
ženlS!kYlchl splOlleč11ll0lsltí iUvlnitř' říše ' .nepodlé!hlál '~,á/dnlétmlU oblm1ez'ení. 
Každjál nlábl01želnlsklíÍI lSlplolečn:olsit řídí a sp~aVluje svoje svoje zái1eži
tlolsti ,s,3jmlolsrtat[l:ě v rláimld ~á[kfoln(Ů platících' 'piro všechlny. ProplŮj

'čuj e IS'Vloj e ú řady b' e z S !p! 101 11111 ú čin k Ol V' lál n í lSitiártu: n ebb oblcan
slky,c1hl klOrplo,rací. Všedh!ny :n l~bbžleln:sik:é lSipoleČinK}S,ti, Které: jSlolu, :klor
p)olfacelmi v1e smyslu 'Vefejného' plrlálva jSIOIUI pl()iv~niny zaplatiti na 
'lJa~(1adě, př'i'Zlnl tÍJní úfedJní'hlo: vý!mlě'rIU! da'lll ěi. ]mlělnlÍ vš,edhl nliíblolž'ensk:ýdť 
IkIoTpio'ra'c~ í jest poď ochira.nJo;u: lSltláitlní (č'l. 138.). Neděle a srt: i áltn:ě 
uzlnaJné IS'Viá:tlky zusltlá~ají jak/O{ dlny; plraClO'vníhiot 'pokoje srtlá:tlniě: chr:á
něny (čl. l39.). Člen!ŮJm' blraJnlfllé m:oldi jest z'aji,stiti čas: kl vykól11ial
vjánÍ 'náJho'že.n/Sk~c!h 'plolvi'nifllOlstí (čl 140.). Ná/bbžens'k:é splolečnoisti 
jSlo'U 10lplriálvlněny vy!klolnl álV'aťi ob'ř'aďy a ~s Um' sOlUivisejkí pKl!vinl11osti 
ve všech stlMníclh' ústav'edh' (čt 141.). 

Po~mě'fy luěm'eclk:é m!olMy Ib'y lb!ÝIti č;á;steč1ně 'P~Hklademl našemu 
zřízení drlkevlnímu, IIderé v mlnlolh!ý:dh' bbdech/ zla iněm'ec1Cýim; plO
klulhlávlá. ]tstě Im~lolhb '01tiáizek jest s:plolečiflý!oh: a ~ětšil11a nejeJJJ 
'v! teo~rii) IllIý!blrž i V' p1ra!klsi jesit dloIkioln:aleji řešena a plro'Viádě!na tJ1lez 
;ul nláis a plOdroHn:á: zJnal10lsf jejich! p!fiSiplěla hry: kl splfléÍlV'll'ějštm:Ui 1p1O
stuplll! při p~lolviádění ro'Zlulk!y a zJíÍlrlO1V'e-ň kl ,vyv'arovlální ln enaptr a
:v!iteIn:ýlch' 'OlmyllŮ. 

Návrh Dr. Bartoška na odluku církve 
od státu. 

(Trochu kritiky.) 

Dr. Jiří Edelstei n. 

Přes to~ že již Ind plfeVíraJtlu; hladivě se přetřásá otáeJk:a IOd
luk'y :crrkV'e lold s'tláitlu v repiulb1ice 'česk!o;s:lovenslkJé a že 't; é(m;ěř: vše
olbedně, Ik!rlO:miě nejkiolnservativn!ě:jšíchl virlstelv ~e :u~niá iv, á~ že p'řÍsrtí 
úplrava ploimlěru, :stiáltlu k! dr.k'vÍ'm mlUls,í ,Slp,olčÍ'vati na :systé!mlu l()Iď
Lulky, Ipřece kiuI plfalklti:c~é:m~ 'ř'ešení :se dOlslud !neplř.rSlt,Oiulpilo) a 
:vtáda 'Ohlmeiila :s'e pouze n,a 'něfklolik' p!říležitos.tnÝidhl projevlů, že 
clďlukla pirOlV'edena 'blu;de. 

Byl 'p1rlolto v: 1. za'sedální NálI'. s'h'rOlmlá;žděnÍ r. 1'920 podáln 
v, plo(Slél!nedklé Islntě~mlow,llJě In;áiv1rh plolsl. Dr. Bartošklem: (tisk' Č. 1.) 
"ahy vy djáln !blyl z:á~loinJ Ik~erÝlml /Se zav,á:dí v rep:U'blke č'eslkios\lo-

·'Vle!nlslklé !od1uika ldrlkve od stláitiU,". . 
Zc1lál :se Imi v'šalk~ že lna t,omto záikladě odlulk'a ,ul 'niáls provedena 

nebude. N a'VrhiOlvateI p'řeih1íží úplně dané ploimiěry mo'c'e:nlsk'é ve 
~t,á ;t,ě" a loikbllnlOlst~ ze jes't v'elik'Ý1 rozdíl IrrÍ/eZ!i plřijetíml . z'álklooa 
'vl palrla'm'e!ntu a m!ezi mlo žln.O's tí, provésti jej V' Iplfa'ldsi./ r.omiě iohlo~ 
styli!sace In:á'v'rhlu: jeslt lna mlnoh~ý:ch' mts:tech velm'i nejas'niCÍJ a ne
pJř'esl11l:íb 'velm~i :neu,rčitě jest iU\pravena iklom~peten'de :st!áitnÍch' 10lrgiá)nů 
!kl IrlolzJm'aJnitým: lopI3ltře:ním~ jak:01ž: i ;miozno,siť pr;ols:tř.edJků IOlplravlnýc!hl. 
Prlolbíriálme-li 'Se tudíž Itím!to: :n1áv1rh'em, vybiav\UJjí ise vdmli v:áižmé · 
ploldh~:bin1oLSti jalk' ,o vhlodJnolsti itěchl k'terý,ch u~,ta'nlOlvení, tak í ptro-
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v!editeljn,olsti :n;á:Vrhltt jako c'ellru. Na něk'teré Z tědhito pbch'yb'nosH 
cblci zde porulklálZ'a'ti. 

Nejdůlež'itější jS:Oill rtllstailliovenÍ o proVloZpiv,áinÍ veřejnéhlo k 'ultu 
(hlav:a dnťhiá) a IQ jmiělní ICÍrlk:eViním! (hIlava 'čtvrt;a: a plált!á,). 

Veř,ejlll[Ý' ikful:t 'p:rloivloilova1:i mioholu: dle nlálvr1h!u (§ 17) blu.ď jed
filOltlivd, ne'ho: sp:oilkry~ tejmlélna ISlpolky, niábbž'en~!k:é', lurhr!Olřť'llié plod1e 
21álklona lodluik'0v:é~h\o. Pat:rinlO~ ž'e mlOlh1 biy, Ib~i provOlzJOlv!áln tt,éž 
splo1iky vytvlOřelI1ýjmi plod!le ohednléhio Iptr!áva ISPIOllkbv.éihb" ježl bly, asi 
ll1ern lěly tniálrlolk~J a'b~y'· jim biy-Iy dCÍjny v užív,ální biu,dJolvy Ibbhbslllt
žťibiné, j~na1k: však ImlHy Iby vuči stláiht ne,o:dvřslejší Iploslta:venÍ tnež 
splO'lrky :IllálhOiŽ'enlsk!é plod1e Z1álkb:na odlu'kjO\Vléhlo, a pK>dléh1aly, b !y' též:
,m:énlě, lolblmleten ím. 

PfIO: il1lálbbiže'n's'kiý: Is:piOlek! !s,e vyžaduje, ably ImělI a'Spoií. 25 zle
ti1ÝfC~ll člealfŮJ aolž je Pinče'!: dJotsrt:i 'zjnaianý~ ,tUvlálžíme-li, že IsplOl'klový' 
2lálkbn žlcťdJl1ié:hlo IPloddblntélhb ,us ta!niOlvťinÍ nem:ái a podle (fraJll'CIOIUlZ
s'kehol lodluik10'V,éhlo ZlálkOlna !StačÍ k l1tv:olfeln í ~~uttlO,viéhb, ~p!oirklu; 
v: iOibdch dlol 1 000 :o lb~vatel 7 ,Č'lenů a teplr:ve p'ři 20.000 obl~vlatelíchl 
25členíŮ. H'ltt:hlolko dio vlnitř:ní o~rga!n:isac'e lTliáhbžen:skýjch s:piollki1 za
s,ahluje p!řed!pis 3. iO:d~It. §)U 18, ž'e Iklněž'í :nejsou vioHte1ni do "ýlblo,rrul 
spiolk:u a1tájbio:ž'e:n'slkléllio. JednaJk1 bYi\~ !Íi om'ezJo'VICÍjna vlOllitelnlOislt ,člen~ 
slO,ukrO!m!oiplriáiv~idh korporací jenl z; velmi vlá\žjnÝichl OO'v!oldů, rplOH
tidk~,Oh ' nebi tnlá!rlodohospiOdá!ř!s,klých' (dzi'nC'i), lede tohlol 'vyžladUtje. 
2lá!I'rOvei'í st,á;tní ziáje'm~ 'čehož! lide iSlo!tva dalo bly se dolklá:zlati, jedlnak, 
alč ~álklon míří tpiovlě.tšinrě 'na církev k'atoHakou, dotkly se zde 
Sinad ještě víc'e P~lálvlě drktví ne:lťa:tlOliok;~ch~ iv'láišlt,ě. evangeli'dkyc!hl, 
k1de až do;s,ud byly jedno'tHMé o:rg1álny !Složeny z dUiChb\'<~kh! i laitklti. 
NáivTh! po,dnobu.je u:áiho;že.nlsk1é :sipplk'y viŮhec tol~lca lo!blm:ez'enÍm!,. 
mnoh'em dále jd:oiu:oÍm než plodle p!rlá:va franco:uzs:k!é'hlo, že jest 
velke piOlchYJbln;o" zda v,ů;blec ptřÍ:s!u:šlfl.íci jednú!tlivýjch' 'vyzJniálllí v ta
kov'ýchl s'ploldch' \Se Ib:uďoíll! orgéťn~sovati. }test IOivše'm: pravda, že 
podle § 19 Iluají n;á!b!oŽ!en'S:k~ Isp;O!ltky, ježl se :UlstavÍ do ru;rčité lhfůJty~ 
"n:álT'oku

, ably jim 'b:yly IOdevzdáiniY v b'ez,pilatné ItI:žÍv,lÍjní budolvy 
n e'h 'mÍlStnlo\S:ti Illezb~tln.ě 'plo!třeblné pro hohb.službu a ob:ydlí 1k1něžÍ, 
jako:ž i 'PJHsluštn~ plředffilě1y, Ibiolhbslru,ž:ebln'é. Při'hlédnemte-li IVBak 
1{1 dalšími u:sta:n;o:vtelllÍ'l11: 'niálv,rhlu~ ,s.hledá!me, že .fatlo. vý]h!oda mlá) ta
l(lo\r!é vý!h:raďy ve ptI"IO:sp iě'dhi st,áitu, 'že jels,t p.ro nJá!bioženskét sploEky 
téměř biezc'elnlnloiu. Předně nejde tiUI !Ol ~áidJnÝl n:álrtOlkl Inlálbioželn,ský,cll 
splolklí'l voe 's:m1yJs:lu' prláMllitm~ jemru;ž b:y Isnaď IOdplOlvídal zláivlazelkl 
srtiáii:u, :ne'bio,ť piodle § 24 m!ůiže :stált uděliti Ihudolvy Inebl ptředmlHy 
b1o'hlOslužeblné i Iplř'~sLulš :ník~ml jiné konf,ese. Dlalle iy:yhira'ž:uje si stlart 
§em 48 rlOi~láiMou di's;p!o:s,Í'Ci i IS bludoVami již p["iOlpttl.}č:eilliÝlmi kl vý
klonu :lduiltU, tnebloť mIŮžie z v;á:žJn'Ýlch důvodů jidh' pl9illž'rti sft:!ált'nÍ 
spr.áiVa sama neb j-e pr;olplŮjóti" po'kud 'h:y neblyi rlulšeln výjWol11 
ktttltu, k' v1áižný:m účdům Io!b!čatn'sikým, Samiamo,h'la !bly jidh: fSlttá~:ní 
správa Plolu,ž'íti Iplatrně i tehldy, 'kldy!hy tím! b:yl výjkloln kiultiu zJmia
řen , Přih~éd'neme-li i kle značnÝim' ·p1ov1nnolstem, jež j'S:OIUi lu1ož'e!ny 
:olá'b'. spo.ťklůiml §elm 19 lodst. 2. a jež' užíV'atele plodle oblč'aJil'slkiéhb 
.prláiv,a il1am1nlo.te ne'Stíh'ají, ja'k\o;žl i k' tomu, ž'e při zm~něln;éiml IplrO
p:ůjč(}'vIá:ní jednllÍ! 'Se vž'dy pOlllze 10 budovy ",neib1yt:ně Ip!otře'bnlé" 
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pjriO' blo!h'OiS1U:žlb~b ta!klže istiáit bude ro~zhiodjOiv,ati i· o tom~ zda t a, 
k:ter,:l 'hudo1va piro 'bbhlostlllžbiu plOltřeblna jest, pak n:ult!nol řídi, že 
ni:Íiblo'ženslklé !spIOtlky, v'y:tv:oř-ené ' PQdle z:áiklOiua '\Oldlulkiovéhb, Im'ají 
pouze plrlálv:Oi žjáida'ti, a'bly j'~mi byly p'r'O'p!Ůj'ce;ny, blllidJOvy, v n ich1i 
se QOIslud Inlálbbž'enis,t'Ví jichl vykbnálv/alo, že Is'ttalt ž,ádosti jidhl vy
hlO!Víěti 'miuže, avšakl Inem:u:s~, že 'muže c1iá:ti brudolvy. ty ve :splO'lečné 
užívjáinÍ plřislluš!nrku:mi iněkioHlťa kloln!f'e,sÍ a i když byly <Miny plO 1.L?Je 
jedin,é Ik:olnfes'i, ine~ní ~ž'Í'viá in!í in nik'dy výlluIČ!nlé, Plflo:tože 5ltá1: 'mlll,že 
je Ikldykloli p'r'olpltljč'iti doča!s,ně i 'l{ jiniý(ml účelům: ;ne'b1 ~p !OUlžíti jidh: 
iplrlO! s ehe. Při tOlm 'ffilají !slp:Olk'y 'vlŮ/a sMltu mlnohle1ml V1ě,g í zlá
vjazJkly Inež' p:adhlt,~ř vlŮiči plrlolpadh!tiolvatel'i, aniž hly 1:o:m~u odlpov1ídat 
diolsti im~alÝI Zjálv'azeikl Is,e sltr1ajny, iS:MJt,u,. 

Že zplttJsiolb:iliOls't Il1lálblož'e'llIskj!ch splo,lkŮi k' n a!b:ý,viá\I'lIÍ jm:ělní 'jest 
olm1ezena, s,0luh1asf ISle tálsadaffili' ode dá'v,na luzn:á~vanými. Z:áh'a'dn:o' 
jo:všem' jest, 'Cal iffiiy,slí navrhbV'a'tel v § 20 oOSlt. 2. ) ,plŮ',VtOdn ími 
7lpIŮ:slolhy inalbiýJv1aoc'rmli", 1k1dyž Ip:raví, že 'ná:b'. s~plo~k'y 'mlohblli lS'am1o
statně ina'b~va!ti jmlěiní, avšak: Zp~3iOib pů,v'.odníhb :nlaib:ýviá:ní jměn í 
je lO!mlete:n lna plHpady ve :s.tanlo!Vi:ílc!hi v'ý!s lov:ně ulrčelné. Jest rto s'n ad 
Piů\~o:dní Inab~ytí vla;st;ni'dt'v'í a dOln'tr. odvole,ného? A zn a:mle\n a101 ,bly 
tlo~ žeodv!o:ze,n.é zJp!i]sdb:y b:yly, bly jIm p1ř ís:tuiPlny bez oblm!ezle!ní? 
Vy:sv:ětlelní vyžadoiv'alOl Iby; if::éž, prioč' Plodle §u· 20 ods:t. 2. Č. 2 a 3 
měly by 'pio:litidkré úřady p'fedem pOlt'V'r'zovati poplatk~y ze !Sedadel 
diriáilTI IO~V:Ýldhl a p!o.platikly 'štQolov,é, /nebloť st;á!tu~ ta IOldllllk'y jest .p:řece 
zJCela IhlolsltejnlQ, ťo. !si jedlnlo,t1iv:é círlkve dají zaplatiti za Ú!(DIflY 

,bbhiolSluž'e'blllié Ineb' za lsedadla. Za do:s'avadnÍ'hb sy,stémIUJ, 'k'dy urlČÍ!t é 
úklony lbiohbs1Uiže'billié 'mlěly výlz!na'm! i pro d blO/r :sM:tní, k'ďy 'stái
pečlo:val 10' to" ab:y b1yla rumložlfl.ělna účas,t p:ři Iblo hiols}u žb.ě i o6oblálm 
h1olsplodá,ř,Sik;y ,n elsam10lSta1i:1nýlm' a míožlna 'b'yla i pov'~nl!1l áJ :ná!vMěva 
bbhlolsluže'b~ Imiěl stált zJájem! na 'i ,omi, ab'y Zmínéné pIOplatk1y l!le
h'yly slnad 'piř íliš:né, ioltlálzlklolU .ies't ~š:ak, Ido jest st 1 áiŤ:Ui 'dia V'šebo 
toho za odlu1kly, tvlLá1ště Il{dyž podle niávr'hla čle'n:slké pHs~plě \' ky 
S'chi\raLolVlální toim:u !ueplod'lélh1ají. 

Nálvlr,h~ po: :zJp~slolblllJ frajnCoIUj2Jsik lé:m~ dh:ce :Hutiti příslušn tiky' 
je'dnotliv;ýchl \'yt nální, ab:y; se ,lljsrta"'ili V' ófl;íÍ1bložens:k:é 'S polky do 
ur'čité lhu,ty, nle'bbť jen v 'té ľh:ůtě ;mají "nlálrlOlki" u'a 'blezJplatné 
·P:t"'o!puj-óení IbludJo!v i 'p;ř'edm:ětů IbÓlhbls,Luiž'eblnYlClhl. PIO té'ťo: lhlůtě lffi'O

hJolU tyto piředmlěff:y bYlti plrlo~ajaty za úp'la:tlUl bluď jinému! ISplOtk'u 
n:áha.že:n.slklélmlu, Ine'hlo- Is'pio:Lk!UJ plOdle ZJ~kioillia ~plo;lk;ov:éhb Ill'ebk>~ i jed
noltliv'cli, Av'šalkl i p rlol Ityt:OI s'Ploľkly a jedno'tliv'ce platí p'ředp~ls § 19 
'O udtžio:vl3iní h!udov v ř;áJdnléiml IstaiViu (p!ojišt,ělnÍJ r,učenÍ atd.), .i a:klož 
i ustano:vení §IU 20 O' 'plo'plat'cÍch: a darech!. Nembho,u ;t!o!tiž Imí:bhž. 
Spoltk'y př'ijím!ati 'ji:nýjc1hl dar,ů 'k1r,01mIě ,óde'vzda'l1ý,c'h' b'etplro:sHedl1Jě 
p:ři bloh!o:sLUlŽblě, 'Jk1dež!to jIné datry a v:ě:nov:ální 1:e'Stameflltá,rln í jsou 
b'ezúčÍ'nlnlá a Iplf/opadají ve pirlO iSpiě1c:h1 stáitu!, jenž je vY'nalo-ž í na 
účely slolc'ilMní pléčeJ doib!riolčIEnlnolslti~ v:y;u:oov:áIllÍ a vý!chiolvy lidov1é. 

TatO' u sta'l1io!vle\ní Iblude Is lnaď 'miož!nlO' prlovié:Slti, kldyž lri:á:jem'cem 
'blude s:p;o'lekl, !S't,ěží 'yša'l(, :lCdyz jrm! 'blude jedno:tlivec~ N av'rhb\"at el 
'mlá~ asi na Im'yísľi piřrp:ad, lže bbhJo!služébinitÍl bludova blude mlOci hÝlU 
p:Tlolnajata bluď dUic'hlolv!nÍlm:u" je1nž v ní blude s!á~m' pITiQlvbtov'ati, -neh 
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j~né IOISlOIb:ě, jež v ní dá. provlOzovati bioho:služlbtLt:. Ahy se :ne'mohla 
orb!dllá,zeti o'blmezenÍ da:n:á! sp10likuml :niáJbbželJ1ský:m, o'b:m'e'zluje Iná'vdi 
í tyt,o /o,s,ohy vJe zJptůiso'bIHos~i naib!ý:vati darů :neb z tes1:am!Bn~U1. 
Všeolheclně zlpiůJsdbiHoiS'tí té vylouičiti zaji,sté nemlůž'e, m:íiněny' jsou 
zajiJSté jen dary Inebl :Ylě!niOI\~á lní testaJmen!tálriní, ulčiině1n:á! Is.i'cle ovšem 

',Qlsolbiá1m, avšakl IS. lu!rIČ'e1ní/ml, ž'e 'blude jkh! plo~zlitokl účelům/ blohlOi
služeb1nY!m. J a'k: vlša:k r lolzezJnati ta'kbv!álto\ ý,ě!nov,á:n.Í od lo!něohl, při 
nich'ž neln í talklolVlé!hb vÝlsLo!vlnlé!hlo, plří'k'azll', av'ša1c 'strany j'slOlUI iS' 

dobře 'viědo1m'Y, P !f:OtC v,ě!nlOvlální se děje, aneb! 'kbnečl1lě lod pfÍip'adlt~ 
k'dy !oiné lQ's'o'biě}J!řipadlne 'ně'do :s'klu:tečnlě je.n: 12 drítvodů v Její lolso:blě 
j'SiOiUIC'Ídh!? Zláisady tytol, jež j:SOIUI 'V: OdplariU IS diolsavadní'm'i p:rav'idly 
p:riá,va ,oihčan:skléhb, 'mIUis,ily b~y' biÝlti m1noh;em p'ř'eslněji a lU'rči'tějfi 
-Fo :r'mlu~QI\rlá lny, 'bly Ine'bly.ly. zdir'ojeml ,S'tiá,IÝlchi :spJo.rŮJ. 

Zm'unil j'Se1m se j'ižl IO~ § 24. Zde Is'e plřiplolU'Ští, ž'e Ibbhlotslulžeblné 
p/ředl111ěty mlo1vlité i Ine'm/orvit,él ~mlohbuJ b'Ýiti ódevzd)álny i ,sp,oILkIUl jtné 
klo!nfese, lDež k'terlál ji'ch dOlsud lUlHv'ala. Ta'l( tOlmlll! mlál blÝlti a!SÍ 
Vi t loml plřípadllo Ik1dyz se o ně :u'dhlálzlí ;s ~pIOllek jediinÝi. Když! Ise v'šak 
o; /tLě ,UJchláizí ~áirov,eň ně!kioli'k splolku, tlUJ mlál m'Íti p:ředlnols,t 'slplOilek 
SI víětšÍ'm pločtem zle'tilÝ'd1 členiů, plol plřípladJě miolhbt~ b'ý,ti jim, 
dá!n)' :p/ředim'ěty 'ty, bluď v'šeClhlny :nebb zl čia~sti v ~:žívlání ,společ'né . 

Zde uděluje n,1Vlrhlolvatel 'S,Mltlu pr:a:v/ol, jez mlů'ž~e se st:á:ti velmi 
nep!říjem!né. PrvlÝl /Odstavec! týfk!ái se p:ravděplodobrně plříp!actu', kdy 
kloofese, 'klterl1 dtolsud plolulžíivala oně,chi piředmiě,tŮi, nežiárlala včas 
o jkh plrlop;ůj,č'e~J.Í, učinila takl všaJťklolnfese jLnlái. Drúth'ÝI odJs,tavec 
p!aik: tý!kiá

' 
,se 'P'ř'íp;adu" 'kdy ně'k:Qlli'k k10infBsí zádá! ,o týŽ' piř'edměť. 

T/OI :muže 'Se sMlti v' 'p'řípadeC'h~, kdy je'sit' v' otb'ci Iněk!oHk konfeSÍ,. 
Zl !nicih1ž Inělk'ter:é 'Oemiají 'vttb'ec ch'r,álm:u', a:nebb jej m'ají) avšak 
nej'slolu jÍ'm s:piofkbjeny a zá:dají o 'udělení jinéhlo. Plo!c1h'ybuji velmi, 
že hy 'b 'y~ol úk;ole:m stlá,tu, ab'y i z'a odlu:k~y doplomiéÍ1h/al k: ,dú;~muml 
círikivím, jež dOlsud Žjádln~chl Ine'l11iají, 'nebi tě'm. jež Ise sVÝ'mli nejsou 
s,plolklojeny, opatřioval lepší. Pfedpis , ž'e mlál 'roz:hlold'O'vati po:čelt 
tletilÝich členil ' (ač čle1ny 'náib. s:p'olk'ŮmloihIoJUI blýti i o'slOb1y, :uezle
tilé ale dJo!s'piělé), jest příliš !m'echlaniok:ý~ Inež ab'y m.oiM viždy, iU'S!pIO~ 
'klojití. Zdá Ise, že nebylo. však z'c'ela do1myšle'no, jaké bly plod!olbtna 
úprava /mioh/la mlíti n!áisledlk/y v oIb1cídhl, k'de j<ťkb lna 'P~' . mlnoh'de í 
\J1a SllO;y.elnls1k1u jes,t piM i vÍ'C'e :klo!nfesí, 'něk!terlé pak ill!e'b'yly, b'y 
slploklojeny Is,e 'S'vý!mi c'hlrláim1y a sM~t 'lrj jIchl ž!á'do'Sti provedl 'by 
úphllé 'Vire:m'eIOlt v no.z'd,ělení c!hlrlálmifl'. Že 'b ~y rlO'zděle,nÍ to nestalo 
se- Inilk:dy k vš,elolbiec'né LS'plolkloje'llOSti, jest jis'to, a k dlol bly p.osléze 
nejvkeUltr'p!ěl, blyl /hy, stiáit ,sl3Jm a jehlo! p!OistavenÍ lnestral1inéh'o 
č'ÍJnitele lnad IOlbrČ3Jqy. 

ZajLmav'Ýi 'dolk/iad n.ep1řes iné fo'rmlulaC'e niálvrhlUl plodalv;ai § 36 ve 
s/pojení ,s § 45. · V § 36 pirlOlh1ašlUje ,se veš/klerý: m'ajetek', jeinž až 
do'sud :slo[l'Ží kl 'pioltřebiálm' k:ultul, klněžÍ) cÍrikeviníchl úsltavrU atd ., 
plolk!ud Ine'ní v'ýihradiný1m vlas'tni-ctvÍml ois'o'bi slOiUlk'rom'ýdhl ;nebl neeí,r
k'ev\nídlJ IOls~oIb! plr:á,vlnickiý)ch/ za b:etvý'hlradJn.é vlasltlnidtvÍ rep/u;b:tiky. 
Zde vys}o!Ve;na jest zá/sada p:fesně f;olr'mulova;n;ái, 1:aiklž1e miúž'e po·
V'stati s:plOIr leda 10. Ito, 'zda ten Inebi únen p'ředmiě,t patří mezi 
majetekl IU'v'ede'ný, v § 36, 'k'terýžtlO isplO'r odklidil bY: Ise však ,ce&tou 
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lla1JnaČelfl,OIUJ Vl §, 44 (ulplatňlo~'iá;n:im nlálJ:1dklu před 'c~ntrICÍllní komiiSl 
odhtlklovolU~eVelt1t. pořadem: pirlálva). NJ1ní však' § 45 praví: "vý
mačné lk'aťh'eďnáily a 'budio:v~y db'ZlV1áJštl11í 'ce:ny íUlměleCké a 'h}sto~ 
liclkié pirohlá:šelI1y b:uaolU. !mlajetkem! 'lliátrodlním'. SMit podrží je ve 
sVé vlastní slplrl :l 'Vlě a použije ji1dh' ik' účelůml p'řiměřenÝim' jeji'dh 
rcelo;mÍJlo:ďnÍlmlU! vYlznam!u." OtiálzJkb/U! je,st: k1ter,é Ikai:h'edná,ly jsou 
'výfZlllačné, krteté 'bludovy Imají IOlnill: oib1zv]á,štnÍ l(JeniU? Kdo o tlom 
blu:de r io~hio.dO!v:ati a fkldo je 'Plro:h!MISÍ 'majetke!ffiI /lllálrloda. A paJk: 
jest IJ1lálrlodeml 'mIÍně!n zde illiálrtod 'česklý/ Inebb če:siklos'lov'ens!ký, ve 
slmyslu eťh~lo'graf'i'dkré'ffiI, n ehlo, ploHtic!k)'1 ,niálrod ,čes!k()islOlv'enský, totiž 
slo:uh'rln v'še,ch ob:čoanrll repluhIi:ky? Budovy ty Jsou: 'P'řeC'e již plOdle 
I§ 36 vla:si:lI1.idtvilm' repluilJlIi!kly a ny'inÍ pLr!ohlašlují se ješit,ě mlajetk'em 
tniárioda. Situiac'e 'blude taklolV:á;, že brudovy~ kiteré jsolU; ve v'las,t
niCtví stiá'tuj, 'bludo!U p!T:01MíÍJšeny lJTI!ajetk'e'm iI1lá,r:oda a podrž'eny 'Ve 

Vlastní 'SprláMě s~,á'tU'. Ja!klÝ, Jest riOzdíl mezi vlastnkit'V'tml iS11áitiUi a 
!m,ajetke,m iniálrlo:da? V iOIbiec!nlé mluv,ě i v žurlnaHsrt:ice uživlCÍI !Se sice 
dosti čalsto výjrazui " Imiajete'kl 1l1 iá~oda", 'll'e;nÍ však' 'Plříp:Ulsitno :už'Íti 
hlo v z1álklolněJ 'piokud neb:yl zárlOveň přeslně stanlOv'elnl 'VÝlZlna'm t lOI

hloto! ViÝIf a zlu jakbžlto luov:éhiol piflá:v:n ího ter!ffi!ÍlnlUl. J e ji'st~}, ž'e za 
:ny:nějšího: staVlu :není p:riá'vlI1,íhlo, rO'iďílu na pE 'mezi Národními di
~adlelm, jež 'b~:á pro!hflašoN'iálnlQt za Juajetelkl :nlálroda a m'ezi j~nÝ!ml 
llstave,m lem!siký!m, třébials, byl v úlelmtÍ :olb:ý.vail1iém 'v!ěltšinou Němló 
a: p!o,užívián vý;luič'ně Ně!mlci. NavJ-,hio:vatel patrlně. Iffi!ěl na mysli; lže 
bludolvy ty~ m:ají IbYJti plodrob1eny "obeC'néIŤllu lUžÍviáiní", vyj,á1dřenlO 
t o; o~J'š e:m j alslt1lě lne:n í. S p'fiáv;n,ě jíš Í !bly lG' 'bly, 'kidyb1y p:římb 'y' Zlá lk1olt1iě 
byly IO~ly !b:U;dO'vy vypIOlčtť'n'y~ aby, 'Se ISlnad Inesltalo 'Heb1a po lét e chl, 
'že 'bludo'v1a dosud klidně plo:užíva'l1lá, pro k!u'1t, hyla 'plojedn:olui 'za 
Zlm:ělt1,ě'l1:éhloi Ill/mlěle'dklé~hb vlklU!su ptr1dhlá,šeha za bludovul IOlblz,v'láištiní 
\Cleny u!mlělecklé a 'bez dalšÍ,hlo dOlsav'adním!u! :svélmiu ú-čelu IOdň:aty. 

Jiné splor:né usta!110lvenÍ oib:s,ahru.je § 3 o vÝikbnltl kiul't:ul. SlOlu
Lkrrloimýl výikioln. 'k!ultu 'neplo:dlé'hlá! podle n;éÍ!virlhu žláldtnémiu o'b:mlezelllÍ, 
, ',eřej!llÝl p:a!kl z1áik/olnU' splo,l'k'o.v~)m:u, . shlrmn!ažďiova,Cí.m:Ui a lojd1Ju:klof\l:éimlu. 
Za vleřej,nÝi jest všakl p:r'oh~álšel1 nejen k;ult vykio!nálvaný, v blutdlo
IV/árch: z'VI.á :šť tkl tIOIm!U ;Uii·če.nÝiclh~ nýb'rž' i 'k1ďeklo.1i jinde, jeh100ž se 
(účastlt1í 'Vk'e 'než 20 iOlsoih. Ustano'ven Í toto 'blude se tÝ1k1ati !Sl1iad 
iedilt1lě lk!u1tiU! vyJkiolniálvané'h1Qo v do:medľ 'Sou1klrom1ý:C'h, tře'bla:s blyl 
p'řÍstup 'olb:melen lI1a IOisdby z'Va!né. ' N ebbť ISh!rom/á,ždě:nÍ k [u.l'tlOlvla" 
Iklona'n,a' lna ,mÍstedh 'V eřejný,ch' nebb vefejně :p1řÍs:tu,plný'ch', inelbl 
kl ininľž' byly veřejně z\1á,ny o:sob:y i:ndividu.á,ln,ě 'ne!ulr:čité, !SLuší plfece 
již plodle ob'ecnÝlch zjáls,ad pok~ádati za vefej'l1iáb ať ,se jidhl 'úča~iI1í 
ja!kiý/kbli plolčet OIso'b. Že b'y n:álvrh! chifě l zde p/Oosk'yi:n;oIU!ti dr1<'vÍ'm! 
viÝ1hto:du a plo;kl~ádal b'y ta'k:o.viíÍJ 'Shlnm:á,ždě:ní za veř,ejn.iá, teprVe je-li 
piřítJomlno 20 OISIO'b, nelze :se ptfi duchu~ jímž je illiálvirhl o'Vlá:dáln!, dOI

mnÍ'\r!ati, zvliá,št,ě Ikldyž § 26 zcela ISplr!á:v'ně a dlŮ!sledn,ě u:s1télJmolviuje, 
že veřejlI1:Ýl \k'uH imlůž'e 'býti p'r,olv o.zO'v;áin i ,ie vefej[}ý:dhl ish~omráJž
'děníchl lidu, Plodléhiá, p:a1k' lU!sta:nloiVe!níml zlá,k~o !na Ish'rlOmlažlďOivadh)o.. 
,Vidnol tedy, že zlm!Í,nlě:né ,Uls1alliO'venÍ dopadá, plOrů'ze na Ikful1: ISOiU
k!rIO:m~, a že jej 'Piodr,olb~ťje roz:s!áh1ejším! om:ezenrmi 'neŽ' pní1v1o 
nynější a Inež jalklé'klo1i jiné sh'rlQimiá :ždění sOlU'k'romlé k jiný/ffii účelůlrn 
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svolmé, třeba ploHtidkfýlm a že ~álsada v 1. odsiť. vy;slovťin',á 'b'ezvý
jimečn:ě, jesit v 2. loidlst. ZJnlaQně o\b:mleze:na. 

Plo;cihy.bll1jo,sti V:Y;VIOl~áivjá( t léž piředpisl § 9 odslt. 1.~ že IklněHml a 
z:ř ízencŮ!m s:ploleč!nlo!stí a spolku ,n!aibbž'enskýjchi n'elz:e s'vlě:ř'iti lž!áldlné 
tunkic'e veřejné sp!r;áivy 's,~á;tiní a vefej.nlé:hb 'VYiUIČ10N;~n:Í. U~itallioiVelní 
ÍJDJ IOdplolriuje iř:ej!mlě § 106. ús'taviní lis:tiny o rovinlOlsrt:i ob1čanů a 
nen í té Ž' za io.dlulkly, ln i,č im \Od~~odJlliělnlo. T,élmlě ř' 'V,e v'š echl stlált e ch~ jež 
zavedly !oď1uik~:, mlěli klniě'ž'í dříve PlolstavenÍ rp~'ivilegŮlv:an:éJ Zlá!
r :o,veň v'ša!k' b~,vala IOIbim:e'zlo:'-1áln.a jiich! zplÍÍislÓib'ii~o~3 ,t\ ok 1n:é~bÝ;V1áInÍ úř~du 
a vloHtelnlolS't do sbbr:Ll ZéIJS;twp~t,e1sfkiÝ,dhl . Od~u!k,6u pI6~b1yli 'to:hbtlo 
v'ý~im'eČlnéhloi plo'stave:nÍ, jlS:OUI 'plOls:tav'e1ni ZJc'eľa 'na 110veň jinými 101b
Ča!Itil!m~ lo:dsltnťlllělna v'ša1kl dosavadní ob!mlezenÍ. Knb: 'Zla odluky, jes,t 
vtllči stáltu iOlSlO1blolLU ~io'uiklrloimlo!u~ jež mlá! ,sltejlnlé plo'vtn:nosti) ja\klo 
kfterýlkbli jiJll'ý lO'blČ'él'n, a !ne1m[Ůž'e se dOlvo,Lá~ati 'Siv:éhb :klně'ž\sik!élhlo 
ch ar alkter,u:, ably !Se jakiéikJoH Iplolv:inlnlolS'ti ob:č'a:nsk!é vymk'IJ InenÍ v'šaik' 
na dt'u'h!é IStra:llIě " t.éž! dŮ;vlodjuJ " IplrOič' 'b'y mtu b:yla jalk[áikbli ob:čan!sil~á 
ptr:á,va IŮ'dJn~mláina . Náiv'r'h' 'fiOlrmlullulje Plak, ohmezelnÍ tlO 'tak siroce, 
ž1e Vitahio:valo, 'bly se i na IklolStelní.kYJ var!h'aník'y a h:uďebl11'H<y, 
cihr!á,m lo:vé,iv~lnf,k'Y a jiné piodb'blné IQiso!hy, lb~e:2'! piř,e:s'Viědčivéhlo dů
v(ldu. Ne'chci zde piodláíVati úp:~ný! r:O'rlllO'r i1l 1~vr'h\u, Bar:tlOš!klolv'a. Ch1těl 
jse,m plo!uz'e lna iněikbli'k'a přÍk~aďe'dhl ob!ja'S'11i'ti plOv'ah!ul nla,v'riblu. A tu 
jest .1ny:sHm ;pa:tr:nlo~ 'že diíkic'e niáivr:h!u jest InamlnlOIZ'e Ill ,epře.sná a 
nejas'nlá, in!~vrh vyjadř:uje ,se lna mlnoiha Iffi'Lslteclh1 zjcela v'šeoib1ecně, 
p:olI1ťe'hlá1v:aje 'talk: !mrs'tn nejriŮ'zlnějším! vÝikladum', vdmli š'itoiklé plOle 
,Plolllťc!hlá lno jest ivlOlEné1miU. 'rozlhlodlo!vlá'ní v:1á:dy a s'Í:ált'11ídh: o'f'gá'nu lviŮ
hec, 1k1de sp:íše 'hyl b!y' na mlJ]st,ě p!řesn 'Ý[ pfedp'is ~álklo lna. V Illej
vlětší 'čiálsti plHpadiů není ani uplrlaV'e:na p'fels!filě !kloimlp!etenlde. Náivr'll 
,ptrlOsÍIě p:rav'í:· JJSt,á~", ,,'s't'á:tlní :splr,áiva", "po:liticlklé úřady" a p. 
miothbu IUlč'ůniti ,neb'o učiní .. . , óa!sto 'talklé ',r1'as!tati m!ál !Ur:čitýj účinek 
pří/mb n.a Ljá!kíladě z:ákollla, k;terý, však určitý orgláin UJkou: onen' 
ml~ plrloiviéls'tiJ to z lI1!á,v:rh!u piatr'no' 'nenÍ. S vý!jfmlkblUl i·eldambv:"á!ní 
předm'ě'tiŮ plO'jatý!dhi ja!kb jmlělní 'CÍ'rk'ev'ní do, l'nven:t,álfe, a zlálleži
t 'OlStÍ p:elnsij,nÍ'ch,zcJ;ál se) že ;ná1vThi Ineplolčíti"ái viil!b'ec S' Hm, že 'ols:ob;y, 
jidťž se Tů1Jnlál plpa'ffe1ní doi:1k1nolu!, :mb;hlolll' :s In;imli b!ý~i též! ne:S1plol
Iklo'jeny a diolmlálh'ati 'Se Z1měl11.Y. Na'v~r'h:o\latel platrně se domnív,a" 

, že uzlálkio~í-H Is'e InějalkYi 'P'ředpis, jeslt již Hml cLá:na mlo,ž:n!Qlslt jej 
p~:ovjé'sti. AvšaJki priá iviě příklad frandolU'zjskYl mlěll jej 'PIO IUlčFti o opaku. 
V úV101du 'pravÍ 'Sic'e navrh\o,vatelJže plolkl~áidiái f:ranldOluIZls!kýj 'S'ystérn 
odluikIOIV!ý~ piř'iipiŮ'sob:e'ný v jednlO'tII'hrlolsitechl "klo!nk'retn'rml 'iplO imě:rům 
naš im~ Zla lne j'vhbďn ě j Š í. V 'če m !n a vlr'hlo vat e I !sp!a třiu:j e OlnlO p:Ť'i'Zlptů.
s,oblení klolnklretní'm p1oměr,ům l11aš~ml, jeslt z nlálvlr'hIUj Isarué'hlO, jJ,ři, 
nedo'Sbťtlklu ja!k~,hloikoli oduvodně:n1, t'ěž'k!Oi patr:no. S:n'ad 'VI tOlm~ že 
ptiálvlě v tě'dh! 'blodec'h', jež i ve Fra'ncii v'z'hudily ne.ivíce s'plolr:ů a 
u'klá:zaly Ise nepr:O'vediteln~m'i, šel ješ:tě 'mnlOhem dáJle? Jeslť ikri"ájtklo
Z'r-ak!é p!ře'h1í~eti, že jest rlo.tdíI ~mle'zi mlO!žn'ols,tí p'r!álv1n'Í a ImIO:Ž
ncystí faJklUaklolu. Vláida 'l1e'mlflže Inikldy plO~lžíti všechl zJmlo,cněnÍ, jež 
jí priálvnÍ ři~d c\álviá bez oibimezení, tř'eb'as b'Y jidh! plOluž'ití 'z:á~IoInJU 
neOdpIO'fi(?~alJo) prlOtfo1že Illemlľže p'řehHžeti, jalk!é úč'iJniky, její jed
nání, byť se i plohlybio<v'aLo v :m'ez'íc'h Z1álkbna, vyvoLá! na venek 
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Zdá se, že lf1avrhlo,vateI nestar,tÍJ ,s'e vůbeC' 101 úč~nlkly" jez náJvrh jehlo 
mohl hy vyvloIati. Či QOlmlnívlCÍt se siuad, kldyb~y' /ntá!v'ť'h: jeho stal ,se· 
Zlálkloinem, a jedlnlo,tlivé Církve se Ineplodrdhily~ a rneUlsrtavily Ise 'Ve 
staJnJQlvené l'hlŮt,ě v Inláiblnž'eulslkié, ,slpIO/Iiky, že bly, plalIť vLáda mlohla 
zcela li'bio'vlol.n.ě ďislplolnlOvati bíudovamli nláib!o!ženlSk~Ý1mli) 'tale jakio 'to-, 
návrh 'Předplolk~ádá!, b!ez ,ohledu Inta dOlsavadní sltav? 

Náiv:rh' BaTtlolš1ku!V' Ine:ríí di1k!tlo/vláin snad Irl,ějak!ý[ml 'Vy:š'šÍm/ na'· 
zJo!rem ina Ploiffilěr mezi stlálteml a círlk'ví, nÝ1b!rž 'Z!álk'ladlní 'l~yšlenll(o,U! 
jehbJ jest IstraC'h' a z ,to.hb plynoucí tendence círlklV'e co nejvíce 
olb!m:eziti a piOlstaviti piOď vše.stranlnlOu kontnoll'ul :st,áltu. Slnad -se 
namlít/ne, že odLulkolu; p'frovede Zlá;roveři národ rč'eskYi Isúčtlolvctní 
s Řílmem' a že celé dějiny 'J1lá,rodu česklého odůvodňlutjí 'nejhlubší . 
ll1edůV'ě.rrtl, kl Římiu a jeh!O' representantLlrffi'. V~hledem :k té'to [ná.
m:itce nťsm'í ,se Z'aploiffi'Í'nati, že ;odluku, 'neb'ude plno'vládHi :národ 
česlkrý, jalklor ta'klo,V'ý) ný'b'rž republika česko'S'lovens'kiá) a že se ,ne
hude týk,ati plo!uie 'círlk've římslklo'-katolické, .nýbirž vše C hl církví 
a inlálb!o\ŽelnlslkYlc!h' Isrp lolleč:uorstí,. jež v republice jsou i budou. Chce-li 
nlá~rlo:dčerslklýJ ,súčtlolvati ISr Ří'mem, plak plrovede to ml11oh1em1 ú'č'inněji 
p'r lo lstřednÍ'C'tvím ,svÝloh' :orga:nisací kult,uril1 ích a piQllitiaký,eh; u stá tu 
lI1tejde při ,odlu'c'e !O Ž:ádný: a:krt odplaty, ,nýhrž p'rostě o t lOI, a'by 
st,áit ib'étven 'byl il1ep'řimlěřenéh!o vliv,u, jejž církve vy.kiolnáJvaly, a 
z'v'lá,štinídh1 ,oh1edů: lna !ně a m'Olhl se plně v,ěnoyati svý:ml úkblúm, 
ptollleclhlá,V'aje cirkve zhavené jich výjimečného postavení Isamy 
sdbě. Odlu'k'a zmam,e rntOÍl di'lsledn ,é p!r ioveddení z,éÍrsad'y 
r o V 'Jl o s t i o lb č a ln ,S Ik/ é, stavíc' círlkve ma roveň jinÝrm sdruže,n Ím! 

lO!bčélJnsIk1ý/m. Prlolto však' je nejdůtslednější a nejsiprlávn,ější, Ikdyž. 
se drklve 'plo'd'roihí v Zjálsadě plo.u.ze ohec!ný!ml předpi,siŮ1m', piředpřsů 
zv lá,š til"lÍ ch' dlál :s e plalkl poku dmio,žin:o nejméně, kde t o ho zvl áš t n í 
plolvah'a .církví a úklo.ly) jež' sledují, vyžadují. 

Není Imyslím: IsrI01v!nateln'O se Z;á!sadami de'mlo'k'ratiClk:é r epubHky, 
bludo'V'ati 'prrá/vní ř-ád stá.le lna ojJ 'atřeních' preventiv:níchi, vštěpovati 
stjá'le ,olb ičaJnu: "To Ine'b ,00nlO :smÍš činíti, tepirve k'dyž o 1101 po žlá dá:š 
a bude ti t,o, d01vlo'leno." Prevence musí 'b:ý:ti provtáděna cefklolvou' 
ppli tilk\o:u vLády i vš e cIť jej í chi .orr gé'nlŮ', sehlo prnlO's tí tp/OlUIŽ í ti v hlo dn Ý1cll 
P!riolstřeďkíů k za;mlý!šlenié:mu účelu., rnik:oH v1šalk :SJs,tém op'atfen f 
p!o'lic'ejníC'h, db!m!eiujících' db:ča:ny na ;každé'm krolk!ul. Moderní stát 
a zaj~sté i če,slklo\s,LolveiI1lskÝi mlá, dosti ptro's'tředků, 'by se nemusil 
o!bIá:V'ati útdk:u: se Is'trany 'CÍrk've, ať !kterékoli, vyvolá!vati však 
snad 'n:o;vy: ,, 'k 'uHuť1ní" 'bbj - zdá, se, že tná,vrh' BartO'~klťtv -jej přímo. 
7Jamy,šlí - jest pto: z!kluše'J1:os1:ech' z jiných s,t,á,t-ů velmi 'neplorUtické 
a vý1s1edelk jeho! pno, stált vÍC'e než ptochyblný. 

Domlnív;ám, :se, ž'e v IOh1edu C'Ír 'kev,ně-plolitic:kém Imlů,že 'se mo
derlní ,sŤtált k'lidně Plols:taviti na rStaJ1iovisk;o lib'eralistidké: ZIb:aviii 
p1flOISt,ě drlkfve všech' zvLálštnÍC'h' výlhod se strany s;táttu~ pOlnechati 
jĚm~ ahy 'se :olťganÉslo'valy V r:álmci 'ob'echéh'o pl.rá'v'ního řádu. Stát 
nevlměšlolval 'by 'S'e dia vlnitřlníchl jich' ZláležitolStí a ISltaral bry se 
ploHze 10 tra, !by tner!U,ši1y v1šelOb'e 'dn:Ý1chl zlá lkb:nrů a nelO!h'rožOrvaly 'st.átu, 
a;hy svýlm' v:uější:m vystupo:viálníml a z'ejm!éna v piolmě'r!u k' jiným 
církvím ,nerušily mlÍrlu v zemi. . 
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J a1lúnHe jde stáli dále a Plodrobí organisaee círk'evlní rozSltÍJh'
.íejším ohmeze1ním' 'nez Inec!ír!k'evinÍ" vyv!ollá; tíml zcela plřiľO'Z'en-ě 
:reak!c!i, s'm1ěř,ující k IOdstra'ně~ní tě·ch!t~)' oblmezení. Stlált nemůže lužíti 
všedl1 prlolStředlku', jidh1ž :mU' ~á;kloln i pro případ pouhé-hio p'3iS)
sivníh'o: odplo,rlu cI:á'v;á, aniž Iby ,se tím' Zlwroveň dot!k~ Ináblolžen'siktélhb. 
citu širdk!jcihi v'rstev lidových', dě~ál thytečlnlě l 'klněží tmlučedJníky. 
·čímž' jen stupňlUje jich' autoritul, a jak .uklázala zkušenOlst z' Fr,a1ncie 
i Němledk'a, m1usÍ plosl,éz'e IUistOlttpiti, 'k' velik1é š\k1odě své v;álžnlosrt:i. 
V § 66, v1ěta 2. praví 'Spr1árVn1ě ináivrh: Trestní ,0ldh1rana ZJ~jmlfti 
ná,biožens'ky:ch' příp:u:st.na jest jen 'V m'ezícb všeolb:edných zJáikoil1~ 
nÝlcJhl IUlstaJn,olve1nÍ, jtmiiž též'e o~chrany diOisMiVlíÍJ Is'e jůnýml IOb'do'b!ným 
z:ájm'ům olb:čaJflislký!m. To, jes.t zdela logické a dŮslledn.é- stanov'isk'o. 
N.á,v1rh vša/kl 1I1eIodvažuje se vy:sLoviti i dr;uh'ou !Str!á;n:k'u tohlOto! :sta
novi'Ska. Že s.Mrt m!t.l,!SÍ za odtulky plřiplsati církevním organisadm 
t:o!1ilk! piré'v' - a IOiVše1m: po:u:ze tolik' - klOlik IOlrg3inisaCÍm sledlu
jfdml ;o:b:d!obmié Zlá!j'm'y. Je'St télměř 'vš'eolbiecJně u:ZJnálno, že 'Odlukia 
p,řiil1lá,ší iá,r,o lV'eň ji:sté luv\o,lněnÍ p!ro dr1k1ev', ž'e Isrtiáit odnímaje jhu 
jichl p'rivilegia, v'tdáiv!á; se z!álriolveň 'z'vtá,štnídhl pir,árv, jež' dlOlsud 
VIŮ<Či drlk:vÍm m'ěl (v'iz Holbtta', PlOlměr str. 130 a 140). Zne,ulzlnia~ 
vlá~1i Ise tenltoi !p'ř'iro ,zený; dusledelk' .odluky a dhlce-li !se i pak' IstláltruJ 
u'éhlolvati vlN i;na v1lli'třní zJájležitO'sti cír1k'evní, jak' tOl činí ná;vT'h! 
Bartošikfův;, jenžl vyhražuje s't:áJtu vliv lna jmenOlviánÍ duc'hol\Tlních, 
~ploťv'r'zjQiv ;á iní u:čHel!ů' Ina u,čilištíchl b:o'hoslovedkýJch, vy;s~olvuje 00-
honce požadavek, ž'e du;cho'viní mlu:sÍ plodati vlŮJči .3,tláitu pr'ů:k'az ISlvlé 
:odblO,rné 'c!ír'k'ev1ní tpiŮ'S'olhilostÍ., :nemažniá, p:římlol úp1rava Ist,MIll.íhio 

, pila-cd, jež ,umiolžlllila ,by i zavedení preventivní censm'y a j. v., 
p:akl zJna1me1ná, t:OI k'riárt:kiolira!klé přeceňoviál11Í sil SltláJ'tU" domnÍv,á-li 
s,e ifl;ě'k'do~ že Ib'ylo 'biy; Imlo'Žlno Ip'rolsaditi taklO\v'ou úpravju odLuky, za 
;nÍž 'by 'orga:nilSac'e círk'evlní neměly, ŽiádnéhlOl 'ZJáik'OIDeml pevlně za
jištěnéhJo :plrlálva v:ůč'Í Ist,á!tu, :n'~brž plolstave:nÍ jich 'bylo b'y zcela 
Z!á:V'isl~ ;11,a t!o!m~ jak: b'y 'Se k 'nim ISltláit:nÍ IOIrg,álny, v melk'hl ro'Zslálh'-
lÝIChl zmloloněnÍ/J ZJálklolnem: jim' danýlm', pmhně ch'ovaly. 

Oďlulk1a jest Inlu1t1na, Ine'b dOlsavadní 'S,tav IneSr!OIV1nlálv:áJ se se ?lá
saďa'm:i demlolk!raticlk1é republiky. Privilegia InluitltlOl odB,traniti, Ine
sm'ějí v1ša!k' by!ti nahrazena IOlpatř~ním:i plolicejními, jalI( ,to ,nlálvr'h 

' BartJOlš'kiů:včinÍ., Il1Ýlb'rž v:š.ude iam~ 'kde to jen jesi mOlžino a IS :plO
v:ahlolUJ 'V 1ěd ,sroivl11,atetDiO', pfedip'isy oheclnými. Pakl /blUde mlož!n!ol, 
že Ipřec'hbď Ikl :Dlolvlém:u, Ista'Vlll; iQdb;ude se v 'klidiui, ll1a 'černi Ziá,je:m~ 
nejv1ětší mlá! repiu'bEik!a lS~m:a. 

Om1yslně :nezJmiňloiVal js'eml Ise zde 10; o1,áiZ:cJe /1TIlajetlklu iny;ní CÍr
ikievll1íhl9. Zda veškeren 'majetek církevní hude proh'Láišen vlas1-
:nictvtm st!á;tu, jak: diOl dúsledků plf!Ov,ádí 'tlO' IDlíÍJvrh' Bartošku.v, a 
'drlkvÍ'm piolnechláino hude pouze užív,á!I1Í Ipiředmětu k 'blo'hbsllulŽ!hě 
l1iutnÝich, či zda při the,o!r'etic!kěm: Zdllré1Z!nění vlastnictví 'státního 
biudolU, 'CÍrk1ve m!od užívati i t 'č!á,sti ISt;~tního majetk!Ui :nemlOvi.., 
téhb, a:neb:o hude jim' pOlnechiá1n dosavadní m!ajeteik~ třeb1a ll1e 
všeC'h!en, v pl'né vlas,tJnictví, jest velmi neji:s:tlO. Tolik: vlša:k' mloŽlnO 
řid, že ja'klál jest nyní situace, neb:udoiu Ol této otíÍJzJce rozhloldo
vati úvahy the;olreHclk1é, ať hisiO'ridké, či .fllá ,r o dohIOISPlOidáJřslk'é, n~b:rž 
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:mlnohem' spls'e plo'mě.ry p;oliHdk:é:, dioča:slnÝI piomlěr sil j'slojU,cích pro 
rio!z:lu'klu a p!ro,ti 1Uí. Že o'V'šem neblUde drkvím plOnechláln 'V'šech:e11l 
jich! dOlsav'adiní m'ajeteki lS neoihmeze.nou~ zpiŮ:so'b:ilostí ln abÝ,v ací , jest: 
s a:mlO'zJř e j-mlo'. 

NehezJp>ečiný!m VŠélJki zQál 'Se mi, že v :olt.á!zce ' odLUky mláj býJti 
piřede'mt, jak: ,ně!klO'li:krjá,te v tisku, b'ylo, z'azJnamein,á/uo" jedJnláin/O ise 
stollkí pa:pežlslkiolU. To ib;y ' potvrzovalo! zJá!s'adu:, že odluk'a jest na
,míře:na v Ip'rvlní ř'adě prlo,ti dr'k1v'i 'katolick!é, ž'e Však olnÍml jed
niáinvml jí' m!áJ b~Ýiti 'zlo'meJn h'ro:t. Odluik'a jes't 'VlniHlní 'Z1 ~ležit'OiSť í, 
r·eplulhliJk'y ,če'SkiotsLolve:t1Jskié, jí 'mlái by,ti provede;na ipoluiz:eZlálSada 
r!o!VIntosti ,ob'čaJnlskié, 'us:kluteoněn idelál státu, ke všem !SvÝm! oble 
taln,um s'tejně IS'P!rav'edlivtéhb. Z tohb duvodu zjá/kloln IO ldLUlklov~ :není 
a :nemuže b'Ýiti z1á/klolneml výjimečnými, n>ýJb:rŽ' plr!~vlě, naopak!, zJ~

Iklolnem'~, jenž i 'v; iO't:áiZlce plomlěTiu s:t'áltu k' cír~vÍ'ml prlOváidí v'še
loibedné Zlálsady .p1r:á!v1ní. Odluik'a v rep!ublicečesk1ols,101vensk:é rptrovea 

dena biýiti 'mUSÍ -a plrlOiv:edena 'blude, dů:sledrně a 'Siptravedliv,ě, ' dlotu
fejme v'šalk~ že Z1á~!olveň i dbkloinalej~ než tak činí niálvrhl Barto'škuv 

Literatura. 
Dr. .;-\ tl g U s t N ,a e g I e: Kirchengeschichte Bohmens. Druhý díl 

prvého svazku, jenž pojednává o dohě prvých počátků křesťanství v Če., 
chách. Vydán v r. 1918, str. 517; celek rozdělen ve 4 kapitoly, z nichž 
zejména druhá jest značně Oibšírná, tvoříť události doby sv. Václava 
hlavní část o'bsahu celé knihy. Připojena též jest předmluva, v níž autor 
uvádí zásady celého díla, žel, že tyto - zejména pokud šlo o ohzky 
církevní a národnostní - nebyly dodrženy. - Nutno však konstatov ati 
i určité přednosti, které spis má vůči předcházejícímu, jak jeví se hned 
hojně tentokráte se:branou literaturou, a to nejenom německou, ale i če ~ 
sk ou. Rovněž roibor některých událostí neb pramenů - tak zejména, 
rozbor legend o sv. Václavu - se lautoru velmi zd a řil.. - S druhé stránky 
se však zdá, že, ač spisovatel věnoval velkou péči dohě i osobě sv. Vá
clava, přece jí a zejména roli, jakou vlastně hrála oso'bta sv. Václava 
v dějinách našich neporozumněl. Nechápe naprosto situace, která tehdy 
v Čechách byla, kdy zde panovala úplná roztříštěnost a neuvědomuje si, 
že Václav jest vl as tně pouhým malým knížetem. ---.: Naegle počíná s lí
čením křesťanství již za doby Spytihněva a Vratislava a klade důra z: 
na církevní rys politických událostí a na 'Vliv 'blízké říše německé. -
Odmítá mínění Novotného, jakoby Čechy patřily v té době ke slovanské 
liturgii, rovněž Kryštufkovo, a hlásí se zde ke stanovisku Vondrákovu. -
Dobu sv. Václava počíná nejprve vylíčením ' nejdůležitějších rysů osoby 
sv. Václava, ty pak způsobem až příliš rozvláčným (hojně citován Teuffe! 
a Delehaye) vyložil všeobecně známou skutečnost o nesnadném seznánf 
historické pravdy v legendách. - Vlastní však romor těchto legend, a 
to: staroslovanské, známé ze tří recensí, dále latinských - Oumpoldovy 
a na ní spočívajících ostatních - Crescente fide, Oportet nos - se mu 
velice zdařil. Pokud týče se práce Gumpoldovy, odporuje Pekaři, který 
se domnívá, že Gumpoldova legenda jest kratším zpracováním legendy 
Crescente fide. - Rozebrav ještě práci legendární mnicha benediktinského 
Laurentia přechází k legendám o sv. Ludmile a k událostem její bytosti 
se týkajících. - Z mládí Václavova popisuje křest, ustřižení vlasů, kte ré 
srovnává s obřady i II jiných národů, při nichž připojováno též odstři
žení vousu --- :b>arbaloria - konečně jeho vychování a vzdělání. - Z.a 
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