96,
dem též ústavní výbor (projednána byla jen ve výboru rozpoč
tovém). Ale í tak vnesll zákan z\nač:né svetlo do otázky tak sporné.
Zákon ze dne 12. srpIlJa 1921, č. 316 Sb. z. an., dává direktivu, jak by bylo lze v jiných podobných pľípadech postupovati,
Nesporne .lím vš,a k dalo Národní Shromáždení na jevo, že pod
výrazem /Slovensko nelze po vydání ústavní ' listiny rozume'li též
Podkarpatskou Rus.
Aby se docílilo soulladu v 'l1aŠeIl1 právl1Ím ráde v otázce výše
uvedené, byl.o by buď voIiJtí v. každéll1 jednotlivém prÍp.ade cestu
obdobnou, j,a kou na,zna.čuje zákon ze dne 12. srpil1,a 1921, Č. 316
Sb. z. an., anebo by mohla úprava b5 ti provedelna jedinýll1 zákonem, jenž by zahrnul všecky prípady v úvahu pricházející.
Že zálwll10dárství ČSR . užívalo pred vydánÍln listiny ústavní
takrka vždy jen názvu Slovenska k oz~načení celého úzefIl1í druhdy
uherského, pfipadlého k ČSR., vysvetluje se }ednak tím, že, j'a k
v)'še již bylo reče:no, postavení Podkarpatské Rusi nebyI.o ješte
dostJatečne jasné, jednak i tím, že poprevratové zákonodárství nenloblo se oddávati dlouhému filosofování. Název Podkarpats,k á
Rus byl utvoren teprve behem času. Poprvé vyskytuJe se ve
Sbírce zákonu a naĎÍzení ve vyhlášce vlády z.e dne 7. l:i stopadu
1919, Č. 603 Sb. z. a n ., o úredním liste civilní správy Podkarpatské Rusi. Leč ješte v z.ál{one ze dne 18. pr.osince 1919, Č . 670 Sb.
z. an., užívá s.e jilného .označení, totiž » Pľikarpatská Rus «. Teprve
od zákona ze dne 6. února 1920, Č. 92 Sh. z. a ,l l ., o' podpore sŤa 
vebního ruchu, se ho definitiV11e uŽívá .
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Organisace Jednoty bratrské. *)
B o žen a Rub í k o v á (Praha).

I. (V Ý v.o .1.) Doba české reformace a zvlášte Jednota bratrská poskytuj.e až dosud vdečné pole k badám.í a to }a!k v oboru dejinném, tak i jiném na ipr.: dogmatickém, sociálním, 'kultu a podobne. Rov(než studium rádu a ostatnÍoh památek, :nastiňujících
organisad JednIOty hratrské, je jpiQ ll1ejedné strán ce zajímavé. N ehof
zrízení j,ejí, jí san10tnou dané, bylo jed11'oduché, demo,k ratické, s,vérázné, zbudovla né lna princ~pech Písma a ŤÍdÍcí se potrebami veŤÍ
cích v dobe, kdy IOstatní církve siQučasné byly témer bez orgaJl1iS'ace
nebo pfijaly rády z rukou vrchností. K orne rl s k Ý shrnul sivlIj
sond o nem v predmluve k Lasitskébo »Obrazu .Jednoty br'arf:rsk.é«
ve sIlOva: »Nebo. kdyby príklad It ento rádu dobrých vš,ech(nem
v Jednote naší stále rpred očima byl stál, Stnad bycbonl tak nebyli
zašli, j:a kž jsme ~ašli.«
Stránka org:anisační byl a vuhec jednou ze silných s.tránek života Jednoty. Počátky její s!a hají do doby blízké založejní a v necelé ,po}:ovine století byla úp1ná organisaee brfltrská v hhwníci1 rysecb dobudována. J SOQU toho dllkazem slova predmluvy k Rádu
*) Článekbyl prednesen jako referát v sem. prof. Kaprasa.

· 9T

)ru roz-poč
tak spo'r né.
dává direkJO!stupovatL
;vo, že pod
).zlllnHi též

otázce výše
cestu
921, č. 316
jediným záházející.
:iny ústavní
mní druhdy
tím, že, j'ak
[};ebylo ješte
odárství neodkarpatská
:ytllje se ve
7. l:i stopadu
Podkarpat~ č. 670 Sb.
l{lS «. Teprve
podipore sta~í pa de

o

~dnota bratr. v ohoru de-kultu a po-

nastiňujících
Nehoť
~ratické, slvétľehami veľÍ

[mavé.

ez orgaJIliS'ace
shrnul slv új
Jty bratrské«
ch vŠ1ech\nem
m t'a k nebyli

I

th siránek žioŽe\n.í a v nehhliVuíah ryluvy k Rádu
o

aprasa.

z l'. 1632, 1íčící události po letech 1520: »Kdež predkové naši nekolikrát k Luterovi i jinýnl v ľíši SlUvnÝIll církve učitelfun vysílavše, v učení víry jednomyslhost nalezli, strany pak rádu a kázne
Dlezi sebou od nich .schválení a 'p otvrzení prijali; jak listové. jlejich
k Jednote IO tonl svedčL« Nehoť již r . 1467 sešel se snem na horách
rychnDvský,c h a na nell11 zvoleni tri kineži, lose1n vybraní, z niahž
jeden mel zvláŠrtní !pOislt avení asi jalko biskl~rp a ordinováni z:púsIObenl, který vždy byl užíván v Jednote, jak . cr tODl svedčí slova
Rádu zv'láštního z, r. 1609: }) T,a1kový rád ordinací knežské lnezi
BraJtrÍmi vyzdvižen jest léta Páne 1467) v desíti leteoh po jejich se
oddelení oclÍ ~avedení ľímského. « Snemovní usnesení pak z r.
1494 vymezilo InGC sudího, jenž vedI ,od té doby správu Jednoty,
zatím co biskupovi zus,t ala pouze ordinace, pos.tavila .leji v čelo
úzké Ľady ,a stanovilo jt;jí puso\b!nos,t i volbu členu, jichž bylo
čh~náct. A ipone\\:'l!dž do r. 1500 se ustavilo v Čechách a na UOmve na. 200 sborll, usnesli se BratH na tO.m, aby Ilc'1lPfíšrte neslt ál
v č.ele Jednoty jeden bis.kup, j,aJko dosud, ale čtyri sebe rovní, v duvere, že potreby J ed!noty budou takto lépe opatr-eny plr i značném
počtu verídch. Konečne první desetiletí 16. Sit o letí dalo vznik instituci bratH SOUdcl1.
Na této organisd [po celé trvání Jednoty nebylo v podstate
ničeho meneno. Oprlavy ,pozdeji provedehé smerovaly jednak k pr,o hloubení nebo upevnení organisace (na pr. presnejší vymezení
povilnlností jednotlivých církeVil1íah funkcion.árú), jednaJk týkaly se
vecí podružnejškh (zjednodušení ohľadú; pr-osté podání ruky nlísto vzkládání rukou). Organisaci od vzniku Jednoty po celé 16.
století pOrdávají Dekrety J e dn.o ty hl:atrské. *) Obsahují bohatý ,a
rozmam.itý· snétInov\ní Illilteriál z let 1488-1575 na základe exempláre Ml1'sea českého, ' z leta 1591-'-:"1601 !podle rukopisu nalezeného v Lešne P.oIském. Pľes četné mezery a naprostou nesous,t avnost, neboť s u:srt,anO'veními o provi!l111ostech biskupu iIlebo úz,ké rade
s.fľídají se oddíly rázu čiste osobního nebo hOSlpodárského, líč,í
oTganisaci bratrskou úplne a js.ou krOl11 dvou visitačních rádu jediným prrunooem poznJatku pro ini z této doby.
Tv-to dV'r3J visitaČfIlí ľády vydal r. 1907 profesor Husovy faJkulty
Skalský jak.o ortisk rukopisu uveldeného v knihovne Musea pod
signaturou I H 37 s titulem: »Pl~avidlo tech, jenž sborY Páne navštevujL« Rukopis formátu velké osmerky Iná 18 pergamenových
líSlŤ'ku a obs:a huje vlastne rády d~a; prvý má letopočet 1537 a
zkra1ku J . A. - snad ;pocházíod Jana Augusty z doby jeho snah
- o povzlIlesení kázne v' církvi - a podává výčet povinnosltď visitátorových, druhý bez letO!počtu ukazuje nekterýnii výrazy a rčeními
nla pozdejší vznik. Obsahove ' shoduje se s prvým, ale látku podává
ve zhuštffi1é forme.
Život Jednoty po stráIn.c e rádu a obyčeju - jak se práví
v · podtitulu - líČ·í z let 1570-80 .Jan Lisitský v »ObI'aZ'll Je:dnoty českobratrs.ké«. Spis, psaný Jatins,k y již r. 1599, byl vylt išten
Ťťlprve r. 1660 v Amsterodamu č.esky i latinsky s .prerlmluvou a
*) Vydal Gindely.
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doslovelu KOl11en~kého jako svedectví o bývalém rOlz kvetu Bratí'í
na útechu a povzbuzení rozpt~Tlené ch·l·ve. Od té doby byl vydán
ješ-te trikrát. Vypr3JvováJl1í Lasitského je velmi ohsažné, a tfebaže
na nekterých il11li steoh trochu idealiSlticky zabarveno, púsobí· svou
bezprostredností a postfehy očitého svedka .. Goll nazV'al j ej proto
pramerrlelll nespolehlivým, avš:3Jk spr;ívnost jeho údajll lze korigovati llstm'lovenÍmi pozde:ji vydaný,c h fáeHL
Rok 1609 byl dilležitý a význan1:ný pro Jednotu nejen pro dosaženÍ svobody náboženlské, ale také po stráncac organis,ačnÍ; neho,ť z,~chovaly ' se z té doby dve za.iím.a vé p'3J111Mky: »Rád zvláštní
lnezi ',Br,atfími « a »Zpráva ;poHebná o hratfích soudcích, p0l110enících 'Pfi zbofích Páne v J edno'te bratrs,ké. «
Bratfi soudci byli laiótlí pomocníci správce sbonl la dule)žilt)'lll
zvlášte za pronásledová:ní, kdy stali se č,astlo jediný,m i
duchovlními vudci sboru, když kneží musili ujíti za hral1ice. V literatufe odnášejí se ,k Hun četné zmínky: v' Ob-Oll visitačních fá,dech, na nekolika místech v Deln-etech, v Registrech sborll evall1čického, zevrubne pojednává o nich Lasitský v 22. a 23. kapitole,
konečine "rinter v L díle na str. 488 »Živ,ota církevního « upozornH
na 2 fragmenty k nim se vztahujíci, zai,azené v univetsitní knihovne
pod siglnaturoll 54 G 725 článek II. ,a III. Č.L II. o 50 listech má
název: » Nauč, elnÍ soudcím i k ,Sondu jdoucím. Kterak by se pfi tom
kaž,d)' zachoV/ati mel « a čl. III. o 81/2. .s,t ranách »PQiVil1110Sti bratfí
soudcú, IpOlHocníkú .pfi zbofích Páne v J ednote«. Sť'psánim »Zprávy potrebJné « staršÍlni Jednoty splneno bylo pfánÍ bratfí soúdcu,
kferí IpO delš:í čas žádali, ,a by· meli pravidlo, jín~ž by se spravovali
apovinnolSti lépe za8távali. Vla8tnÍ »Zpráve « pfedcházJ povšechn~'
úv'o d; další strany vyplňuje š,e st kapi(toll, týkajících se volby, povinností, vztahu k vefíCÍlu a podobne. Rozsnhenl je vk Inež o jednu tfetinu delší než <Rád zvláštní čili partikulární «, který podává
celé zfízení Jeduoty a svedčí jiste i 'p o této s.f.ránce o dúležil0·sli
sO'lldcu. »Rád zvláštnÍ « je práce spešiná a byla s·epsána za zdáštních oko.lností. P.o 'lllaliných pokusech sjednocOlvla cích, trva~iících
nekoUk dJe!síte:k let, se koneČIne r. 1608 pfičinenÍlu Budovoolv ýnl
češ,u .rprotesitanté sjednotili fa seskupili zprVll kolenl České konfese
z r. 1575, kterou znO'vu vy,dali a opatrili pfednlluvoLl. Na základe
maj'e'státu se lnelo sjednocení provésti dopodr.obna, zei~ména oO' do
Otrganisace. A 'jJroto, tj,a k Is tojí doslova v pfedlllluve k Rádu z r.
1632, »poručeno je BratrÍJn patronluu jeji,c h, aby CO' ohzvláštního
v církvích svých, zvlášť strany fádiu akázIne l11'a jí, ukázali. I uvedeno jest ,t o v spis, a J . Ms,t~m podáno. Což 'jJonevaJdž zhaneno b)'t1
neluohlo, avšak lneri tím nevidelo se ješte ,n a ,t en čas, jak by
všechny české církve 'n a jeden zpusob pfivedeny býti 11lohly: dovolena je Br,a tffm, ahy pfi It énlž rádu svém zustati mohli, dO'kudž by
dokonalejš.ího neco, což by všechnem společ:né bylo, neukázal
Bfth «. Tedy sestavili si Luteráni svuj rád, a Bratfí Lento »f{ád
zvláštní čili parti,kulární «. Oba byly sestaveny do začátku Hjna.
čitnitelem,

Rád zvláštní je uložen v la rchivu zelnského llllls'e a; obsah jeho
uvádí Gindely y »Dejinách o udelení majestátu z r. 1609 «" ale
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v 'p 1ném znení otišten te!prve v » Pí.semnýcn památkáeh evange]jcké mJ.nu1nsti české « pr,ofesorem Skalsk)'fm r. 1907. *)
Na žádost nejen domácí, :tle i ciZÍch církvlí, a po opeb vném
pfehlédnutí došlo k- JehO' vytištffi1í r. 1632 v Lešne Pols!kém . Z tohoto vydá'ní zachovalo se jen lnálo exemplárú. V universi hli
knihovne je vý,t isk n:eúplný pod sigDlaturou F 1108 a v musejní
pod sig.n.aJt uľou 50. G.' 2. velmi zacho'v alý, tómef jako nový.
Česky byl vydán [pIO 265
letecll r. 1897 s- pO'Zinálnkami
začátkem tohoto století opet v Sebraných spisech
Komf.mského
Komenského v 8. knize ; latinsky dvakrát r. 1634 a 1660 v Ams.terodamu 's poznámk,a mi, s His~oriolou a jinými spisy KDmenského,
n em,e cky r. 1739 ve Schwabachu . Je rozdelen na VII částŤÍ: 1. Rád
vef ej,n ý celé JednO'ty, 2. Zpúsob synDdll a orrdil1'ací, 3, Církevní p'r isluhová'ní ve zbofích, 4. Rád domovní služebníku, 5. Rád dOInóvní
posluchaču, 6 . Rád visitocní, 7. Rád ik ázne. V fádu se uplatňují
jak zásdy zŤÍzení biskupského a konsis,torního, v seniorech a úzké
rade, tak 'synod11Jího a preshyterního v synodách a ve funkci bratH
sondeu.
.

a

II. '(S yn o da.) Nej'V yšší instancí v Jednote byla synoda. Bývala buď generální nebo verejná, kra~iská nebo partikulární. Rád
zvláštní uvádí ješ'te synodu pr.avindální. Odbývaly se témer každor,o čne a místo i doba byly ruľne v.aleny, buď v Čechách, na Mol~aVe nebo v Polsku, nJejčaste~ji ve velikých centrech 'bratrsrkých
v Iyančicích a PreroIve. Generální synody svolávali pOl sipolečné.
úraue a jich se súčastňovali stejne kneží ruzný-e h stupňu s jáhny,
jako laikové v zas,t oup.ení všech obci bratrských. Trvaly čtyfi až
sedm dní a upravov.aly se na 'nkh záležitosti t ýlkající &e celé J ednoty; účelenl jejich bylo zpravidla utvrzenÍ kázne a rádu a povzhuzení k další čin'nosti; ale také vyluôovali se na nich nehodní
neho naopak prijímali k:a tlíd a O'l,dinOlVali církevní služebníci. Synoda se zahaJjov,ala večeTním ShrOlnáždením. Po dobu trvání synody také k,a ždé rá'no byl a kratší pohožnost a po ní se padili oddelene biskupové a kneží. Járhnové a akoluté se porad n' eúčas,tniJi .
KnHí, mra~i íce staršlí,m i vybraného predsedu :=t p'í safe, usnášeli se
o otáz'kách, daných jli m biskupy k rozhodnutí asestavovali svá
. m ínení v články, které na konec odevzdali predsŤavenýnl . Predmetem úvah starších byly dotazy nebO' stížnos,t i, jež na ne vznesli
kneží buď s.polečne, buď jednotlive nebO' sbory a biskupové l1Ja ne
odpovídalli . Zajímavý byl zpusob jeďnání, jal}{:)Ttl11 byly sbírány
úsudky a činena konečná ro,zhodnutí v probíraných otázkách .
N ehl-r ve byly všerchny preoteny a kr,ä tce vyloženy a 'n a to :projevovali dobrá zdání 1111adší pred stadhni, takže p'r edsedajicí činil záver. Tento zpu sob , nám ponekud neobv)'iklý, pokládali Bratľí z~
nejrp'r íhodnejší ra nejužitečnejší: neboť jim šlo o toO, aby každý vyslovil Sivuj názor SJvobodne a bez Dstychu a nebyl žádnýnl ohlederru
*) Má tyto oddí1y: 1. O kon sistofi, 2. O synodách a ordinací, 3.
O Tádích v 'Ô om ech bratrských, 4. 'o kázni, 5. O fáde neh obyčejích pfi
'službách církevních. Na jeho základe byl sdelán fád z r. 161'6', který byl
na hlavním" synodu v Žeravicích pfehlédnut, doplnen, od vš eho duchovenstva prijat ap odpisem jejich schválen.
'
,
'
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va-zan. ZaJtim písar :poznamenával všechna dobrá zdání i s duvody, a predseda neučinil rozhodnuH, dokud , rozpory nebyly odstrruneny. Teprve [pO docílení dOhódy byla usnesení, jakožto vše,obecná,zarpsáll'a do knihy zápisu. KrOtill toho biskupové, mela-li
se vykonat volba nejvyššího církevního flliIlkcionáre, prijírnali
hlasy ducholVnkh .a pvovádeIi volbu, nebO' eXa'minovaU os'Oby vyhlédnuté k úradu knežskému 3 ' knežÍlni doporučené. Krajská SY.(l1'oda byl,a svolá'Vána biStkupem a Stpolustaršínli "té které dioecese
tehdy, kdy záležitosti urč.iJté dioecese, s význanlenl jen pr'O ni samu,
potfebov,aly ry,c hlého vyrízení a nemohly býr!: beze škody odlože1)y
až do synody generální. Súčastňovali se jí kr'Oln slv olavatelu pouze
kneží príslušné dioecese, ač prÍ'tOlnnost laiku, O'všem bez jakéhok.oli práva, nebyla vyloruoena. Usnesení krajské synody musila být
zas.lána všem ostatním dioecesím pro zachování jednoty v cír.kvi.
(Dokončení.)

Delnické právo.
~lk-

(Brno).

Prof. Dr. Dominik uverejnil v brnenském soc. dem. deníku
»Srtráži socialis,m u« .pod uvedeným nadpisem pozoruhodnou úvahu, jejíž obsah neváháme čtenár'Stvu predložiti:
V poslanecké snemovne byl podál1' návrh I(posl. Nemec a
soudr.) , aby počátkem šk'Ol. roku 1922/23 zfíze'ny byly na všech
právnických fakultách v československé republite stolice 'delnic.kého- práva a Ikotilány pI1avidelné prednášky o delnickém ,p rávu
domácíni i melz in ár odnínl , zahrnuJe v to sociáfní 'pojišťování II
s'p otrební i výrobní družstevnictví.
V oduvodneno návrhu se prHví: . .- . Četné 'z požadavku (delnické tfídy) , o\bsažených v predválečných minimá:lních programech 'soci~Jistických .isou dnes již rozfešeny a v1eleny v zákony,
zákonná úpr,a va dalších, zlej1néna sociálniho pojišťování, se pripravuje. Úsilí o splnení požadavku ' p1~acudícího lidu a vyrizování
sporných otázek mezi vl,a stníky výrobních prostfedk11 a pr3JOOVnílky presŤoupHo již .s.tadium Iprvních bod ii, v nichž proti 'skupiil1e
výhradne opráJvnených vlastníku kapitáJu stáJvaJo délnictvo jako
skurpina bez právni ochrany a bez pe)vné právní úpravy siVých polnerU; dnes .záp~s obolU výrobní ch skupin nabývá již zcela určité
pov,a:hy !procesu 'p rávního. , Vyvinul se takto nový obor prárva delnického, bez jehož znalosti neobejde se v budouCJlu žádný praktický práv'n ík.
'
l\'"ávrh na zrízení stolic delnického práva treba vítati nejen
s hlediska !praktického, nýbrž i z duvodu vedeckÝGh .
K právním rpomerum delnické trídy rprihlíželo se sice i ' dosud
pfi prednáškách na fakultách práv'n ických, zejména v právu
správ-ním (živnost., poj i šťovadm, správe sociální). Avšak rozs'ah, '
v j-akém se talk delo, byl pranepatrný. V Ipo~lmu práva správniho

