak lebka, tak i ostatky v hrobní dutině
oltářní nalezené jsou skutečně ostatky sv. Václava.
(DOK.

S M E S_ =
Některé poznámky o poplatkovém ekvivalentu. — I. Dne
16. prosince 1910 vydalo ministerstvo kultu a vyučování spolu
s ministerstvem financí nařízení, které se týká provedení zákona
ze dne 8. června 1898, z. z. Č. 38, o zavedení školního pří
spěvku ze jmění podrobeného poplatku ekvivalentnímu na nynější
decennium (191 1—1920). Zní pak nařízení to následovně:
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§ 1. Řídící finanční úřady I. stolicev (úřad pro vyměřování
poplatků, finanční okresní ředitelství) v Čechách, povolané k vy
měřování státního ekvivalentního poplatku, vyměří na základě
zákona ze dne 8. Června 1898, Čís. 38 z. z., ze jmění v Čechách
se nalézajícího a ekvivalentnímu poplatku podrobeného, pokud
není dle § 2. zákona ze dně 8. června 1898 osvobozeno, příspěvek
Školní na účet zemského fondu královsví českého na léta 1911
až 1920, jež obnáší dvacet procent ekvivalentního poplatku státem
za sedmé desítiletí vybíraného s přirážkou.
§ 2. Vyměření děje se na základě přiznání za účelem vy
měření státního ekvivalentního poplatku podaných a po případě
opravených.
Přiznají-li se v takovém přiznání věci nemovité, jež leží
Částečně v Čechách, Částečně mimo Čechy, za účelem vyměření
státního ekvivalentního poplatku hodnotou paušální, dlužno za
účelem vyměření školního příspěvku také udati, jaký obnos hod
noty připadá na nemovitosti v Čechách, a bucTtež taková udání
hodnot úřadem finančním zvlášt prozkoumána.
§ 3. Je-li jmění, podléhající státnímu poplatku ekvivalent
nímu dle § 2. zákona ze dne 2. června 1898 osvobozeno od pří
spěvku školního, dlužno toto osvobození uplatniti a jeho uznání
úřadem finančním vymoci.
§ 4. Je-li k vyměření státního poplatku ekvivalentního ze
jmění v Čechách se nalézajícího povolán finanční úřad mimo
Čechy, přísluší vyměření příspěvku Školního z tohoto jmění, jakož
i rozhodování o žádostech za osvobození druhu v § 3. tohoto na
řízení označeného úřadu pro vyměřování poplatků v Praze, jemuž
data potřebná k vyměření příspěvku školního sdělí úřad povolaný
k vyměření státního poplatku ekvivalentního.
§ 5. Úřady finanční oznámí straně k placení povinné vy
měření příspěvku školního rozkazem platebním.
Stran odvolání platí ustanovení zákona ze dne 19. března 1876,
Čís 28 ř. z., pokud se týče zákona ze dne 20. února 1907, čís. 52 ř. z.
Opraví li se dodatečně státuí poplatek ekvivalentní, na zá
kladě kterého byl školní příspěvek vyměřen, provede se přiměřená
oprava příspěvku Školního z povinnosti úřední.
§ 6. Školní příspěvky vyměřené úřadem pro vyměřování
poplatků v Praze budtež zaplaceny u c. k. úřadu důchodkového
v Praze, a příspěvky vyměřené úřadem pro vyměřování poplatků
v Plzni nebo některým finančním ředitelstvím okresním u téhož
úřadu berního jako ekvivalentní poplatek státní.
§ 7. Částka příspěvku školního, připadající na jeden rok, platí
se rovněž jako státní poplatek ekvivalentní ve stejných předem
splatných čtvrtletních splátkách, splatných dne 1. ledna, 1. dubna.
1. Července a 1. října každého roku.
§ 8. Aby vybírání příspěvku školního nebylo zdržováno pře
kážkami, jež při vyměření se naskytnou, vybere se tento příspě
vek — stejně jako státní poplatek ekvivalentní — pokud není
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nového vyměření, prozatímně dle dosavadní výše s výhradou do
datečné opravy.
§ 9. Toto nařízení nabývá moci dnem 1. dubna 1911. —
Biliňski v. r. — Stůrgkh v. r.
II. Kursovní h o d n o ta cen ný ch p a p í r ů byla dle úřed
ního kursovního listu bursy vídeňské v sobotu dne 31. prosince
1910 v poledne tato: Společ. stát, dluh: v papíře, termín
květen-listopadový(4'2() 0): 93’45, termín únor-srpnový (4’2%): 97’40;
ve stříbře, termín leden-červencový (4%) : 93’40, termín dubenříjnový (4’2%): 97’40. Losy z r. 1860 á 500 zl. r. m. (4%) : 166,
á 100 zl. r. m. (4%): 214; z r. 1864 á 100 zl. r. m.: 315, á 50 zl.
r. m. : 315. Rak ouský státní dluh: Rak. státní pokladniční
poukázky (4%): 99’70; rakouská renta zlatá (4%): 116’85, koru
nová (4%) : 93’35, investiční půjčka (3l/2%) : 82’95. Zástavní
listy a obligace: Dlužní úpisy živnost, banky pro Čechy a
Moravu (4%%) : 99’75; Česká hypot. banka slos. během 37 let
(5%) : 100’95, slos. během 42 let (4%) : 96, slos. během 6O!/2 roku
(372%) : 89. Zem. banka král. Českého: zákl. úpisy (4%) : 98’50,
komun, dluž, úpisy sl. v 50 1. ve zl. (4%^ : 94’70, slos. v 78 let.
v korun. (4%) : 94’50, melior. úpisy sl. v 50 1. ve zl. (4%) : 94’50,
slos. v 78 let. v kor. (4°|0) : 94’50, železnič. úpisy slos. v 78 let.
v kor. (4%) : 94'60. Dlužní úpisy České průmysl, banky (41/2%) •
99’75. Měst, spořit, praž. (4%) : 9Q’75. Dluž, úpisy Ústřední banky
Česk. spořitelen (4%) : 100. Morav, hypot. banka v kor. (4%) : 95.
Rakousko-uher. banka slos. v 50 let. ve zl. (4%) : 98’05, v kor.
(4%) : 98’75. Rak. úvěrní pozemkový ústav, slosov. během 50 let
(4%) : 94. Rak. ústřed. úvěr, pozem. ústav, slosov. během 65 let
(4%) : 96. Losy: Rak. ústavu pro úvěr pozemk. I. emisse z r. 1880
(nom. hodn. 100 zl.) : 297, II. emisse z r. 1889 (nom. hodn. 100 zl.) :
291; na úpravu Dunaje (nom. hodn. 100 zl.) : 293: uher, hypot.
banky (nom. hodn. 100 zl.) : 257; srbské 2% (100 íř.) : 120; ruské
5% z r. 1864 (100 rub.) : 1150, z r. 1866 (100 rub.) :900: budapešt. pro stavbu basiliky (5 zl.) : 43’50, úvěr, ústavu pro obchod
a průmysl (100 zl.) : 532’50; Claryho (40 zl. k. m.) : 211; Palffyho
(40 zl. k. m.):265: rak. Červen, kříže (10 zl. r. m.): 98. Rudol
fovy (10 zl.) : 65 ; Salmské (40 zl. k. m.) : 265; turecké (400 fr.) :
259’40; vídeňské komun, z r. 1874 (100 zl.) : 527 ; srbské tabákové
(10 fr.):34; jósziv (9 zl.) : 20’50. Akcie bank: Živnost, banky
pro Čechy a Moravu v Praze (100 zl.) : 280; České unionky (100 zl.) :
291; České průmysl, banky (200 zl,):446; prv. české všeob. zajiŠťov. banky (100 zl.) : 297’50; hospod, úvěr, banky pro Čechy
v Praze (200 zl.) : 507; praž úvěr, banky (200 zl.) : 727; anglorak. banky (120 zl.) : 326 ; vídeň. bankov. jednoty (200 zl.) : 560 50;
rak. všeob. poz. úvěr, ústavu (300 K) : 1341: úvěrního ústavu pro
obchod a průmysl (320 K) : 671’50; banky pro země rakouské
(200 zl.): 535’10; rak.-uher. banky (1400 K) : 1880.
III. Jmění určené k rozšíření (stavbě) nebo k vý
zdobě kostela není osvobozeno od poplatku ekvi-
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v ale n tni ho, jak rozhodl nejv. správní dvůr nálezem z 13. března
1906, Č. 2917, zamítnuv stížnost spolku v P., jenž měl účelem
kostel v P. vystavěti a vyzdobiti. Spolek ten uváděl jako důvod,
že jmění nenabyl jednáním právním, a že dlužno je na roven
stavětí nadacím, které slouží účelům humanitním, což správ, soudní
dvůr neuznal.
IV. Fondy s věnováním sub modoj sou osvobozeny
od poplatku ekviv alen tního. Nejv. správ, soudní dvůr ná
lezem z 21. prosince 1908, Č. 4388, rozhodl, že fondy, jež evangel.
obec náboženská ve Lvově spravuje a z nichž jeden slouží ku
podpoře vdov a sirotků, druhý pak ku podpoře pastora a učitelů,
nejsou nadacemi, a tudíž nepodléhají poplatku ekvivalentnímu.
Patřit k podstatě nadace, aby jmění sloužilo trvale určitým účelům,
a by měla charakter právní osobnosti. Obé však u zmíněných
fondů chybí, jelikož není dokázáno, že podpory ze jmění onoho
udělované mají dle vůle dárců příslušným účelům sloužiti trvale
v tom smyslu, by se k tomu smělo užiti pouze výnosu kapitálu,
jichž podstata by však musila býti nedotčena. Tato věnování sub
modo přešla ve vlastnictví náboženské obce. Se stanoviska obce té
bude lze o nadaci mluviti teprve pak, až určité objekty budou
z jejího majetku právoplatně vyloučeny a zmíněnému účelu ne
odvolatelně a trvale věnovány. /V také to není prokázáno, že by
věnované jmění mělo dle vůle dárců míti charakter osoby právní.
V. O vzdělávacích spolcích a osvobození jich odpla
cení ekvivalentu napsal Dr. Hk v „Nov. Věku“ č. 54 z r. 1911
toto: „Pokud spolky dle stanov výlučně sledují účele vyučovací,
dobročinné neb lidumilné, osvobozeno jmění jejich od povinnosti
ekvivalentní vůbec. Dále se však vyžaduje, aby spolkové jmění
trvale bylo věnováno těmto účelům, jmenovitě, aby ve stanovách
spolku bylo uvedeno, že i pro případ zaniknutí spolku jmění jeho
má býti použito k některému shora naznačenému účelu. Podmínku
tuto zkoumají úřady velmi přísně, a jmenovitě nestačí pro osvo
bození od ekvivalentu, je-li ve stanovách uvedeno, že poslední
valná hromada určí, k jakému účelu spolkového jmění má býti po
užito, i kdyby jinak spolek ten sledoval výlučně cíle vyučovací,
dobročinné nebo lidumilné.
Jestliže by některému spolku vadilo pouze toto neb podobné
ustanovení stanov, aby nedosáhl osvobození od ekvivalentu, odporučovala by se příslušná změna stanov, kterou by se určilo, že
při zániku spolku jmění jeho má zase výlučně připadnouti někte
rému dříve již uvedenému účelu.
Podle toho, co bylo uvedeno, budou moci jmenovitě naše
Sdružení venkovské mládeže, která Článek tento vyvolala, s úspěchem
se ucházeti o osvobození od ekvivalentu bud přímo neb dle okol
ností aspoň po nepatrné změně stanov ohledně užití jmění pro
případ zániku spolku, ježto dle § 2. stanov mají za účel odchovávati venkovskou mládež na základě nábožensko-mravním a nahrazovati tak pokraČovací vyučování.“
Dr. J. Tumpach.
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Příprava k doktorátu sv. Písma, jehož dosíci lze před komissí biblickou V Římě. — „Acta Apostolicae Sedis“ přinášejí

v I. čísle r. 1911 str. 47 označení látky, z níž mají se kandidáti
připraviti, aby dosáhli důstojností doktora Písem svátých, dosáhnuvše
již před tím doktorátu theologie. Zkoušky jsou předepsány dve;
první pro t. zv. prolytát nebo licenciát, a druhá pro vlastní
doktorát nebo laureu.
I. Zkouška pro prolytát jest dvojí: písemná a ústní. K pí
semné se žádá: A) Exegesis (i. e. expositio doctrinalis, critica
philologica) quatuor Evangeliorum et Actuum Aposto
lorum. Pericope ex his, a iudicibus eligenda, de qua verbis
quoque periculum fiet. — B) Dissertatio de historia
biblica iuxta materiam sub n. III. assignatam. — C) Disser
tatio de introductione generali iuxta materiam infra
positam sub n. V. vel de introductione speciali in se
quentes libros: Pentateuchi, Iob, Psalmorum, Isaiae, Ieremiae, Ezechielis, Danielis, Ecclesiastici, Sapientiae et totius Novi Testamenti.
Pro zkoušku ústní se požaduje: I. Graece quatuor Evan
gelia, Actus Apostolorum, Epistola ad Romanos et secunda Epi
stola ad Corinthios.
II. Hebraice quatuor libri Regum.
III. Quaestiones selectae ex tota historia He
braeorum et ex historia evangelica et apostolica.
1. Historia Abrahae eiusque relationes cum Babylonia (AmraphelHammurabi?) et cum Aegypto; Chanaan tempore Abrahae. —
2. Commoratio Hebraeorum in Aegypto; Moyses. — 3. Exodus;
Hebraeorum vicissitudines in deserto. — 4. Historia iudicum. —
5. Institutio regni israelitici. — 6. Aevum splendoris regni israelitici; David et Salomon. — 7. Schisma decem tribuum. Bellica
incursio Sesac in Palaestinam. Regna Iosaphat, Athaliae, Oziae,
Achaz, Ezechiae, Manasses, Iosiae. Hierusalem capta a Nabuchodonosor. — 8. Dynastia Amri eiusque inimici (Mesa etc.) Iehu,
Manahem, Phacee. Ultimi dies Samariae. — 9. Reditus ab exilio.
Exordium diasporae (documenta Elephantiuae). — 10. Iudaeorum
historia tempore Machabeorum. — 11. Iudaea sub dominatione
romana. Herodům dynastia.— 12. Historia evangelica et apostolica.
IV. Introductio specialis in singulos libros utri usque
Testamenti (i. e. authenticitas, aetas, argumentum).
V. Introductionis generalis quaestiones selectae, ni
mirum: 1. De Bibliorum Sacrorum inspiratione. — 2. De .sensu
litterali et de sensu typico. — 3. De legibus Hermeneuticae. —
4. De praecipuis documentis Ecclesiae ad rem biblicam spectan
tibus. — 5. De antiquis Hebraeorum synagogis. — 6. De variis
Iudaeorum sectis circa tempora Christi. — 7. De gentibus Pa
laestinam tempore Christi incolentibus. — 8. Geographia physica
Palaestinae. — 9 De praecipuis differentiis divisionis Palaestinae
tempore Regum et tempore Christi. — 10. Topographia Hieru
salem, imprimis tempore Christi. — 11. De kalendario et prae
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cipuis ritibus sacris Hebraeorum. — 12. De ponderibus, mensuris
et nummis in Sacra Scriptura memoratis.
II. Ke zkoušce pro doktorát či laureu se žádá:
Práce písemná: Amplior quaedam dissertatio circa thesim
aliquam graviorem ab ipso candidato de Commissionis assensu,
eligendam.
Ke zkoušce ústní: I. Dissertationis a Censoribus impugnan
dae defensio, (členové zkušební komise podávají za předsednictví
kardinálova námitky proti zvolené thesi, na něž jest ihned odpověděti.)
II. Specimen praelectionis exegeticae a candidato
dandum de argumento una' ante hora ipsi designando. (Přednáška
tato se koná jiné odpoledne než zkouška předešlá.)
III. Exegesis unius ex sequentibus Novi Testamenti par
tibus a candidato deligendae atque pro arbitrio iudicum expo
nendae: 1. Epistolae ad Romanos. — 2. Epistolarum I. et II. ad
Corinthios. — 3. Epistolarum ad Thessalonicenses I. et II. et ad
Galatas. — 4. Epistolarum captivitatis et pastoralium. — 5. Epi
stolae ad Hebraeos. — 6. Epistolarum Catholicarum. — 7. Apo
calypsis.
IV. Exegesis ut supra alicuius ex infrascriptis Veteris
Testamenti partibus : 1. Genesis. 2. Exodi, Levitici et Numerorum.
3. Deuteronomii. 4. Iosue. 5. Iudicum et Ruth. 6. Librorum Pa
ralipomenon, Esdrae et Nehemiae. 7. Iob. 8. Psalmorum. 9. Pro
verbiorum. 10. Ecclesiastae et Sapientiae. 11. Cantici Canticorum
et Ecclesiastici. 12. Esther, Tobiae et Iudith. 13. Isaiae. 14. Ieremiae cum libris Lamentationibus et Baruch. 15. Ezechielis. 16. Danielis cum libris Machabeorum. 17. Prophetarum minorum.
V. Introductionis generalis quaestiones se
lectae: 1. De historia exegeseos Christianae usque ad finem
saec. V.; imprimis de scholis exegeticis Alexandrina et Antiochaena necnon de operibus exegeticis S. Hieronymi. — 2. De
historia canonis librorum utriusque Testamenti. — 3. De origine
et auctoritate textus Massoretici. — 4. De versionq Septuagintavirali et de aliis versionibus Vulgata antiquioribus in crisi textuum
adhibendis. — 5. Vulgatae historia usque ad initium saec. VII.
Eiusdem authenticitas a Concilio Tridentino declarata, et poste
riores emendationes. — 6. Notitia praecipuorum documentorum,
effossionum et inventionum Sacras Litteras illustrantium.
VI. Peritia praeterea probanda erit in aliqua ex
linguis praeter Hebraicam et Chaldaicam orienta
libus, quarum usus in disciplinis biblicis maior est.
Hanc periclitandae doctrinae rationem, in magis enucleatam
formam a Pontificia Commissione Biblica redactam, SSmus D. N.
Pius PP. X. die 12. Ianuarii 1911 adprobare dignatus est. —
Fulcramns Vigouroux, P. S. S. (kněz sv. Sulpicia). — Laurentius
Janssens, O. S. B.
Dopisy se žádostmi o připuštění k jednotlivým zkouškám
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zaslati jest: Revmo. Dno. Fulcrano Vigouroux, Roma, Via Quattro
Fontane 113, nebo Reviho. P. Abb. Laurentio Janssens, O. S. B.,
Roma, Collegio S. Anselmo, kteří jsou Consultores ab Actis
biblické komisse.
F. Stejskal
Přijímání, noviciát a profess laiků v řádech (se sliby slav
nými). — Ve schůzi posv. kongregace pro záležitosti řeholníkůy,

odbývané 29. Července 1910, usneseno stanovití předpisy o bratřích
laicích (fratres conversi) v řádech (se sliby slavnými), které
pak schváleny byly Piem X. Dekret tento: „Sacros a neta Dei
Eceles i a“ ze dne 1. ledna 1911 zní následovně: 1. Generálům
řádů přísluší dovoliti toties quoties představeným provinciál
ním, aby směli přijímati servantis servandis mladíky-laiky, sotva
že ukončili sedmnáctý rok svého věku. — 2. Nikdo nemá
býti připuštěn do noviciátu, kdo aspoň dva roky, nebo i více,
předpisují-li tak řádové konstituce, nepobyl v řádu jako čekatel,
pod trestem neplatnosti professe, kterou by později složil. — 3. Kdo
není 21 rok stár, nesmí zapoČíti noviciát; tento pak trvá jeden
anebo dva roky, dle konstitucí příslušného řádu. — Po ukončení
noviciátu mohou býti laikové servatis servandis připuštěni k jedno
duché professi, která sice jest se strany professe pro vždy,
se strany však řádu pouze na šest let. — 5. Když uplynulo
šestiletí jednoduchých slibů, mohou laikové po dokonání třicá
tého roku — pod trestem neplatnosti — servatis servandis slo
žití sliby slavné. — 6. Předpisy ty se týkají i oněch laiků, kteří
v řádech již žijí, ale nesložili dosud slavných slibů v.
Dlužno však, aby se dbalo i jiných předpisů sv. Stolice, a
to: Provinciál přihlížej k tomu, zdali kandidát-laik, který chce
býti do řádu přijat, je z lože manželského, požívá dobré pověsti,
jest mravný, schopný a zvláště, vstupuje-li do řádu z Čistého
úmyslu. Třeba-li, vyzvídej o vlastnostech kandidátových i tajně.
Jen ti, kdož předpisům těm vyhovují, budtež se svolením vyšších
představených připuštěni mezi „čekatele“ (postulati). Čekate
lům bude dán za bezprostředního představeného řeholník věkem
i vzorným životem vynikající „curendum quippe est, ut rectorem
subditis et matrem pietas et patrem exhibeat disciplina... ne aut
districtio rigida, aut pietas sit remissa... miscenda ergo est lenitas cum severitate“. — Čekatelé nechat se naučí slušně, způ
sobně jednati, odpovídati, choditi, ba i jisti; at přihlížejí k čistotě
svého těla i šatu. Jest jim varovati se jakékoliv urážky druhých,
ochotně výhovovati jiným, dávati ostatním přednost. Chování to
musí však vycházeti ze srdce naplněného láskou Kristovou. Předcházeti jim budou ovšem dobrým příkladem řeholníci kněží.
Představený, resp. novicmistr vykládati bude čekatelům (resp.
novicům) celé učení náboženství katolického, zvláště co se týče
sv. zpovědi a sv. přijímáni, pak význam a povinnost professe a
ctnosti odpovídající jednotlivým slibům. Vysvětlovati jim budou
dále regule i konstituce, pokud se týkají laikův. V ustanovené
dni konati jest pro všechny laiky i dávné již professy přednášku,
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a tu nejen z katechismu, duchovního života, regulí a konstitucí,
ale i o slušnosti. — Představení přihlížeti budou u laiků zvláště
k tomu, aby se vycvičili v pokoře, poslušnosti, modlitbě i posvě
cování práce. V určité hodiny jest laikům věnovati se rozjímání
i modlitbě ústní, a nejen snad když přisluhují při mši svaté. Zvláště
mají Častěji za den užívati modliteb střelných. Jest jim též hor
livě, pokud možno denně, přistupovati ke stolu Páně a dětinně
uctívati nejbl. Pannu Marii, jakožto svou nejlepší matku. — Před
stavení budou rovněž dbáti toho, by kněží a laikové navzájem
se ctili a milovali. — Důležitějšími úkony laikové nebudte pově
řováni, by snad nezpyšněli a nevynášeli se nad kněží; ale je-li
toho kdy třeba, děj se tak jen pod naprostou závislostí na starším
knězi řeholníku. (Acta Ap. Sedis r. III. č. 1. str. 29 násl.)
'
Dr. K. Kašpar.
Medailky místo škapulířův. — V posledních letech udělil Pius X.
některým kněžím moc žehnati medailky, které by nosili věřící místo malých
škapulířu, v něž byli oblečeni. Podobnou moc udělila i kongregace posvát
ných obřadů r. 1909 s jistým obmezením. Dne 7. dubna 1910 bylo však za
staveno podobné zplnomocnování, a kdo byl již k žehnání řečených medailek
oprávněn, byl povinen zaslati dekret posvátnému Officiu. Rozhodnutím ze
dne 16. prosince 1910 svolil nyní Pius X. i k dalšímu nošení medailek místo
škapulířu. vyjímajíc těch, jež nosí se ve „třetím řádu“, a nečiní rozdílu
mezi těmi, kdož ve škapulíř již oblečeni byli nebo teprve budou. Stačí též
nositi (nejlépe na krku) j e d i n o u medailku, bvt byl věřící oblečen ve více
škapulířuv: avšak žehnána musí býti pro každý škapulíř zvláště, a to buď
od kněze, který ve škapulíř věřícího oblékal, nebo i od jiného kněze, jen
když jest zplnomocněn ku svěcení škapulířův. Ti, kdo měli již dříve moc
žehnati zmíněné medailky, mohou tak činiti i dále, ale jen do vypršení
lhůty pět i letní čítajíc ode dne, kdy fakulty se jim dostalo, bez ohledu
jsou-li kněžími světskými nebo řeholními, ať jakékoliv důstojnosti, ať mají
právo žehnati i škapulíře čili nic. Subdelegovati však nesmějí. (Acta Ap.
Sedis III. č. 1, str. 22 seq.).
Dr. K. Kašpar
*
Lurdy roku 1910. Během roku 1910 přibylo do Lurd 191.540 poutníků,
jež přivezly 354 poutní vlaky. Roku 1909 bylo poutních vlaků 306 a pout
níků 170.000. Roku 1910 přijelo z Francie 225 vlaků se 133.183 poutníky,
z cizozemska 41.438 poutníků; roku 1909 přijelo 34.113 cizozemců, z nichž
bylo ze Španělska 5430 a z Itálie 2949. Tak zvaná národní francouzská pouť
měla r. 1910 16 tisíc poutníků, kteří přijeli 30 vlaky. Dle jednotlivých zemí
byl r. 1910 následující poměr: ze španěl přijelo 17 vlaků s 11.650, poutníky,
4 Belgie 31 vlak a 10.813 poutníků, z Itálie 14 vlaků a 4583 poutníků, ze
Švýcar 10 vlaků a 3078 poutníků, z Německa 11 vlaků a 2500 poutníku,
z Portugalska 3 vlaky a 1650 poutníků, z Elsaska 3 vlaky a 1650 poutníků,
z Lotringska 3 vlaky a 1175 poutníků, z Rakouska 3 vlaky a 984 poutníku,
z Hollandska 1 vlak a 585 poutníků, z Luxemburska 1 vlak a 475 poutníků,
z Charvatska 1 vlak a 230 poutníků, z Anglie přišlo 225 poutníků, z Uher
175, z Irska 155 a odjinud 140. Ovšem bylo v Lurdech ještě mnoho poutníků,
kteří přijeli soukromě, jichž počet však není znám. Z korunovaných hlav
byly r. 1910 y Lurdech anglický král Edvard VII, který brzy na to zemřel,
a portugalská královna Ainelie. Kardinálové přišli 2, arcibiskupu 13, bi
skupů 71. Mší svátých bylo slouženo 55.300, svátých přijímání bvlo uděleno
626.000, 579 nových pamětních desk bylo objednáno, 131.600 lahví s lurdskou
vodou rozesláno, 110 protokolův o uzdraveních sepsáno ; bureau navštívilo
427 lékařů, z nichž bylo 125 z cizozemska.
Ignát Zháněl.
Katolíci v Anglii. Msg. Jackinann, sekretář arcibiskupa vvestminsterského, vydal nákladem knihkupců londýnských Burns and Ontes „Catholic
Časop. katol. duchov. Lil. (LXXVID
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Directory“ na rok 1911, z něhož vyjímáme následující data: Koncem roku
1910 bylo v Anglii 23 biskupství, 3747 kněží, 1774 kostelů, určených pro
bohoslužbu. Během roku 1910 přibylo 60 kněží a 14 kostelův. V Anglii a
Irsku je dohromady 4302 kněží, z nichž je 2758 světských a 1544 řeholních.
V celé britské říši i s osadami zámořskými jest 31 arcibiskupství, 110 bi
skupství, 38 apoštolských vikariátů, 11 apoštolských prefektur, v nichž žije
12,156.885 katolíkův. Z toho připadá na Anglii, Wales, Skotsko a Irsko
5,515.214. Roku 1910 bylo založeno nové arcibiskupství v Šimla v Indii a
apoštolský vikariát Gibraltar byl povýšen na biskupství. Počet konversí
v Anglii nelze přesně určití, ale dosahuje jistě měsíčně průměrného počtu
sedmi set. Od velikonoc roku 1910 konvertovalo dvanáct anglikánských du
chovních, z nichž neženatí se obrátili ke studiu katolického bohosloví.
lfpidt Zhdněl.
Jesuité. Počátkem roku 1910 byl řád jesuitský rozdělen na pět assistencí. Italská assistence měla pět provincií se 1655 členy, z nichž bylo
817 kněží, 427 scholastikův a 411 koadjutorů (bratří). Assistence německá
(Germania) měla šest provincií, a to rakouskou, belgickou s 1194 členy,
haličskou s 491, německou s 1150, uherskou s 182, nizozemskou s 541, do
hromady s 4132 členy, z nichž bylo 1998 kněží, 1053 scholastiků, 1081 koad
jutor. Assistence francouzská měla čtyři provincie s 3090 členy, a sice
s 1753 kněžími, 698 scholastiky a 639 koadjutory. Assistence španělská měla
pět provincií s 3727 členy, a to s 1575 kněžími, 966 scholastiky a 1183 koad
jutory. Assistence anglická měla 3692 členy, a sice 1705 kněží, 1241 schola
stika a 746 koadjutorův. Všechen řád jesuitský měl počátkem roku 1910
16.293 členy, z nichž bylo 7848 kněží, 4385 scholastiků a 4060 koadjutorův.
Oproti počátku roku 1909 přibylo 134 členův. Scholastikův ubylo o 31, kněží
přibylo o 120 a koadjutorův o 45. Jako missionáři působí 3272 členové
řádu; z nich je 1953 kněží, 445 scholastikův a 884 koadjutorův. Dle jednot
livých zemí jsou tito missionáři rozděleni následovně: v Evropě působí 114
členův, v Africe 373, v Asii 1174, na oceánských ostrovech 328, v severní
Americe 310, v Americe jižní 973.
Rakouská provincie, k níž je připojeno Charvatsko, má 593 členy;
z nich je 307 kněží, 104 scholastikové a 182 koadjutoři. Kromě toho je tu
66 členů z jiných provincií, tak že je počátkem roku 1911 v této provincii
659 členů řádu. Provinciálem jest od 7. září 1909 P. Jan Wiinmer. Ve Vídni
jsou tři residence a jeden dům pro exercicie, na Moravě je residence na
sv. Hostýně, kde jsou 2 kněží a 2 koadjutoři, na Velehradě je dum probační
a pro exercicie s 26 členy, z nichž jest 8 kněží, 4 scholastikové a 14 koad
jutorův. V Čechách je kollej v Bohosudově, kdež je 42- členů, z nich je 29
kněží, 1 scholastik a 12 koadjutorů, pražská residence má 22 členy — 14
kněží, 4 scholastici a 4 koadjutoři, residi nce v Králové Hradci má 2 kněze
a 1 koadjutora. Co do počtu členu je z této provincie největší kollej v Innomostí, kdež jsou 64 kněží, 44 scholastikové a 14 koadjutorův. K provincii
rakouské je připojena missie charvatská s 80 členy, 29 kněžími, 27 schola
stiky a 8 koadjutory.
lundt Zhdněl.

Benediktini. Katalog všech členů řádu sv. Benedikta, který se občas
vydává, vyšel jako v řadě pátý koncem roku 1910 v Římě tiskem polyglotty
vatikánské pod názvem „Ss. patriarchae Benedicti familiae confoederatae
anno Domini MCMX.“ Sestavil jej sekretář opata primasa P. Hilarius Walter;
stran má 767 v 8° a stojí 7 lir. Předešlý schematismus, v řadě čtvrtý, vyšel
1905 a vykazoval 5940 členů rodiny benediktinské. Nyní je 6457 členů, tak
že jich přibylo 517. V posledních pěti letech zemřelo 470 benediktinův.
Protektorem řádu je sám Svatý otec Pius X. Kardinálem z řádu tohoto je
nyní jediný primas uherský arcibiskup Vaszary, arcibiskupů z řádu je 8,
biskupů 11. Opatem primasem celého řádu je nyní P. Hildebrand de Hemptienne, sídlící u sv. Anselma v Římě; opatů nullius dioecesis čítá řád 9, opatů
congregationibus praesidentes je 14, opatů regiminis je 93, dvě opatství jsou
uprázdněna, opatů titulárních a odstouplých je 23, priorů kathedrálních je 13,
prioru konventuálních je 27. Katalog počíná výpočtem kněží a bratří opatství
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priinatiálního u sv. Anselma v Římě, kdež bylo 21 kněží, 54 alumnův a 14
bratří. Pak následuje 14 kongregací se svými kláštery. U každé jsou podány
jednotlivé kláštery se všemi členy, u nichž jest uveden den a rok narození,
slibův a vysvěcení. Všechny kongregace mají 156 klášterův. Co do počtu
klášteru je první congregatio cassinensis a prim, observantia s 35 kláštery,
z nichž je 10 v italské se 199 členy, 1 v anglické se 40, 5 v belgické se
196, 9 ve francouzské se 327 a 10 ve španělské provincii se 282 členy, v celku
1050 členův. Po ní následuje congregatio cassinensis se 14 kláštery a 185
členy. V Rakousku jsou benediktini rozděleni ve dvě kongregace: prvá je
sub invocatione Immac. Conceptionis B. M. V. a skládá se z následujících
jedenácti opatství: Kremsmůnster se 104 členy, Břevnov-Broumov s 56,
Lambrecht s 51, Goettweig s 71, A dmout s 61, Melk se 76, Sv. Pavel v Korutansku s 35, Seitenstetten s 66, Altenburg s 26 a Skoti ve Vídni s 80 členy;
všech členů je tedy 626. Druhá kongregace je sub invocatione S. Josephi a
přináleží k ní šest opatství, a jeden priorát. Opatství jsou v Solnohradech
se 64 členy, Michaelbeneru s 22, Fiecht s 32, Lainbach s 29, Rajhrad s 22,
Marienberg se 47 a priorát v Innomostí se 116 členy, v celku je v této kon
gregaci 332 členův. V Griesu u Boženu jest opatství přidělené ku kongregaci
švýcarské se 78 členy. V Uhrách je jedenáct klášterů, z nichž je pět opatství
a sice ve Sv. Martině, v Bakonybelu, v Tihany, Dómblku a Zalaváru, pak
je ještě sedm residencí s gymnasiemi. Co do počtu členů jsou největší kláštery
kongregace beuronské, k níž přináleží 9 opatství a 2 prioráty; tak je v Beuroně 172 členů, v Nlaredsonu 128, v Emausích v Praze 100, v Sekavě 102,
v Maria Laach 130. Celkový přehled všech benediktinů jest tento: klášteru
156, kněží 3410, kleriků 689, noviců 351, bratří laiku 1624, postulantů 383,
dohromady 6457 členův. Když vyšel první schematismus řádový, což bylo
roku 1880, bylo klášteru 107, kněží 1870, kleriku 210, bratří 570, noviců 115,
v celku 2765 členův. Řádu jest inkorporováno 472 far s 1,187.913 katolíky,
škol vydržuje a řídí řád 142 s 15.437 chovanci.
Katalogu je přidán seznam klášterů benediktinek, ale vydavatel po
dotýká, že nebylo mu možno dostati úplných a spolehlivých dat. Vypočítává
jména všech 274 těchto klášterův a udává, že je ženských členu řádových
8360 (roku 1905 bylo 262 klášterů ženských s 7407 členy). V RakouskoUhersku jest 18 klášterů, se 433 členy. Kláštery tyto jsou v Dalmácii v Rábu,
Hvaru, Pagu, Šibeníku, Trovu, Krku a Zadaru, v Istrii v Cresu, v Uhrách
ve Rjece, v Haliči jsou ve Lvově, Přemyslu a Staniatkách u Krakova, pak
jsou ještě na Smíchově u Prahy, v Krku v Korutansku, v Saebenách v Ty
rolsku, v Solnohradech a v Terstu.
Ignát Zháněl.
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Kniha Soudcův. Překlad z Vulgáty i z původního textu a výklad.

Napsal Dr. Jaroslav Sedláček. 8°, str. VIII + 420. Praha
1910. Cena 8 K. LI. podíl Dědictví sv. Prokopa na rok 1910.
Kdo stopuje světovou literaturu biblickou, zvláště pak ně
meckou, v době, kdy jest nám tolik brániti se proti námitce
o vědecké inferioritě katolíků, s bolestí pozoruje, že katolické
vědě na poli biblickém jest ještě mnoho, mnoho doháněti. Jak
dlouho na př. vychází již sbírka výkladů, vydávaná jesuity v Pa
říži („Cursus Scripturae S.“), a dosud není ukončena • Podobně
vleče se i řada komentářů vydávaných Lvovou společností. Na
proti tomu mají němečtí protestante v novější době tři řady
komentářů k celé bibli S. z. (Strack-Zockler, Nowack, Marti.) —
Kdo se rozhlédne po České roli biblické v době, kdy my Čechové
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můžeme s hrdostí říci, že jsme se vyšvihli na čestné místo mezi
kulturními národy, shledá ke své žalosti, že nemáme dosud Českého
výkladu k celé bibli S. z. Mezeru tuto postřehlo a snaží se čestně
vyplniti naše zasloužilé Dědictví sv. Prokopa, jehož snahu vše
možně podporuje jak získáním spolupracovníků, tak pilnými pra
cemi svými velice plodný spisovatel prof. Dr. Jaroslav Sedláček.
Již r. 1900 vyšel z jeho péra 1. díl „Výkladu posvátných žalmů“,
následujícího roku (1901) následoval díl II. (Ž. 72—150), a nyní
po desetileté přestávce s potěšením listujeme ve výkladě Soudcův.
Bohatý seznam pomůcek (různá vydání textů, práce filologické,
kommentáře, Časopisy a j.) nejnovějších i starších uvedený na
str. V. nn. jest obranou p. spisovatele proti výtce, která se no
vějším vykladatelům Často činí, že nepřihlížejí vůbec neb jen
málo ku pracím starším. Kdo projde celý kommentář, ocení s obdi
vem, jak obsáhlých pramenů bylo použito a jak obrovský kus
práce má Čtenář před sebou. — „Úvod“ (str. 1 —18) vykládá název
knihy, její místo v kánone, pojem „soudce“ (Č. 1.), podává její
obsah a rozdělení, účel a poměr úvodu l1—25, jakož i přídavku
17—21 k jádru knihy 22—16 (č. 2), líčí povahu doby, ve které
se události v knize vypravované odehrávají (č. 3.), podává její
zavilou chronologii (č. 5.). č. 4. a G. jsou věnována kritickým
otázkám o vzniku, spisovateli Sdc, o povaze originálu a jeho po
měru k překladům. Bibliografii výkladu této knihy podává č. 7.
Jádro komentáře rozděleno jest na XIII oddílů: I. Israelští
kmenové v líanaanu (1—25), II. Božská prozřetelnost v dějinách
Soudcův (2G — 3fi), III. Othoniel, Aod, Samgar (37 3I), IV. Barak
a Debora (4), V. Debořina píseň (5) (jedna z nejnovějších partií
kommentáře), VI. Gedeon (6—8), VII. Abimelech (9), VIII. Thola
a Jair (10l~b), IX. Jefte (106—127), X. Abesan, Achialon a Abdon
(128~15), XI. Samson (13—16). Dodatky k dějinám Soudcův ob
sahují poslední dva oddíly: XII. Michova modla a výprava Danitův (17 —18) a XIII. Hřích a potrestání Benjaminitův (19—21).
V Čele každého oddílu stojí delsi úvod, podávající celý jeho obsah,
jeho význam, jeho poměr k jiným oddílům. Bohaté poznámky
literárně-kritické, které následují, svědčí o mravenci píli spiso
vatelově, které neujde žádný pozoruhodnější zjev na tomto poli;
svědci však též o zkušenosti, zralém a vytříbeném úsudku, což
vede k opatrnosti a zdrželivosti při přijímání různých „výsledků
moderní vyšší kritiky“. — Po stručném obsahu jednotlivých kratších
úryvků, tištěném proloženým písmem, následuje ve dvou sloupcích,
kursivou tištěných, jeden neb více veršů překladu biblického textu :
sloupec levý podává český překlad dle úředního znění církev
ního — dle latinské Vulgáty —, sloupec pak pravý obsahuje
přesný, dokonalý český překlad textu hebrejského. Věc jest po
dána tak přehledně, že každý hned na první pohled může oba
tyto texty přirovnávati a všímnouti si, v Čem se kryjí a v čem
se rozcházejí. Následují bohaté poznámky věcné, dle potřeby i kri
tické k jednotlivým veršům neb jeho slovům. Praktičnost a pře
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hlednost výkladu zvýšena jest tím, že v poznámkách těchto slova
biblického textu jsou (i zde) vytištěna kursivou, takže oko vidí
ihned, ke kterému slovu ta neb ona poznámka se vztahuje. Pro
toho, kdo se chce spokojiti s výkladem knihy jen dle authentického latinského překladu, stačí čisti partie tištěné těmito dvěma
druhy písma. Kdo však chce hlouběji proniknouti i smysl origi
nálu a jiných starých překladů, ten nalezne veliké bohatství látky
exegetické nakupené v odstavcích, které jsou tištěny písmem stla
čeným; spisovatel přihlíží tu opět a opět k různoČtením rukopisů
obsahujících řecký překlad alexandrijský (A. B. S. P. V. L. M.
N. O. [viz str. VIII]), k překladu PeŠittá, syrohexaplovému, jakož
i k targumu Jonathana b. Uziel. Dovedná ruka vykladatelova vy
bírá tu z obrovské massy to, co jest nejdůležitější a k výkladu
textu skutečně přiléhá.
Se stanoviska knihtiskařského jest poznamenati, že kníž. arcib.
tiskárna (Rohlíček a Sievers) v Praze se zdarem uznání hodným
rozřešila těžký svůj úkol, podati knihu, která kromě několika
druhů latinského písma podává též typy hebrejské a řecké, jakož
i typy přepisující hlásky hebrejské, arabské (syrské), ano i egypt
ské. Ze za těchto těžkých podmínek tu a tam leccos by si bylo
možno přáti dokonalejšího, nebude se nikdo diviti, ani ve zlé vykládati. Bylo by též žádoucno, aby dlouhé samohlásky á i ě v písmě
kolmém nebylo třeba z nouze tisknouti kursivou. Také papír jest
volen tak, že kniha nenabývá velikých rozměrů a tíže, jak tomu
bylo u některých starších podílů Dědictví. I po této stránce s po
těšením jest konstatovati pokrok k lepšímu. Končíme přáním, by
nejvyŠŠí Autor Písma sv. dopřál neúnavnému pracovníku — z jehož
péra se České biblické literatuře dostalo tak vzácného příspěvku
— dočekati se dne, ve kterém viděti bude uskutečněný svůj i „Dě
dictví Sv. Prokopského“ ideál — sbírku kommentářů k celé
bibli S. z. — vypravenou jednak pílí jeho vlastní, jednak prací
Četných přátel a ctitelů jeho.
Prof. Dr. Jan Hejčl.
Soupis rukopisů knihovny metropolitní kapitoly Pražské. První část:
A—E. Vydali Ad. Patera a Ant. Podlaha. V Praze 1910.
Str. VIII a 847. Nákladem České Akademie císaře Františka
Josefa pro vědy, slovesnost a umění.
První část soupisu rukopisů knihovny kapitolní, nákladem České
Akademie vydané, obsahuje popis 846 rukopisů, kteroužto publikací
učiněn další krok ve všeobecném soupisu rukopisů knihoven českých,
knihovnou universitní péčí p. bibliothekáře Jos. Truhláře znamenitě
započatém. Soupis stane se důležitou příručkou všem, kdož zabý
vají se studiem bohoslovecké literatury doby husitské, srovnáváním
pak s rukopisy knihoven jiných bude lze zjistiti autory mnohých
rukopisů dosud anonymních a dobu, ve které vznikly, Čímž obohatí
se značně vědomosti o literární Činnosti této významné doby. Zajímavo jest také, že se dovídáme z poznámek při popisu rukopisů
přičiněných mnohou zprávu o jejich provenienci. S radostí vítáme
první Část vydaného soupisu a těšíme se na pokračovaní a do
končení díla, kdy teprve nabudeme jasného světla o velkém bo-
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hatství rukopisného materiálu, které doposud méně přístupno
chovalo se v knihovně kapitolní. Za mravenčí práci náleží slo
vutným autorům plné uznání.
Fr. Tischer.
Dědictví Svatojanské. Ředitel Dr. Jos. Tumpach. Redaktor Dr.
Ant. Podlaha. Podíly údů na rok 1911.
Také podíl Členský na rok 1911 poskytuje údům „Dědictví
Svatojanského“ pět knih v krámské ceně 9 K 60 hal. Kromě
dobrých „Povídek“ Jana N. Ráže („Věrolomník“ a „Ze staré
myslivny na samotě“) jsou to následující knihy:
P. Sil ber ta Křesťansko-katolická domácí kniha na
každý den v roce, sestavená z výroků, učení a příkladů
svátých Božích. S pobožností ke mši svaté a rozjímáním
o Čtyřech posledních věcech Člověka. Přeložil Frant. Klíma.
Knih „Dědictví Svatojanského“ číslo 114. Podíl údů „Dědictví
Svatojanského“ na rok 1911. č. 1. V Praze 1911. Tiskem k. a. knih
tiskárny v Praze. Cena 4 K, malá 8°, strany 452. — Titulem udán
dosti i obsah. Na každý den v roce najdeš tu krátké, ale jadrné,
duchovní čtení. Každý měsíc jedná o jiné ctnosti. Jako třináctý
„měsíc“ připojeno jest třicet rozjímání o posledních věcech Člověka.
Bohatost látky a rozmanitost autorův i příkladů najde jistě obliby
jak u Čtenářů, tak u kazatelův i zpovědníkův. V českých řeholních
domech těší se kniha Silbertova veliké oblibě.
J. Říhánek.
P. Klement Minařík, 0. Fr. M.: Čtrnácte ctihodných
mučedníků pražských z řádu sv. Františka. Knih „Dědictví
Svatojanského“ Č. 115, z podílu údů na rok 1911 číslo 2. Strany
143, cena 2 K. V Praze 1911. — Pěkná tato monografie psána
jest ke 3001etému výročí mučednické smrti čtrnácti Členů řádu
sv. Františka u Panny Marie.Sněžné v Praze roku 1611, za vpádu
Pasovských do Prahy. Klidně, věcně vypravuje tu autor napřed o ná
boženských přeměnách u nás, pak podává dějiny zmíněného kostela
a řádu, líčí postup vpádu Pasovských a nato vybíjení klášterů
rozeštvanou luzou. Další pak část, vlastní to jádro spisu, zvláště
jest pečlivě zpracována na základě hojných, namnoze po prvé
užitých pramenů, jež jsou na konci knihy uvedeny a některé
z nich v plném znění otištěny. Vypisuje se tu ve hlavě IV. až
VI. život a smrt oněch věrných synů sv. Františka, jejich oslava,
úcta a památka, zvláště pak dosavadní jednání ve příčině jejich
beatifikace. Kniha tato velmi poučná i nábožensky vzdělávající do
„Dědictví Svatojanského“ zvláště dobře se hodí.
J. Skopec.
Pravdou k životu. Katolické vodítko. Upravil František
Synek, část I. Knih „Dědictví Svatojanského“ číslo 117. Podíl
údů „Dědictví Svatojanského“ na rok 1911 č. 4. V Praze 1911.
Tiskem k. a. knihtiskárny v Praze. Cena 1 K. Malá 8°. str. 222. —
Tato velmi Časová kniha jest pravou zbrojnicí. S užitkem ji bude
Čisti věřící i nevěřící, učený i neučený, zbožný i vlažný. Četba
těchto 77 apologetických rozjímání jest poutavá: vhodné příklady a
citáty činí ji zajímavou. (Nedopatřením na str. 17. vlak s rychlostí
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37 km za hodinu nazývá se „rychlík“; ten jede u nás 60—75 km
za hodinu; má tam as státi 73 km.} Kniha obsahuje šest statí: nábo
ženství vůbec, zjevení nadpřirozené, božská důstojnost i moudrost
Ježíše Krista, blahoslavená Panna Maria, vznešenost katolické
církve, důležitost pravého náboženství.
J. Říkánek.
Dr. Ant. Podlaha: Posvátná místa království Če
ského. Řada první: Arcidiecése Pražská. Díl V. V i kari át Li
bocký. Knih „Dědictví Svatojanského“ Č. 118, z podílu údů na
rok 1911 Číslo 5. Strany 172, cena 2 K. V Praze 1911. — V nejnovějŠím díle záslužného tohoto soupisu obsažen jest sice jen jeden
vikariát, avšak rozsáhleji ještě zpracován, než byly minulé. Drobné
zajímavé zprávy z pamětních knih, úryvky z kronik, pověsti a
zvyky k místům popisovaným se poutající jsou tu podávány ještě
četněji než tomu bylo dříve, a tím Činí i čtenářům vzdáleným od
míst těch četbu tím spíše poutavou a milou. Množství obrázků
obohacuje opět knihu. Na konci přidána jest zpráva o Dědictví
Svatojanském za rok 1910, z níž se dovídáme, že v roce tom
opět přistoupilo 269 nových Členů, celý vklad splativších.
Jest jistě potěšitelno, že od doby nové úpravy Dědictví
rok za rokem přistupuje o hodně více Členů, nežli dříve. Však
také není jistě u nás jiného tak výhodného zdroje knižního : Za
vklad 20 K jednou pro vždy dostávají nyní údové každoročně
po celý svůj život více cenných knih poučných a zábavných.
Doporučujte a rozšiřujte usilovně „Dědictví Svatojanské“, jak
vám jen možno; zasluhujet toho v plné míře. Jet každá „Svato
janská“ rodina naší baštou.
Jindř. Skopec.

Dr. František Hrubík: Svatý týden v malém farním kostele.
(Knihovna „Cyrill“ 1911, čís. 1.) Nákladem „Obecné Jednoty
Cyrillské“ v Praze. Str. 152, cena 1*50 K.
Autor, známý liturgista náš i odborným studiem i zkuše
nostmi v úřadě svém nabytými nad jiné vynikající, podává knížkou
zde uvedenou výbornou a velevítanou příručku duchovenstvu i všem,
ostatním Činitelům při konání dojemných obřadů pašijového týdne.
Je tu především přihlíženo k poměrům venkovských kostelů farních,
k nedostatku při nich kněžstva, přisluhovatelův a zvláště sboru
pěveckého: avšak i tam, kde lépe na tom jsou v té příčině, osvědčí
se knížka jakožto praktická, knězi, kostelníkům a ministrantům
i řediteli kůru a zpěvákům k nastudování pohodlná pomůcka
k řádnému naplnění církevních předpisů pro Květnou neděli a
od Zeleného Čtvrtku až do slavnosti vzkříšení. Podávaje v úvodě
příslušné všeobecné liturgické zásady a pravidla pro přisluhující
u oltáře i pro pěvecký sbor, vykládá pak autor odstavec po od
stavci (velmi vhodné jest jejich Číslování), co má' býti kde a kdy
připraveno, kolik je třeba ministrantův a co se kdy a jak má konati,
říkali či zpívati u oltáře i na kůru. Všude je patrna snaha vzdě
laného theoretika i zkušeného praktika, by se prostředky co nejjednoduššími dosáhlo co možno nejvíce z té krásy, dojemnosti
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i velebnosti, jichž tolik dovedla vložiti církev svátá do svých
obřadů svátého týdne. A protože je všecko podáváno česky, ná
zorné a srozumitelně, možno dáti knížku přímo do rukou i zpě
vákům i kostelníkům i ministrantům, aby se sami svým úlohám
naučili. Sám pak pěvecký sbor má na posledních 52 stránkách
(„Recitativy a vícehlasé zpěvy k posvátným obřadům Svatého
týdne“) vše pohromadě a při vícehlasém zpěvu i ve výběru ně
kolikerého zpracování (zásluhou pana řed. kůru Norberta Kubáta
a vdp. faráře Klem. Kuffnera), Čeho třeba a co lze i v malých
osadách jen při trošce dobré vůle lehce provésti. Notový tento
přídavek lze i zvláŠt, v libovolném počtu výtisků po 60 hal, si
zakoupiti. Shrnujeme posudek svůj ve vřelé doporučení: Nebylo-li
již možno letos k velikonocům použiti příručky „Svatý týden“,
za jejíž vydání i vdp. autorovi i vydavatelstvu „Cyrilla“ vzdán
budiž zasloužený dík, alespoň pro příští rok nebudiž na ni nikde
zapomenuto.
Jindřich Skopec.
„Zpovědnice“ prot. Dra Gabr. Pechácka vyšla právě ná
kladem „Dědictví sv. Prokopa“ ve II. vydání, valně rozšířeném.
Cena knihy jest 6 K; pro Členy „Dědictví“ o 33% nižší.

Zpráva o příloze „Slavorum litterae theologicae“. — Po
šest let vycházely »Slavorum litterae theologicae« jako příloha
»Časopisu katolického duchovenstva«, který tohoto nového a zdat
ného činitele literárního na roli unionistické do svéta uvedl a
vypravil, aby jazykem latinským šířil mezi všemi národy znalost
bohosloveckých literatur slovanských. Jelikož však v posledním
čase založena byla »Akademie Velehradská
*
, jež projevila
ochotu a vůli, že bude sama zmíněnou přílohu vydávati, a to jako
časopis samostatný, přestávají na základě vzájemné dohody
»Slavorum litterae theologicae
*
při »Časopise katol. ducho
*
venstva
vycházeti, aby Akademie Velehradská vydávala
je nyní samostatně. Avšak »Časopis katol. duchovenstva« i dále
bude vycházeti ve zvětšeném rozsahu dosavadním při téže
výši předplatného, při čemž si bude stále pilně všímati vy
značených a důležitých publikaci bohoslovecké literatury národů
slovanských, o nich jazykem českým zprávu podávati, a takto
jak úkol zmíněné přílohy dále plniti, tak i snahy »Akademie«
všemožně podporovati.
V Praze, dne 15. dubna 1911.
Dr. Josef Tumpach.

Dr. Antonín Podlaha.

III. mezinárodní kongress unionistů koná se na Velehradě

(u Uher. Hradiště, Morava) ve dnech 26.—29. července 1911,
kterého se mohou zúčastniti všichni, kdož se zajímají o církevní
otázku východní. Právě tam vyšlý spis Jaškův »Výklad myšlenky
Cyrillomethodějské« informuje co nejlépe o snahách církevní unie
slovanských národů v a podává přehledně dějiny rozkolu a unionismu.
Akademie Velehradská.

