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Vysokoctený pán profesor!
Je akademickým obyčajom uctit vynikajúcich vedeckých pracovníkov pri 70. narodeninách i jubilejnou publikáciou. IVy ste
zasvatili svoj život vedeckému štúdiu diela a života nesmrtelného
učitela národov Jána Amosa Komenského. Svojimi prácami razili
ste cestu v tomto odvetví historickej vedy. Ale rozsiahla je Vaša
vedecko-historická činnost i z iných oborov. Vaše práce sú vysoko
cenené v cudzozemsku, kde vačšinou i tlačou vychádzaly. Ako akademický učitel na univerzite v Dorpate, vychovávali ste vzdelancov, vodcov roznym národom: Estoncom, Lotyšom, Litevcom a Poliakom. 'že si i dnes ešte na Vás vďačne spomínajú, ukazuje i toto
spoločné dielo Vám venované.
Ale úprimnou vďakou sme Vám podlžní t.ým viac my, domáci,
slovenskí a českí evanjelici. Venovali ste sa i dejinám slovenského a
českého evanjelictva. Patdte predovšetkým nám.
Prijmite tento náš jubilejný dar, ktorý Vám v mene spolupracovníkov oddávam, ako prejav našej úprimnej vďaky a úcty.
Váš oddaný
Michal Lúčanský.
Bratislava, dňa 7. februára I933.

*
H O ch ve r e h rte r Her r Prof e SS or !
Es ist akademische Sitte, hervorragende Manner der Wissenschaft bei ihrem siebzigsten Geburtstage mit einer Festschrift 'tu
beehren. Sie haben I hr Leben der Erforschung des Werkes und des
Lebens von Johann Amos Komenský, dem unsterblichen Lehrer der
N ationen, gewidmet. Ebenso haben Síe die historische Forschung
auch auf anderen Gebieten gefordert. Ihre Werke sind auch im Ausland, wo sie grosstenteils erschienen sind, voli gewiirdigt worden.
AIs akademischer Lehrer auf der Universitat Dorpat haben Sie die
geistigen Fiihrer der Esten, Letten, Litauer und Polen herangebildet.
Dass diese si ch Ihrer au ch heute noch dankbar érinnem, beweist
auch dieses Ihnen gewidmete Werk.
Um so mehr sind wir slowakische und tschechische Evangelische
Ihnen zum Danke verpflichtet. AIs der unermiidliche El'forscher der
Geschichte des slowakischen und tschechischen Protestantismus gehoren Sie in erstel' Reihe uns ano
N ehmen Sie diese J ubilaumsgabe fl'eundlich entgegen, die ich
1hnen im N amen aller Mitarbeiter iiberreiche a/s Zeichen unserer
aufrichtigen Verehl'ung und Dankbarkeit.
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Deň

Smierenia.

1.
Tri odseky Zákona podávajú nauku o Dni Smierenia: Lev. 16,
Num. 29,7-11 a Lev. 23, 26-32.
Poslednit odsek obsahuje málo konkrétnych skutočností.. Ustáfuje čas sviatku, ktorý je 10. deň 7. mesiaca (=- sept., okt.), t. j.
trvá od večera 9. až večera 10., predpisuje, že sviatok má byf svatený spoločne v sbore verejnou službou božou, že každý žid je
povinný sa postit, že obeť má byf zápalnou (išše) a že ak,iIwfvek
práca je prísne zakázaná. Kto prekročí pravidlo postu, má byť vyhladený zo sboru, Ido pracuje, bude zničený Jahvom. Povolanie
sviatku je získať smierenie s Jahvom, preto jeho meno Jom Kippurim.
Num. 29, 7-11 doplňuje už známe nariadenie niektorými čiast
kami, ktoré sa vzťahujú na obete. Obetné zvieratá v Deň Smierenia
sú: 1 junec, 1 baran a 7 bezvadných jednoročnirch' baránkov. SPtlsob prinesenia je zápalnou obeťou (ola). Potrebná suchá obeť (mincha) pozostáva z jemnej múky, miešanej s olejom, ktorej presná
miera je predpísaná.
Mimo toho predpisuje odsek jedného kozla za obeť za hriech
(chattát), sviatočnú obef za hriech (chaWit) bez označenia zvieraťa a dnešného baránka (Tamid) za zápalnú obet (ola) s príslušnými suchými a mokrými obeťami. O čiastkach a o postupe
obradov ani tento odsek nehovorí nič.
Najobšírnejší je 3. odsek (Lev. 16.) Kapitola, hoc ohradom zretefnosti nie bezvadná, podáva najviac materiálu o Dni Smierenia,
zároveií oboznámi aj postup ceremonie, aspoň jej všeobecné rysy.
A to nasledujúcim sposobom:

Aby Vefkňaz mohol pristúpiť pred Jahveho za oponou (vo Vnútornej Sv~ityni), sú potrební (pre seba) 1 junec za obeť za hriech
(chattat) a 1 baran za zápalnú obeť (ola v. 3).
Verkňazské rúcho je: ranová košera, ranové nohavice, ranový
pás a ranový turbán, ktoré móže obHecf len po kúpaní sa (v. 4).

Od sboru dostane Vefkňaz 2 kozlov za obeť za hriech (chattat)
a 1 barana za zápalnú obeť (ola v. 5).
Vefkňaz veznie jun c a, ustanoveného za obeť za hriech a
k o nás II í m obr a d s m i e r e n i a pre seba a pre svoj dom
(v. 6).

Vy

Postaví dvoch k o z lov pred SvatynU, v y los u je ich, jedného Jahvovi, druhého Azazelovi. Kozla, vylosovaného Jahvovi, pripravuje k obeti za hriech (chaWH), kozla, vylosovaného Azazelovi,
zanechá, aby ho neskor vyhnal na púšf (v. 7-10).
Veľkňaz

vezme jun c a, ktorý je naznačený pre jeho osobu,
a v y k o nás ním ci b rad s mi e r e n i a pre seba a pre svoj
dom, potom ho z a bij e (v. 11).
Naplňuje kadidelnicu žeravými uhlík mi z (vonkajšieho) oltára,
vezme za plnú hrsť z jemného k a d i d I a a donesie ich za oponu
(do Vn ú t o r n e j S v a ty ne). Tam naloží kadidlo na uhlíky a
dym pokrýva Archu (v. 12-13).

nú
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Z krvi jun c a k rop í (vo Vn ú t o r n e j S vat y n i) na predArchy a kropí pred Archu 7krát (v. 14).

čiastku

. Vefkúaz z a bij e k o z I a, ustanoveného pre rud, donesie jeho
krv za oponu (do Vn ú t o r n e j S vat y ne) a vykoná ten istý
obrad, ako s krvou juncovou, t. j. k rop í z nej na prednú čiastku
Archy a pred Archu. Tým očistil Vnútornú Svatynu od nečistoty,
hriechov a vín synov Izraelských. To isté urobí aj s Von k a j š o u
Sv a t y ň o u (v. 15, 16, cf. Ex. 30, 10).
Nikto nemá byť vo Svatyni, kým Vefkňaz vykoná očistenie.
Smierenie vzťahuje sa na seba samého, na jeho dom II na celý sbor
Izraelský (v. 17).
Vefkňaz očistí

aj (von k a j š í) o I tár tým sposobom, že zamaže rohy oltára krvou juncovou a krvou kozlovou, potom kropí
nmí 7kráta odstráni nečistotu sboru. Tým dokončil očistenie Vnútornej Svatyne, Vonkajšej Svatyne a oltára (v. 18-20a).
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Vezme Vefkňaz ž i v é h o k o zla, opre naň obe ruky, v y zná
nad ním všetky hriechy, viny a priestupky Izraela a vloží ich na
hlavu kozla. Potom zašle ho mužom na púšť. Kozel odnesie so sebou
všetky hriechy a. na púšti bude prepustený (v. 20b-22).
Vefkňaz svlečie ranové rúcho vo Svatyni a tam ho zanechá.
Kúpe sa na svatom mieste, oblečie obyčajné služobné rúcho, vyjde
na dvor, kde prinesie na oltári svoju v I a s t n ú z á p a I n ú ob e ť
(ola = p r v Ý bar a n v. 3) a z á p a I n ú ob e ť p r e rud (ola =
dr u h Ý bar a n v. 5). Tuk o bet i z a h ri ech (t. j. junca a kozla)
bude spálený na oltári (v. 23-25).

Kto dopravil kozla na púšť, móže sa vrátit do sboru, len jestli
predtým umýval rúcho a sa kúpal (v. 26).
Maso junca, obeti za hriech (chattat) a kozla, obeti tiež za
hriech (chattat), bude spálené na mieste mimo chrámu, a síce koža,
maso a obsah čriev. Kto vykoná spálenie, má umyť rúcho a kúpaf
sa pred vrátením sa do sboru (v. 27 a 28).
Pr'edpis je pmvidlom na veky. Sviatok je 10. dňa 7. mesiaca, post
je závazný, práca zakázaná. »Lebo v ten deň učiní vám smierenie,
aby očistil vás; od všetkých hriechov svoHch pred Jahvom čistí
budete« (v. 29-34).
Prehl'ad kapitoly je dostatočllÝ poznať nedostatok predpisov.
Nie je sdelené, čo robí v skutku Verkňaz, keď »vykoná obrad smierenia« s juncom, ani nie ie jasné, či »dom« znamená rodinu alebo
kňazstvo. Čitatef nedozvie sa, ČO sa stane s uhIíkmi a kadidlom po
tom, keď Vefkňaz vyšiel z Vnútornej Svatyne, ani o tom sa nedozvie,
aký obrad vykoná Verkňaz vo Vonkajšej Svatyni, kde zlatý oHár
povocica ešte nepozná. Chybuje z odseku text vyznania hriechov
nad koz lom a nariadenie, čo sa má stať so zostatou krvou juncovou
a kozlovou po skončení celého očistenia. Mimo toho chybuje ceremonia dnešnej rannej a večernej obeti, t. zv. Tamidu, ktorý patrll
tiež k sviatočnej službe Božej. V kapitole je nie povedané, ako sa
má vykonať presne obrad Dňa Smierenia.
Kapitola obsahuje aj iné ťažkosti. Verkňaz má dvakrát »vykoobrad smierenia« s juncom »pre seba a pre svoj dom« (v. 6 a 11)
bez toho, že by bolo vidno, aký je rozdiel medzi oboma. Je zrejmé,
že len z posledných viet vysvitá, že v skutku je reč o Drti Smierenia 10. dňa 7. mesiaca (v. 29-34). Všetko to a iné ťažkosti sú bez
nať

10

Starý Zákon

pochyby následkami deHn textu, ktoré boly dlhé a komplikovane),
ale rozoberanie ktorých nepatrí do tejto súvislosti.
Aj to má byf spomenuté, že Lev. 16 neshoduje sa s Num. 29,
7-11. Posledný odsek považuje jun ca za zápalnú obeť «Ha), predošlý odsek za obef za hriech (chattat); posledný odsek požaduje
zvlášf 7 baránkov, predošlý o tom mlčí; posledný odsek hovorí aj
o dennom Tamide, ktorý Lev. 16 nespomína.
Ale nedostatky, ťažkosti arozdiely vyrovnal praktický život.
Vefkňazi vykonali obrad v súvislosti a so všetkou podrobnosťou,
hoc ich Zákon nechal opatovne v rozpakoch. Potreba doplnila, čo sa
nenašlo písomne v závitku Zákona.

II.
Storočia pominuly bez toho, že by bola skutočná prax napísaná.
Avšak od tej doby, čo zákonníctvo sa vyvinulo a farizejská strana
začala s horlivosfou svoje účinkovanie, ceremoniálny zákon už nebol výlučným predmetom záujmu kňazov, ale aj zákonníkov. ČO
kňazi vykonali prakticky v chráme, to zákonníci v školách rozoberali, uznali alebo odmietali.
»Materiál skúmania zákonníkov predpísal Mojžišov Zákon, v
ktorom naivačšie miesto zauiíma kňazská služba obetná a vabec
náboženský obyčaj. Lebo vlastnosťou židovského zákona je, že
z vačšiny je kultickým zákonom. Presným výkladom Zákona sa
chceli zákonníci postarat o to, aby žiadne z práv Božích nebolo
urazené, ba naopak, najprísnejšou svedomitosťou a úplnou mierou
uspokojené. Následkom toho zákonníci vypracovali: 1. predpisy pre
ob e t i, to značí celý obetný rituál, 2. predpisy pre s v i a. t k y,
nielen pre sobotu, ale aj pre ročné sviatky (pre Vefkú noc, Turice,
Sviatok šiatrov, Deň Smierenia, Nový rok), 3. predpisy pre p op I a t k y, a sice chrámové a kňazské, potom 4. predpisy pre iné
náboženské požiadavky, medzi ktorými hraly najvačšiu rolu predpisy o č i s t o t e a ne č i s t o t e«.2) Tým spasobom zákonníci zachovali mnoho z kultickej praxi, čo by sa bolo stratilo.
Práca zákonníkov bola sbieraná, redigovaná, napísaná na konci
1) Baentsch, Exodus, Leviticus, Numeri (liandkommentar zum A. T.),

Oiittingen 1903, k Lev. 16; Steuernagel, Einleitung in das A. T., Tiibingen
1912, str. 163; Benzinger, Archaologie, Leipzig 1927, 3. Auf!., str. 393.
2) Schiirer, Oeschichte des iiidischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi,
II. Bd., 3. Aufl., Leipzig 1898, str. 337.
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II. storočia kresfanského, to znamená úplným storočÍm neskar, ako
. Titus zničil Jeruzalem a služba Bož,ia v chráme prestala. Redruktor
vel'kého dlela bol Rabin Juda, s prímenom han-Na si, ,lmieža, alebo
haq-Qadaš, svatý. Názov diela je Mi š n a, t. j. opakovanie = učenie
ústneho zákona. Materiál je rozdelený podl'a predmetov. Mišna
obsahuje šesť oddelení '(seder), každé oddelenie obsahuje traktáty
(masseket). Počet traktátov je 63. Každý traktát má kapitoly (pereq) a každá kapitola má sady (mišnajja).3)
V druhom oddelení (seder) na 5. mieste sa najde traktát (masseket) Jam a. Jama znamená deň, t. j. deň kat'exochen, Deň Smierenia. Jeho obsah má význam a záujem nielen pre exegetov Starého, ale aj pre skúmatel'ov Nového Zákona. Doslovný preklad je
nasledujúci :
Pl'Ípl'ava.
P o s 1 e d nýt Ý ž d e ň.
I. 1. Týždeň pred Dňom Smierenia oddelia Vefkňaza od jeho
rodiny a privedú ho do siene Radcov. Na jeho miesto ustanovia
iného kňaza pre ten prípad, keby sa niečo takého prihodilo, čím by
sa stal neschopným vylwnávať svoje povinnosti.
ma mienky Rabina Júdu treba mu označif aj inú ženu, poneváč
mu maže manže1ka zomreť, ačkol'vek Písmo hovorí (Lev. 16, 6. 11):
»Nech si zaopatrf smierenie pre seba i pre svoju rodinu« a v týchto
slovách treba rozumeť pod rodinou manželku. Ale namietali proti
tomu, že takýml0 spasobom by bolo možno vec rozťahovať do nekonečna.

Den n é c v i č e n i a v s 1u ž b e.
2. Cez sedem dní (pri každodennej obeti, t. zv. Tamide) Vefkňaz
musí vyliať kry, on prináša kadivú obef, dá do poriadku náručie
lampáša a obetuje hlavu a zadnú pravú nohu.
V ostatné dni od neho závisí, či sa zúčastní obetovania, keďže
je oprávnený on prvý si Vyvoliť kus, ktorý má byť ním obetovaný
a tiež svoj podiel.
C v i č e n i e v p r e d p i s och.
3. Dajú k nemu (po celý týždeň) starcov z kmeťov Synedria a

tí mu

predčítajú

slávnostné obrady (Lev. 16). Niekedy ho VYZf,T-

3) Schiirer, Oeschichte, I. Bd., 3. u. 4. Aun., Leipzig 1901, str. 114 a 115.
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vajú: »Pane Vefkňazu! Prečítaj si to i ty sám, leb o je možné, že si
to už zabudoI, alebo si sa snáď tomu ani neučil«.
Ráno pred Dňom Smierenia postavia ho do Východnej Brány
a predvedú pred neho juncov, barancov a baránkov, aby bol v služb~
zbehlý a skúsený.

Smierenia
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P r v é los o van i e.
II. 1. V dávnych časoch ktokorvek, komu sa len páčilo, mohol
očistif vonkajší oltár. Keď sa prihlásil~ k tomuto úkolu viaced, museli bežaf o závod a kto predbehnul spoločníkov a prvý prišiel na
štyri lakte od oltára, ten dostal naň právo. Keď naraz dvaja dosiahli
ciera, dozorca ich vyzýval, aby losovali na prstoch. Tu držali pozdvihnuté jeden alebo dva prsty, avšak palec nebolo dovolené
v chráme nahor držať.

Jed e n i e a pit i e.
4. Cez celý týždei'í. ho neobmedzujú ani v jedení ani v pití.
Len v poslednom, keď sa už začína zmrknúť, nedovolia mu
mnoho jesť, leb o jedenie robí človeka ospalým.

2. Prihodilo sa raz, že dvaja uteka1i rovnakou rýchlosťou po
násype, a tu jeden sotil druhého tak, že tento spadol a zlomil si
nohu. Keď videlo Synedrium, do jakého nešiastia sa mažu závodníci
dostaf, nariadilo, aby sa označenie očistovatefov oltára dialo (vždy)
cestou slosovania.

P o s led n á noc.
5. Potom ho odovzdajú starci Synedria starcom kňazským, aby
ho vyviedli na poschodie domu Abtinas (Euthynos). Prv však ho
takto sprísahajú (a len potom sa s ním rozlúčia): »Pane Vefkňazu 1
Sme zástupcami Synedria, ty ale si zástupca náš i Synedria. Sprisaháme fa menom toho, jehož meno prebýva v tomto dome, aby si
nezmenil ani písmeny na tom, ČO sme ti povedali«. Nato sa rozlúčia,
pri čom sa dá do plaču i ón i oni.
6. Jestli je Vefkňaz učeným človekom, zadrží (cez noc) vysvetfovanie Písma; inak vysvetfujú pred ním Písmo poslucháči zákonníkov. Jestli je zbehlý v čítaní, číta sám, jestli ale nie, čítajú mu iní.
ČO čítajú? Jába, Ezdráša a Knihu Paralipomenon. Zachariáš ben
Qebutal hovod: »Mnohokrát som čítal Vefkňazovi Dániela«.
7. Keď sa mu začne driemať, kňazskí mladíci (ktorí sa nachádzajú pri ňom) luskajú pred ním prostredným prstom a hovoria medzitým k nemu: »Pane Vefkňazul Postav sa na nohy a osviež sa
trochu na dlažbe«. Zatiaf ho zamestnávajú, zakiaf nepríde čas zabitia.

Losovali v chráme štyrikrát denne a toto bolo prvé losovanie.
D l' U h é los O va n i e.
3. Druhé slosovanie rozhodovalo o tom: 1. Ido má previesf
zabitie každodennej rannej obete, tamldného baránka), 2. Ido má
vyliať (na roh oltára) kry, 3. kto má očistit od popofa vnútorný oHár, 4. kto má poriadiť lampáš; potom zase, kto má
doniesť na stred násypu údy, a síce 5. hlavu a pravú
zadnú nohu, 6. dve predné nohy, 7. zadok a favú zadnú nohu,
8. prsia a bachor (s priedušnicou,pečeňou a srdcom), 9. čiastky
s rebrami, 10. črevá, a konečne, Ido má niesi 11. jemnú múku,
12. pečivo a 13. víno. Bolo teda k tomu povolaných 13 kňazov.
Ben Azaj tvrddl v mene Rabina Jozue v prítomnosti Rabína
Akibu, že údy boly prinesené k obetovaniu v takom poradí, ako sa
ony nachádzajú pri chOdzi zvieraia.

Každodenná ranná obef, takzvaný Tamíd.
Očistenie

T l' e t i e los o van i e.

vonkaišieho oltára o polnoci.

4. Výzva k tretiemu slosovaniu znela takto: »Nováčkovia, ktorí
ešte nikdy nevykonávali kadivú obei, príďte, losujte 1«

8. V iné dni o speve kohútov čistievajú (od popofa) vonkajší
oltúr alebo približne o takomto čase, niekedy o niečo prv, inokedy
o niečo neskol'; v Deň Smierenia však už od polnoci (kdežto o roč
ných slávnostiach už od prvej nočnej stráže).
Ešte ani nezavznel spev kohúta a nádvorie sa už naplnilo izraelskými.

Š tVl' t é los o van i e.

K štvrtému zase takto: »Nováčkovia a starci (losujte), kto má
údy s násypu na oltár 1«

priniesť
I

"
I
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et fu n k c i O n á r

O

V P riT a mi d e.

5. Každodennú obeť (Tamid) prinášali deviati, desiati, jedenásti,
prípadne dvanásti; ani menej, ani viac. Akým spasobom? Vlastnú
obet, Tamid, vykonáva 9 kňazov (v. hore, č. 5-13).
Vo Sviatok stánko v prislúcha k týmto ešte jeden kňaz, ktor~T
drží v ruke džbán na vodu - to je desiaty,
Ve černý Tamid prinášajú jedenásti kňazi: vlastnú obef deviati,
okrem týchto dvaja kňazia držia štiepu.
V sobotu ráno tiež jedenásti vykonávajú obrad: vlastnú obeť
deviati, zatlal' dvaja kňazi nesú dve šálky, naplnené kadidlom, potrebným k svatým chlebom (Lev. 24, 7, 8).
V tú sobotu, ktorá pripadne v čase Sviatku stánko v, prináleží
k jednástim ešte jeden kňaz, ktorý drží v ruke džbán na vodu.
Poč

e t f u n k c i o n á r o v P r i i n Ý c h o bet i ach.
6. Jestli má byť obetovaný baran, je potrebné k obradu 11 kňa
zov: maso obetuiú piati; čreva, jemnú múku a víno 2-2.
7. Pri obetovaní junca pasobí 24 kňazov. Čo sa týk a hlavy a
zadnej pravej nohy, prvú nesie 1, druhú 2 kňazi; zadok a zadnú
Iavú nohu 2-2; prsia 1, bachor 3; dve predné nohy 2; čiastky
s rebrami 2; črevá však, jemnú múku a víno 3-3.
Na čo sa vzfahujú tieto (o slosovaní a o počte kňazov) uvedené
nariadenia? Na verejné obete.
Súkromnú obeť i jeden kňaz maže celkom sám vykonať.
Odranie a rozsekanie zvieraťa bolo u obidvoch rovnaké (nakol'ko ho, tak pri súkromnom ako i verejnom obetovaní, i laikovia
mohli previest).

u stá len i e

s v i t a n i a.
III. 1. Po očistení vonkajšieho oltára dozorca takto hovoľÍ
kňazom! »Vyjdite, poobzerajte sa, či ui nastal (ranajšiemu obetovaniu príslušný) čas zabitia?« Jestli nastal, ten, ktorý ho pozoruje,
zvolá takto: »Zornička!«
Matja ben Samuel riekol (že sa dotyčného opýtali): »Je Vyj asnená celá východná strana až po Hebron?« na to odpovie dotyčný:
»Áno«.
2. ČO zavdalo príčinu k takémuto jednaniu? Stalo sa totiž raz,
že vyšiel mesiac a v chráme sa domnievali, že sa brieždi; zabili

tamidneho baránka, ktOTého museli potom vziaf na Ohnište (k spá·leniu, ako nesúceho k obetovaniu, lebo zabitie bolo predčasné).
K úpa n i esa.
Keď sa rozbrieždi, dovedú Vel'kňaza do Kúpefne.
Všeobecne panuje v chráme pravidlo, že kto vykonal vefkú
potrebu. musí sa celý okúpat, kto ale malú, ten si musí umyt ruky
a nohy.
3. Nik Ilesmie vstúpif do nádvoria k vykonávalliu služby bez
toho - aj keď je čistý - že by sa nebol okúpal.
Vel'kňaz sa tohoto dňa 5krát kúpe a lOkrát umýva, vždy na
svatej pOde nad domom Par va, vyjmúc prvé kúpanie (ktoré sa deje
v miestnosti nad Vodnou Bránou, t. j. v nesvatej miestnosti).
4. Pri kúpaní vystrú medzi neho a rudí· byssovu plachtu. Veť
kňaz sa vyslečie, vstúpi do vody, okúpe sa, potom vystúpi a
osuší sao
Z a bit i e tam i dne h o bar á n k a.

Na to mu prinesú pozlatené
potom si umyje ruky a nohy.
Privedú tamidneho baránka.
iný kňaz dokončí zarezanie, kým
oltára).
Služba v

ozdobné rúcho, ktoré si oblečie;
Verkňaz mu podreže krk, potom

onen chytá kry a vyleje (na roh
Svatyni.

Keď

sa toto skončilo, Vel'kňaz vstúpi do Svatyne, aby priniesol rannú kadivú obeť a aby dal do poriadku náručia lampáša.
Služba na vonkaišom oltárí.
Naposledy na vonkajšom bltáriobetuie hlavu,údy, !pečivo
a víno.
Rad obr a d o V.
5. Rallnú kadivú obeť vykonávajú medzi vyliatim krve a obetovaním údov, kdežto večernú medzi obetovaním údov a nápojnou
obeťou.

Ohrad

Dňa

Smierellia za

očistellia

Svatylle.

K úpa n i esa.
Jestli je Vel'kňaz zletilý alebo chorfavý, (tu predchádzaiúccho
večera) ohrejú mu vodu a vylejú do studenej, aby sa studeno
zmiernilo.

16

Deň

Starý Zákon

6. Potom vedú Vefkňaza do domu Parva, ktorý je už na pOde
svatej. Opat vystrú medzi ne ho a rudí byssovoU plachtu; umyje si
ruky a nohy a vyzlečie sao
Rabín Meir hovorí: vyzlečie sa a len potom si umyje ruky a nohy.
Nato vstúpi do vody, okúpe sa, vystúpi a osuší sao
V e r k ň a z s k é r ú c h O.
Tu mu prinesú fanové rúcho, toto si oblečie a potom si zase
umyje ruky a nohy.
7. Ráno sa oblečie Vefkňaz do egyptského (pelusiumského)
fanu, ktorý sa cení na 12 mínov (= 1200 zúzov), večer ale do indi··
ckého fanu, ktorý stoH 8 mínov (= 800 zúzov) - tak hovorí Rabín
Meir.
Naproti tomu niektorí zákonní ci tvrdia, že ráno si oblieka rúcho
v cene 18 mínov, večer ale 12 mínov, celá hodnota je teda 30 mínov.
Útraty sa kryjú z majetku obce (a sú brané z peňazí obetovaných na chrám). Nakofko by si Vefkňaz žiadal rúcho ešte drahšie, maže prispeť i on zo svoHch prostriedkov (k spomenutému
obnosu).

Vyznanie hriechov nad juncom za Vefkňaza
a z a jeh o rod inu.
8. Potom prikročí Vefkňaz k svojmu juncovi, ktorý stojí medzi
Predsieňou a vonkajším olt~rom, takže hlavou je obrátený k juhu,
obliča!om k západu. Vefkňaz zaujme miesto na východnej strane
a tiež sa obráti tvárou na západ. Potom opre sa oňho rukami a
takto vyznáva svoje hriechy: »Ó, Jahve! Chybili sme, zhreši!i sme,
páchali sme hriechy pred Tebou, ja i rodina moja. Ó, Jahve! Odpusť
nám pochybenia, previnenia a hriechy, ktorých sme sa dopustili,
ktoré sme páchali a činili pred Tebou, ja i rodina moja, jako je napísané v zákone Tvojho sluhu Mojžlša: Lebo v ten deň činí vám
smierenie atď. (Lev. 16, 30: aby očistil vás; od všetkých hriechov
svojich pred Jahvom čistí budete)«. Ostatní (kňazi i fu dia) odpovedajú po ňom: »Buď požehnané jeho velebné kráfovské meno od
vekov na veky!«
Dva kozli.
9. Potom ide Vefkňaz na východnú časf Dvoru, severne od
oltára, majúc po pravej strane chrámového Velitefa (Sagan), po
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i'avej strane Predstaveného kňazských rodín (Roš bet-ab), na to
miesto, kde stoja dva kozli. Vedfa nioh je umiestnená truhla s dvoma
slosovacími gufočkami. Guročky sa zhotovovaly pavodne zo zimozeleňu, avšak Ben Gamla zhotovil miesto nich guročky zlaté a
preto ho s pochvalou spomínajú.
Ch v á I i t e b n é a han e b n é s k u t k Y.
10. Ben Qatín dal zhotovit 12 kohútnikov na Nádržku, na ktorej
boly predtým len dva. Taktiež opatril Nádržku prístrojom, aby sa
nestala voda cez noc neupotrebitefnou.
Kráf Monobaz dal zhotoviť rukov~ite z čistého zlata na všetky
prístroje, ktoré sa potrebujú v Deň Smierenia.
Jeho matka, Helena, dala zhotovit na dvere Svatyne zlatý lampáš. Tjež dala zhotoviť zlatú tabufu, na ktorej bol poznamenaný
odsek (Num. 5, 11-31), ktorý pojednáva o žene, upodozrievanel
z cudzoložstva.
S dverami, ktoré dal zhotovit Nikanor, sa dialy zázraky.
Za toto všetko ich rudia s vďakou spomínali.
11. Avšak tiTmto slúží ich chovaníe k hanbe:
Rodina Garmú nechce iných naučiť zhotovovaniu posvatených
chlebov.
Rodina Abtinas (Euthynos) nechce iných naučit zhotovovaniu
kadidie!.
Hogras ben Levi vedel odstavec piesne, ktorému nechcelnikoho
naučiť.

Ben Oancar nechce I iných naučiť svojmu pisárskemu umeniu.
O predošlých hovorí Písmo: »Pamiatka spravodlívého je požehnaná«. O posledných však hovod: »Meno bezbožných zhni«.
(Prísl. 10, 7).
S los o van i e d v och k o z lov.
lY. 1. Vefkňaz siahne zrazu (obidvoma rukama) do truhly a
vytiahne dve slosovacie gufočky, z ktorých na jednej je toto napÍsané: »lahvovi«, na druhej: »Azazelovi«, pri tom chrámový Velítef stojí s pravej strany, Predstavený kňazských rodín zase s favej.
Jestli Yefkňaz drží v pravej ruke gufočku poznačenú Jahvom,
chrámový Velítef prehovorí k nemu takto: »Pane Vefkňazu! zdvihni pravú ruku!« Jestli ale drží guročku poznačenú Jahvom v favej,
ruke, prehovoľÍ k nemu Predstavený kňazských rodín: »Pane Vefkňazu! zdvihni favú ruku!«
2

18

Starý Zákon

Potom položí Vefkňaz (slosovacie gufočky) na dvoch kozlov
(ktorí stoja od neho na pravo a na favo) a hovod takto: »Obeť za
hriechy Jahvovi«.
Rabin lzmael tvrdí, že ne ni ani treba vypovedať slová, »obeť
za hriechy«, stačí vraj slovo: »Jahvovi«.
Ostatní (kňazi a fu dia) na to odpovedajÍl: »Buď požehnané jeho
velebné kráfovské meno na veky vekov!«
Mi e s t o d v och k o z lov.
2. Tu Vel'kňaz uviaže stuhu karmazinovej barvy na hlavu onoho
kozla, ktorého treba potom poslať (Azazelovi na PÍlšť) a postavia
ho tam, odkiaf ho vypravia na cestu. Druhého kozla, ktorý príde
k zabitiu, zase na to miesto, kde ho zabijÍl.

vy z n a n ie

h r i ech o v nad jun com z a k ň a z s t v o.

Keď sa toto stalo, Vefkňaz op~iť pristÍlpi k svoimu juncovi, opre
sa oňhorukami a vyznáva hriechy týmito slovami: »(), Jahve! Chybili sme, zhrešili sme, páchali sme hriechy pred Tebou, ja i rodina
moja i synovi a Áronovi, Tvoj svatý fud. 0, Jahve! Odpusf nám
pochybenia i previnenia i hriechy, ktorých sme sa dopustili, ktoré
sme činili a páchali pred Tebou, ja i rodina moja i synovia Áronovi,
svatý fud Tvoj, jako napísané stojí v zákone sluhu Tvojho Mojžiša:
Lebo v ten deň činí vám smierenie, aby očistil vás; od všetkých
hriechov svoiich pred Jahvom čistí budete« (Lev. 16, 30). Ostatní
ale odpovedajÍl na to: »Buď požehnané jeho velebné kráfovské
meno na veky vekov!«

Z a bit i e jun c a.
3. Potom ho (junca) Vefkňaz zabije a jeho kry zachytí do nádrže. Krv odovzdá inému kňazovi, aby ju zamiešal na dvore chrámu
na štvrtom rade dlažobných štvorcov, aby sa nesadla.
K a den i e : u h I i e.
On sám vezme panvicu na uhlie, vystÍlpi na vrch oltára, rozhrabe žeravé uhlie a nasbiera (niekofko kÍlskov) z vnÍltorných žeravých uhlíkov do panvice. Potom síde a položí panvicu na dvore
chrámu na .štvrtý rad dlažobných štvorcov.

Deň
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R o z di e I,y v obr a dek a den i a.
4. Každého iného dňa sbiera (obetujÍlci kňaz) uhlíky do striebornej pan vice a vysype ich do zlatej; tohoto dňa sbiera (Vefkňaz)
do zlatej pan vice a s touto vstÍlpi do Svatyne.
Každého iného dňa vezme (obetujÍlci kňaz) uhlík s panvicou,
maiÍlcou dutít mieru 4 qab-ov a vysype ho do 3qab-ovej; tohoto
dňa sbiera (Vefkňaz) do 3qab-ovej panvlce a vezme ju do Svatyne.
Rabin Jose hovod, že každého iného dňa sbieraiÍl uhlie do randlice obsahom 1 sea a vsýpajÍl ho do 3qab-ovej; naproti tomu
sbiera Vefkňaz tohoto dňa do 3qab-ovej a tÍl prinesie (dnu).
Každého iného dňa je panvica ťažká, tohoto d~'ía l'ahká.
Každého iného dňa má krátku rukovať, teraz ale dlhÍl.
Každého iného dňa je panvica zo žito-zeleného zlata, teraz ale
z červeného, hovod Rabin Menahem.
Každého iného dňa obetuje (kňaz) pol miny kadidla ráno, pol
miny večer; tohoto dňa pridá Vefkňaz ešte plnÍl hrst
Každého iného dňa je kadidlo na drobno rozmelnené, teraz najjemnejšie.
R o z d i e I y v i n Ý c h obr a d och.
5. Každého iného dňa vystupujÍl kňazi po východnej strane
oltárnej rampy a po západnej sostupujÍl; toho dňa Vefkňaz Vystupuje prostriedkom a prostriedkom sostupuje nadol.
Rabin Juda tvrdí, že Vefkňaz vystupuje vždy prostriedkom
a prostriedkom sostupuje.
Každého iného dňa si umýva Vefkňaz ruky a nohy vo Vodnej
nádrži; tohoto dňa však na zlatej mise.
Rabin Juda tvrdí, že si Vefkňaz umýva ruky a nohy vždy na
zlatej mise.
Každého iného dňa stoja (na vonkaišom oltári) 4 rady štiepov,
teraz však 5, tak hovod Rabín Meir.
Rabín Jose zase to tvrdí, že v každý iný deň 3, teraz ale 4 sÍl
na oltári.
Rabín Juda zase tak vie, že inokedy 2, ale tohoto dňa 3 hromady postavia.
K a d i d I O.
V. I. Potom prinesÍl (zo skladu) šálku a randlicu s korením.
Vefkňaz vezme za plnÍl hrsf (z kadidla) a položí ho na šálku. Jestli
2*
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je Vel'kňaz vel'ký, vezme si s vefkou hrsfou, jestli malý, malou len z toho pozostá va miera.

K a den i e v S vat y n i S vat Ý c h.
Potom s randlicou s uhlím (položenou na dlažbu chrámu IV. ;3)
v pravej ruke, so šálkou korenia v l'avej, prejde po Svatyni až
prijde medzi dve opony, ktoré oddefuíú Svatyňu od Svatyne Svatých. Medzi oboma oponami je vzdialenosť 1 rýf (pol metra).
Rabín Jose tvrdí, že bola tam len jediná opona, lebo Písmo
tak zneje (Ex. 26, 33): »A oddefuíe vám tá opona Svatynu od Svatyne Svatých«.
Vonkajšia opona je otvorená k juhu, vnútorn~ naproti tomu
k severu.
Vefkňa~ (prichádzajúc z juhu) prejde pomedzi ne, až príde k severnému koncu. Tu cez otvor vnútornej opony vstúpi do Svatyne
Svatých), obráti sa k juhu, ide ďalej dolu, medzitým na I'avo nechá
oponu, až dójde k Arche úmluvy. Prijdúc sem složí randlicn dolu
medzi dve držiatka Archy, na uhlíky naloží kadidlo a od toho sa
celá sieň naplní dymom.
Potom vyjde po tej istej ceste, ktorou vošiel a vo vonkajšej
sieni (vo Svatyni) povie krátku modlitbu. Modlitbu nepredlžuje, aby
nenastrašil izraelitov (ktorí vonku čakajú).
Mi e s t o Ar ch y.
2. Odkedy Archa zmizla, na jej mieste je iba jedon kameň (vo
Svatyni Svatých) od dob prvých prorokovo Tento kameň mennjú
Setijjon (základným kameňom) a je tri prsty vysoký od zemského
povrchu rátajúc. Teraz na ten kladie (Vefkňaz randlicu).
K rop e n i e k r v o II j II n c a v S vat y n i S vat Ý c h.
3. Vyjdúc zo Svatyne Vefkňaz odobere krY (juncovu) od
kňaza, ktorSr ju dosiaf miešal (IV. 3). Potom zase vojde na to
isté miesto, kam prv vošiel (v Svatyni Svatých), zastaví sa tamtiež,
kde prv stál a kropí z neho raz nahol' a 7 l'azy nado!. Medzitým
nedá pozor na to, aby sa kropenie dialo presne nahor, voťažne
nadol, ale robí to tak, akoby niekto s pasťou zápasil. Počítanie
takto vykonáva: 1 (kropenie nahor), 1 a 1 (posledné číslo zi1ačí
!cropenie nado!), 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, 1 a 5,1 a 6, 1 a 7.
Potom vyjde a složí kry na zlatý stojan, ktorý je v Svatyni.
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Z a bit i e k o zJ a J a h v o v i p o s vat e n é h O.
4. Keď vystúpi zo Svatyne, privedú k nemu kozla (vylosovaného Jahvovi). Vefkňaz ho zabije a jeho kry zachytí do medenice.

KI' ope n i e k r vou k o z I a v S vat y n i S vat Ý c h.
Potom zase voj de na to isté miesto, kam prv bol vošiel (v Svatyni Svatých), zastaví sa taktiež tam, kde prv stál a kropí znej
raz hore a 7 razy dolu. PTi tom nehfadí si toho, aby sa kropenie
dialo presne nahor, poťažne dolu, ale tak robí, ako keď niekto
pasťou sa rozháňa a počíta takto: 1 (kropenie nahor), 1 a 1 (posledné číslo značí kropenie nado!) , 1 a 2 atď.
Potom vyjde a položí (krv) na druhý stojan, ktorS' je v Svatyni.
Rabín Juda hovorí, že hol tam iba jeden stojan.
Obrad v Svatyni:
p o k rop e n i e von k a j š e j o p ony k r v o U.
Teraz už Vefkňaz zanechá kry kozliu, vezme kry juncovu a
z nej kropí na (vonkajšiu) oponu (ku Svatyni ležiacu) asi smerom
k Arche, raz nahor a 7 razy nado!. Pri tom nedáva pozor na to atu.
a počítanie takým sposobom vykonáva atď.
Potom zanechá kry jun ca, vezme kry kozla a z nej pokropí
(vonkajšiu) oponu (ku Svatyni ležiacu) asi smerom k Arche, raz
nahor a 7 razy nadol atď.
Potom preleje krv junca do krve kozla a plnú nádobu zpať vyleje do prázdnej.
O č i s ten i e z I a t é h o o I tár a.
5. Keď toto vykonal, podTa predpisu Mojžišovho zákona, (Lev.
16, 18) »vyjde (= obráti sa) k oltáru, ktorý je pr'ed Jahvom«, t. j.
k zlatému oltáru. Začne ho čistiť od hriechu, a to idúc s hora nado!.
Odkiaf začne? Od severo-východného rohu, odtial' prejde na severo-západnSr , ďalej na juho-západný a: konečne na juho-východný.
Na tom istom mieste, kde začína (kňaz manipuláciu s krvou pri
obeti za hriech, pri chattat, Ex. 29, 12, Lev. 9, 9) na vonkajšom
oltári, tam dokončí (Vefkňaz očisťovanie v Deň Smierenia) na vnútornom oltári.
Rabín Eliezer hovod, že Vel'kňaz stál na jednom mieste (na
jednom rohu) a tak vykonával očisťovanie. Na každý roh kropil
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krY a postupoval zdola nahor, vyjmúc roh, ktorý sa nachádzal pred
ním, lebo tam kropil krv zhora nado!.
6. I(onečne pokropí Velkňaz stred zlatého oltára, očistený (od
popola), 7 razy.
Zostatok krvi.
ČO z krvi zostane, to vyleje Vefkňaz na západný podstavec
vonkajšieho oltára. Krv, ktorou manipuluje na vonkajšom oltári,
vyleje na južný podstavec. Jedna s druhou sa smieša a tečle do
údolia Kidrona po osobitných stokách (ktoré sú pod oltárom) a tam
ju predávajú (kňazi) zahradníkom na hnojenie. S tým ukrátia (záujem chrámu, lebo nepodajú cenu).
Z o p a k o van i e obr a d o v.
7. Každý tento jednotlivý obrad musí smierujúci Ve1'kňaz konat
pod1'a poriadku. Jestli VeYkňaz niektorý skutok pred druhým vykoná, má byť ten skutok považovaný za nevykonaný (a má byť
opakovaný). Tak jestli krv kozla prv použil než krv junca, vtedy
z krvi kozla ešte raz musí kropiť po kropení krvou jun ca.
Jestli medzitým, čo sa ešte v Svatyni Svatých s prácou neodbavil, sa kry vyleje, Ve1'kňaz musí novú krv priniesf a kropenie
od počiatku zopakovaf vo Svatyni Svatých. Podobne musí zaobchodit vo Svatyni a tiež podobne u zlatého oltára (jestli pri skutkoch, súvisiacich s týmito, sa krv vyleje). Lebo každý z nich
je samostatným skutkom ku získaniu smierenia (ktoré treba nepretržite vykonávaf; ale predošlý skutok, vykonaný dra predpisu,
netreba zopakovaf).
Rabín Eleazar a Rabín Simeon hovoria, že Verkňaz pri tej
čiastke začína znova, pri ktorej presta!.

Odoslanie druhého kozla do púští za

očistenie

Iudu.

Kozli.
VI. 1. ČO sa týka dvoch kozlov, ktorí sú potrební na Deň Smierenia, je pravidlom, že čo do zovňajšku obidva majú byť rovnakí,
čo do (barvy), veYkosti, ceny a čas ich kúpenia sa má tiež shodovať.
Ale jestli sú aj nie celkom rovní, zodpovedajú. Keď aj jeden v jeden
deň, druhý v druhý deň bol zaopatrený, aj vtedy zodpovedajú.
V páde, že jeden z nich zhynie (nasledovne treba pokračova f) :
Jestli zhynie pred losovaním, jednoducho zaopatria pár k druhému
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kozlovi. Ak zhynie však po losovaní,. celkom nový pár donesú a Vef. kňaz znova o ne losuje. Potom pri losovaní toto hovorl, jestli zhynul
kozel určený pre Jahve: » Tento, na ktorého padol los (určeny)
Jahvovi, nastupuje na miesto druhého«: jestli však zhynu) kozel
určený pre Azazela, vtedy toto hovorl: » Tento, na ktorého padol
los (určený) Azazelovi, na~tupuje na miesto druhého«. Ale kozla,
ktorý zostal, nechajú pásť, až sa mu neiaká nehoda stane, vtedy ho
predajú a cena jeho pripadá v prospech Yubovorných príspevkov,
lebo ako sborová obef za hriech smrť neutrpe!.
Rabín Juda však toto hovorí: Musí zomreť.
Tiež Rabín Juda hovorí: Jestli sa krv (prvého kozla) vyleje,
kozla, ktorý má byť preč poslaný, treba sťaf; jestli zhynie kozel,
ktorý má byť preč poslaný, krv (prvého kozla) sa musí vyliať (a
v obidvoch prípadoch obrad pri losovaní treba začat z predu).
V y z n a n i e h l' i ech o v nad k o z ) o m s m i e l' e n i a z a l' u d.
2. Ve1'kňaz pristúpi ku kozlovi, ktorý sa má preč poslať, opl'e
naň obe ruky a vyzná hriechy nasledujúcimi slovami: »Ó, Jahve!
Tvoj rud chybil, zhrešil pred Tebou. Ó, Jahve! Odpusť pochybenia
i pl'evinenia i hriechy, ktorých sa dopustil, ktoré činil a páchal pred
Tebou Tvoj rud, Izrael, ako je napísané v zákone Tvojho sluhu Mojžiša: Lebo v ten deň činí vám smierenie, aby očisti! vás; od všetkých hriechov svoji ch pred Jahvom čistí budete« (Lev. 16, 30).
Nato kňazi a Yud, ktorý stojí v dvore, keď počujú Ukryté Meno,
keď vyjde z úst Verkňaza, pokloní sa, padnú na tvár a hovoria:
»Buď požehnané jeho velebné krárovské meno na veky vekov!«
D Opl' a ven i e k o z 1a s m i e l' e n i a.
3. Potom odovzdá Vel'kňaz kozla tomu, kto ho odnesie.
K odneseniu je vhodný bárskto (izraelita práve tak, ako pohan).
Avšak VeJ'kňazi vydali nariadenie a nedovolili, aby ho izraelita
odnieso!.
Rabín Jose sa takto vyslovuje: Stalo sa, že odniesol kozla istý
Arzela z mesta Sepphoris, ktorý však bol izraelita.
4. Spravia podlahu pre kozla, aby ho ochránili pred babylonskými židmi, ktorí potrhávali jeho srst a pri tom hovorili: »Vezmi
a choď! Vezmi a choď!«
Niektorí z jeruzalemských vznešených odprevadia nosiča kozla
k prvému stánku. Desať stánkov je postavených od Jeruzalema ku
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COq-U (t. j. Priepasti) vo vzdialenosíi dohromady 90 rísov, počítajúc
7 a pol rísóv na 1 mílu.
5. U každého stánku (tam postavení) oslovia nesúceho: »Tu
máš pokrm! Tu máš vodu!« Potom ho odprevadia od svojho stánku
až po nasledujúci, vyjmúc pcsledný stánok v rade, z pomedzi I'udí,
z ktorých ani jeden neide s ním ku Coq-U (k Priepasti), ale postavia
sa z ďaleka a odtiaf sa dívajú, že čo robí.
Z a bit i e k o z I a s m i e r e n i a.
6. Ten však čo robí? Rozdelí stuhu karmazinovu (IV. 2) na
dve čiastky, jedon konec priviaže ku skale, druhý na roh kozla
a potom svaliac ho na chrbát, srúti ho dolu. Kozel sa kotúla nižšie
a nižšie; nedojde ani k polovici hory a už sa rozbije na prach.
Nesúci sa potom zpať obráti a zostane v poslednom stánku, až
kým sa celkom nestmie.
Odkedy počnúc stane sa jeho šat nečistým? Odvtedy ako vyjde
z pomedzi múrov Jeruzalema.
Rabín Simeon má za to, že od toho okamihu, keď u Coq-u
(Priepasti) zvrhne kozla.

o

bet o varl i e, poť a žne s p á len i e jun c a a k o z I a.
7. Po odnesení kozla pristúpi Vel'kňaz k (zabitému) juncovi
a kozlovi (IV. 3 a V. 4), ktorých treba spáliť. Rozsekne ich, vyberie
z nich čiastky (určené na oltár), dá ich na jednu misu a na oltári
obetuje. Samé zvieratá, navešané na drúky, dá odniesť na Ohnište.
Od ktorej doby sa stane nečistým šat (nesúcich)? Odvtedy, ako
vystúpia z pomedzi vnútorného nádvoria.
Rabín Simeon za to má, že počnúc odvtedy, keď oheň už silne
plápolá.

z č o hoj e p o z n a tel' n é, ž e d r u h Ý k o z e I j e pop r a ven ý'?
8. Po uplynutí určitého času oznámia Verkňazovi, že kozel
prišiel na púšf. Ako sa to dozvedia, že kozel prišiel na púšť? Postavia stráže a tieto (ako znamenia) kývajú ručníkmi a tak sa
dozve dia, že kozel už prišiel na púšf.
Rabín Juda hovorí: Dostatočným znakom je tá skutočnosť, že
od Jeruzalema do Bet-tIidduda (podfa iných do Bet-Iiorona, kde
je .priepasť COq) je vzdialenost 3 míle. Keď teda niekto (po odne-
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sení kozla) ide 1 mílu, práve tofko nazpat, potom čaká dobu, potrebnú pre prechádzanie 1 míle, vtedy može vedeť, že kozel prišiel
na púšf.
Rabín Izmael tvrdí, že iný znak orientuje (izraelských): stuha
karmazinová je priviazaná na dver Svatyne; kecl' kozel prišiel
na púšť, barva stuhy sa zmení na bielu podfa slova Písma: »Jestli
by boly vaše hriechy ako červec, ako sneh obelia«. Oz. 1, 18).
Pl'edčítanie sviatočného

odseku, pozehnanie.

Tex t.
VII. 1. Potom Vefkňaz začne čítať (sviatočný odsek). Jestli sa
mu páči čítat v šatoch byssusových, može to spraviť; ale smie čítaf
aj v svojom vlastnom bielom svrchníku.
Služobník obci vezme závitok Zákona, odovzdá ho Predstavenému obci, Predstavený obci odovzdá ho chrámovému Velitefovi a
chrámový Velitel' Vefkňazovi. Vel'kňaz prevezme ho stojačky (a
stojačky číta), a to odsek »Po smrti dvoch synov Áronových« (Lev.
16), ďalej odsek »Deviateho dňa siedmeho mesiaca však« (Lev.
23,27-32).
Po prečítaní zakrúti závitok Zákona, dá si ho na prsia a povie: »Ešte viac je tu napísané, než to, čo som pred vami prečítak
Ten odsek, ktorý sa začína slovami »Deviateho dňa siedmeho
mesiaca« a ktorý sa nachádza v 5 knihách Mojžišových v čiastke
Spočítania rudu (Num. 29, 7-11), povie zpamati.
P o žeh n a n i a.
Konečne povie Vefkňaz 8 požehnaní: 1. za Zákon Mojžišov,
2. za bohoslužby, 3. za vyznanie hriechov, 4. za odpustenie hriechov,
5. za sám chrám, 6. za sám Izrael, 7. za samých křiazov (podfa
iných: za kňazov a Izrael) a 8. za modlitbu, ktorá potom nasleduje
(ktorá ešte zbýva).
2. Kto sa díva počas čítania na Vefkňaza, ten sa nesmie dívať
na junca a kozla, keď ich spália. Kto sa zase díva na junca a kozla,
keď ich spália, nesmie sa dívať na Vefkňaza počas čítania. Nie
preto, akoby nebolo dovolené (zúčastniť sa na oboch), ale že je
cesta veľmi ďaleká a obidvoje sa odrazu deje.
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Obete za Velkňaza a za Iud.
D vab a l' a n y a sed e m bar á n k o v.
3. Jestli Vefkňaz konal čítanie v šate byssusovom, umyje si
ruky i nohy.
Potom sa vyzlečie, vstúpi do vody, okúpe sa, potom vystúpi a
osuší sao Na to mu prinesú pozlatené ozdobné rúcho, ktoré si oblečie
a potom si umyje ruky a nohy.
V ozdobnom rúchu vyjde na dvora prinesie obetného barana
za seba, obetného barana za fud a 7 bezvadných, jednoročných
baránkov. Tak aspoň hovad Rabín Eliezer.
Rabín Akiba však tvrdí, že spolu s raňajším Tamidom boli prinesení (baránky), avšak zápalnoobetný junec a kozel, ktorého obetujú na vonkajšom oltári, boli prinesení pri večernom Tamide.
Večerní

Tamíd.
4. Vefkňaz zase si umyje ruky a nohy. Potom sa vyzlečie,
vstúpi do vody a okúpe sa, potom vystúpi a osuší sao
Prinesú mu biely šat, on si ho oblečie a potom si umyje ruky
a nohy.
Nato vstúpi do Svatyne, aby vyniesol šálku s kadidlom a randlicu s uhlím (V. 1).
Nato si umyje ruky a nohy, vyzlečie sa, vstúpť do vody a okúpe
sa., potom vystúpi a osuší sao
Prinesú mu pozlatené ozdobné rúcho, ktoré si oblečie a potom
si umyje ruky a nohy.
Nato vojde do Svatyne, aby priniesol večernú kadivú obeť a
obriadil lampáš.
Potom si umyje ruky a nohy a vyzlečie sao

D o k o n č e n i e.
Prinesú mu jeho vlastný oblek, ktorý si oblečie a potom ho
domov odprevadia. Doma usporiada slávnosť pre svojich priatefov
preto, že bez nehody vyšiel za Svatyne.
V e r k ň a z s k é s láv n o s t n é l' Ú c h O.
v osmových kúskoch rúcha vykonáva službu, obyčajný kiíaz však v štvorakom. Posledné sú nasledujúce: 1. košefa,
2. nohavice, 3. turban, 4. pás, k tomu patd ešte u Vefkňaza 5. ozdoba prsná, 6. vesta, 7. plášť a 8. ozdoba čela.
5.

Vefkňaz

Oeň
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Opytovanie sa s Urim a Tummimom sa deje v ozdobných ša.to ch. Pre obyčajného človeka s týmito nemožno sa pýtať, ale len
pre král'a alebo pre Synedrium alebo pre iného, ktorého obec zvlášť
potrebuje.

Predpisy pre Deň Smierenia.
VIII. 1. Na Deň Smierenia je zakázané jesť, pit, umývať sa,
užívať masť, nosiť sandály a obcovať (pohlavne) so ženou.
Kráf a novovydaná žena si mažu umyť tvár, šestinediefka si
maže obuť sandál, hovod Rabín Eliezer; iní zákonníci to však zakazujú.
P a s t.
2. Kto v Deň Smierenia tofko He, kofká je dozratá (vyvinutá)
ďatla, aj so zrnom, a kto tofko pije, kol'ko je dosť k vyčisteniu úst,
zhreší. Každé strovené jedlo sa počíta, dokiaf dá vefkosf jednej
ďatle a každý spotrebovaný nápoj sa počíta, dokiaf dá tofko, kofko
je dosť k vyčisteniu úst. Ale pokrm a nápoj spolu sa nepočíta.
3. Jestli nielvto pozabudnúc sa raz jie a pije, je povinný priniesf
jednu obef za hriech. Jestli niekto ale aj jie aj pracuje, je povinný
priniesť dve obete za hriech.
Jestli niekto jie pokrm, ktorý sa za pokrm nepokladá, alebo
pije nápoj, ktorý sa za nápoj nepokladá, na pl'. rybiu šťavu alebo
pác, vtedy je od viny prostý.
De t i.
4. Deti nenútia rodičia postiť sa na Deň Smierenia. Ale 1 rok a
2 roky (pred povinným vekom) pomaly privykajú ich, aby boly
zbehlé v zákona ch.
Nemocní.
5. Tehotnej žene, jestli si to žiada, (príbuzní) torko dajú jest,
až ju to občerstvÍ.
Chorého zodpovedne osvedčenia odborníka treba nechať jesť.
Jestli však odborník nie je prítomný, dajú mu jest podra svojho
osvedčenia, až povie, že dost.
6. Jestli niekto má hladovú chorobu, tomu je treba dať jesť, čo
aj nečisté veci, dokiaf sa mu nezačnú oči ligotať.
Koho besný pes pokúsal, tomu na deň Smierenia nedajú jesť
z lal'oku psích jatier.
Rabín Matja ben Bereš pokladá to však za nedovolené.
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Rabín Matia ben Hereš aj to hovorí: Jestli niekoho hrdlo bolí,
nech mu náleiú do úst liek aj v sobotu, lebo ten je v nebezpečí
života, Lebo každý taký prípad, keď niekto je v nebezpečí života,
odpudí sobotu,
P r á ca,
7. Keď sa zrútia na niekoho zrúcaniny a je pochybné, či je tam
alebo nie, pochybné, či je živý či mrtvý, pochybné, či je cudzí, či
izraelský: (na každý pád) treba zrúcaniny rozhrnúť. Ak ho najdú
živého, celkom ich rozhrnú, jestli však zomrel, tak ich nechajú.
O d p u s ten i e hr i ech o v.
8. Obef za hriech a za (vyznané) viny prinesená obef zadovážia odpustenie.
Smrf a Deň Smierenia zadovážia odpustenie, jestli sú v spojení
s pokánim.
Pokánie zadováži odpustenie za fahké priestupky, prestúpenie
rozkazu alebo zákazu; pri fažkých však poskytuje odročenie (trestu), kým príde Deň Smierenia a vtedy zadováži odpustenie.
9. Kto talkto smýšfa: »zlo spravím a potom ho ofutujem, zlo
spravím a potom ho ofutujem« - tomu sa neposkytuje sposob k
pokániu.
Kto takto smýšfa: »Dopustím sa zla a Deň Smiernia mi zadováži odpustenie«, tomu Deň Smierenia neprináša odpustenie.
Za taký priestupok, ktorý človek spácha proti Všemohúcemu,
Deň Smierenia prináša odpustenie. Za taký priestupok, ktorý človek
spácha proti blížnemu, Deň Smierenia neprináša odpustenie, jestli
patričný neupokojí blížneho.
Rabín Eleazar ben Azarja toto vysvetlenie pojí k týmto slovám
Písma: »od všetkých hriechov svoiich pred Jahvom čistí budete«
(Lev. 16, 30): Za taký priestupok, ktorý spácha človek proti Všemohúcemu, zadováži Deň Smierenia odpustenie. Za taký priestupok,
ktorý spácha človek proti svojmu b1ížnemu, Deň Smierenia nezadováži odpustenie, jestli patričný neupokojí b1ížneho.
Rabín Akiba hovod: »Akí šfastní ste, izraelskí! Pred kým sa
stávate čistými a kto vás očisťuje? Váš otec, ktorý je v nebi. Lebo
sám hovorí: »Kropím na vás čistú vodu a budete čistí« (Ez. 36, 25) a
(Jer. 17, 13) hovod: »Miqve-om Izraela je Jahve« (miqve = nádej
a nádržka na vodu). Čo znamená miqve? To, čo očisťuje nečistých.
Podobne tiež Svatý (Boh), ktorý buď požehnaný, očisťuje Izraela«.

Prof. Dr. Konstantin K u r n a t o w s k i in Kaunas, Litauen:

Sprichworter und sprichwortliche Redewendungen in1 Pentateuch.
Das alte Testament ist ein grandioses Oeschichtswerk, das in
einem Zeitraum von tallsend Jahren entstanden ist, dessen Tradition
und Quellen jedoch noch um Jahrhunderte weiter zuriickreichen.
Es gibt uns Kunde vom Leben und Treiben der Leute des vorderen
Orients in einem Zeitlaufe von bald zweitausend Jahren vor Chpisti
Oeburt.
Aus den verschiedensten Oeschichtsquellen zusammengesetzt,
durch miíndlichen Tradítionsstoff erganzt, bietet clieses gewaltige
Literaturdenkmal eline einzigartige wertvolle Darstellung, in der
zweifellos das Durchschnittsbewusstseill des Menschen jener Zeit,
ihre ganze Welt- unci Le,bensanschauung einen schriftlich fix,ierten
Niederschlag gefunden hat.
Das alte Testament ist aber zugleich au ch ein volkstiímliches
Buch. Nalv und reflexionslos werden hier Erlebnisse und Erřah
rungen eines ldeinen, auf der Anfangsstufe der Kultur sich befil1dlichen Volkes wiedergegeben, dem Allzumenschliches den Al1tag
fil11te, das der Menschheit an Kulturwerten nichts, ja gar nichts
hatte bieten konnen, dafilr aber einen Oottesbegriff und eine Erkenntnis des hOheren Wesens, die es zum klassischen Volke der
Religion hat werden lassen.
Eine interessante und dankbare Aufgabe ist es, festzllstdlen,
was wir an volkstiímlich sprichwortlichen Reichtum im a1ten Testamente haben.
Hier sol1 nul' ein ganz bescheidener Versuch gemacht werden,
einige sprichwortliche Redewendungen im Pentateuch ausfindig
zu machen.
Es ist selbstversta,ndlich und ldar, dass wir es dort mít wirk-
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lichen volkstiimlichen Sprichwortern zu tun haben, wo wir die
stereotypen' Eingangsworte - und Formeln wie

'i~~~ i~-SV oder
O~StV~;, ~'i~~~ i~-SV oder
*) StV~S ;'li~;' i~-SV
finden, doch sind eine Menge sehr alter volkstiimlicher Sprichworter
und sprichwort1icher Redensarten in den Biichem des alten Testaments verstreut, von denen nicht ausdriicklich gesagt ist, dass sie
im Volke bekannte Sprichworter seien. Dieselben festzlIstellen. wird
oft Sache des Oef.iihls und des subjektiven Empfindens sein, und so
konnen im Nachstehenden vielleicht auch solche Redewendungen als
sprichwortlich aufgenommen worden sein, die es nicht sind, wahrend andere wirklich volkstiimliche sprichwort1iche Ausspriiche
meinem Empfinden entg,angen sind. Hierin behilflich kann auch die
Vergleichung mit dem Sprichworterschatz anderer Volker sein,
zumal bi1dliche Redensarten geistiges Oemeingut der Menschheit
sind. Sie greifen tief in die R,elig'ion und das soziale Leben des Einzelnen und des Volkes, spiegeln dessen Leid und Freude. linmor,
Ironie, Schlauheit und praktisches Denken, ja, die Volksweisheit
aller V,Olker und Zeiten hat sich seií jehel' in ahnlichen, oft gleichen
Redewendungen geaussert, wie sie sich auch heute noch ebenso
al1sse.rt.

*
Als erstes wirkliches Sprichwort im alten Testamente lesen
wir Oen. 10, 9 (1):

;,,;,~ ~,,~S ,~~ 'i'~~ ''i~''~
Nach Ounkel fUhrt das Nimrodstiick ins X. oder IX . .Tahrhundert.
Es spiegelt das naive Interesse der israelitischen Kindheitsperiocle
am primitiven lagdhandwerk, in dem der 'i'~~ Nimrod sich einen
bleibenden Namen erworben.
Wie alte Volkssagen Kultstatten den Vorzug geben und dort
am liebsten zu liause sind, so pragt auch der Volksmund gem
Sprichworter, die eine Deutung des Namens der Kultstatte und
*) Unter den Begriff StV~ fallen schlechthin Oleichnisreden, Pflanzen- und Tierfabeln, R1itseldichtungen uncl Zahlenspriiche.
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der Offenbarung des numen loci geben. So Oen. 22, 14b (E):
;'~'i" ;'~;''' 'i;'~

O,";' 'i~~"

'itV~

.

Einen sprichwort!ich gewordenen Wunsch (Segenswunsch fUr
die Neuvermahlte) finden wir in der Oeschichte von Rebekkas
Brautwerbung, Oen. 24, 60 {1):

;'~~'i ,,~S~S ,,~;, f.'1~ "mn~
~.,~"W

'iVtV li~ 1V'i~

tV'i""~

Die derbe Ausdrucksweise und kriegerisch eingestellte Stimmllng
weisen auf ein hohes Alter dieses Spruches und machen ihn zu
einem volkstiimlichen.
Ein volkisches Sprichwort scheint vorzuliegen im Spottliede
der o.,StV~;, auf Moab, Num. 21, 29 (E):

~~~~ 1S-~,~
tV,~~.. t:lV f.'1'~~
Den Eindruck eines wirklich volkstiimlichen Sprichwortes
scheint zu machen Deut. 28, 13:

~"1S ~S, tV~'iS ;";''' 1"li"~
und sein Oegenstiick Deut. 28, 44b:

~"7S ;'~;'f.'1lili~' tV~'iS li";''' ~,;,
Die pragnant gefassten BHder und ihre Wiederholung scheinen
auf eine htillfige Anwendung des Spruches zu weisen, in dem der
beobacht,ende Sinn des Volkes politische und soziale Ungleichheit
zum Allsdruck br>ingen will.

*
Neben diesen Sprichwortern finden \vir im Pentateuch eine
ganze Reihe so recht volkstiimlicher sprichwort1icher Redensarten,
die der altisrae1itische Volksmund gepragt, um sie dann als »gefliigelte V/orte« in die weite Welt hinaus zu las sen. Auch sie haben
im Pentateuch ihren Niederschlag gefunden. Zu diesen »gefliigelten
Worten« scheint die tiefe, alltagliche Erfahrung altisraelitischell
Menschenlebens zn gehOren, die beredten Ausdruck findet in
Gen. 6, 5 (1):

O~.,;,-S;, V'i ~'i ,~S li~tVn~ 'i~,,"S;,~
und Oen. 8, 21b (1):

''''iV''~ V'i O'~li ~S 'i~"
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Hier ertont die umIte Klage uber die angeborene Sehw~iehe des Erdgeborenen; gleich einem unabanderlichen fnrchtbaren :Fatum, ihm die
freje Willenskraft raubend, lastet sie schwer auf ihm und er hnn
lhr nieht entgehen. Ja, Volksklngheit und Volkserfahrung wissen es!
Aueh der Prophet (Jerem. 17, 9) bestiitigt es, dass »arglistig, mehr
als alles ist das Herz, \Vel' kennt es aus?« _.Der :Fluch Goites uber den Menschen, Gen. 3, 19 (J), scheint
einen sprichwortlichen Widerhall gefunden zu haben in der Selbsterkenntnis und Selbstcharakterisierung Abrahams, Gen. 18, 27b (J):

Neben diesen wenigen Proben volkstiimlieher Spriehworter,
durften bei genauerem Nachforschen im Pentateuch sicherlich noeh
so manche andere sich finden lassen, die ein Lieht auf die altismelitisehe Volkswe,isheit werfen wurden, die so reichlieh bei vorderen
und spateren Propheten zum Ausdruck kam, um letztlich in den
planmassig angelegten Sammlung.en der hebr~Usehen Spruehdichtung
ZLl hohel' literariseher Bliite Zll gelangen.
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Habel1 nicht mít Abraham anch andere seiner Zeitgenossen es
ebenso tief empfunden und erlebt?
Ein unberufener Richter tragt immer das Geprage des Laeherlichen an sich. Solches empfanden die Manner von Sodom an Lot,
wenn sie ihm zurufen, Gen. 19, 9 (J):

to~~tt+ to~tt+~~ 'j1~S-~:ll 'iM~~
:FreíHch, das »R.ichter spielen« ist sprichwortlich geworden!
Auch sterben und beerdigt werden sind Motive, deren sich die
Volksweisheít in sprichwortlichen R.edensarten bedient. Wir lesell
Gen. 25, 8 und Gen. 25, 17b (P):

~~~V-S~ ~ON~~ Ji~~~ V~~~~
Diese sprichwort1iche Wendung findet sich ferner Gen. 35, 29;
Gen. 49, 33; Num. 20, 24.
Als Nachhall einer ursprunglich starle drastischen Schwursitte
(beim PhalIus), kann die vielleieht sprichwortHch gewordene
SchWlIrformel Gen. 24, 2 (J) und Gen. 47, 29 (1)
symbolisehe
geIten:
~~'j~

jiM", ~'i~ ~Y·O~tv

Bis auf den heutigen Tag g·ilt dieAussage vom spriehwortHch
gliickliehen, fruchtbaren Lande Exod. 3, 8b (J. E.), von der

tt+~'i~ ~SM Ji~T i)"~
Dieselbe Wendung findell ~vir im Pelltateuch: Ex. 33,3; Lev. 20, 24;
NlIm. 13, 27b; Num. 14,8; Num 16, 13 nnd 14; Dent. 6, 3; Deut. 11,9;
Deut. 26, 9; Deut. 26, 15b; Deut. 27, 3; Deut. 31, 20. Der Prophet
Joel sprieht 4, 18 von »Bergen, die von Most triefen und Hugeln,
die von Milch fliessen.«
3
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Prof. dr. S. Dan ě k, Praha:

Gazer, servus Ahrahallli a Taphanes
princeps (Pharaonis).
V druhém školním drama tě Komenského z r. 1641, Abrahamus
Patriarcha'~), vystupuje několik osob, jichž povahu a poslání podle
všeho zbývá objasniti.
Snadno se přeneseme přes nedostatek seznamu osob, který neuvádí servi duo (Actus V. Scena X.), ač aspoň jedinou větou se ozvou
na oslovení Fos, famuli. Možno je připočítati k 11. Familia Abrahami, v jejíž turba (II. II) zanikají bezejmenní. Celkem nepatrná je
také nepřesnost 16. Peregrinus, nuntius belli,' rozpadá-li se potom
tato personáž na dvě osoby (III. III.), pořád jen ladí s biblickým podkladem takovéto důvodné a důmyslné rozlišení mezi běženci Gen.
14, 10 (peregrinus) a 13 (nuntius). Rušivější už je lHa čtenáře dramatu, že 22. Angeli tres amul Abrahamum přijímají pozvání jeho
unisono, načež mluví jen jeden, a že týž, qui in persona angeli hactellllS (V. III.) locutus fuit, prohlašuje pak: Nominc ... Dei tui tibí
adsum (V. IV.), načež jeho role se uvádí heslem Deus _ v rozporu
s návodem pečujícím, aby 4. Dei Vocem exprimens mluvil tak, ut
spectatores neminem videant nec, unde vox veniat. (mimadvertere
valeant (I. 1.).
Než i to všecko a leccos ještě tomu podobného prostě obráží
obtíže, jež do sebe má biblické podání samo. A vydavatel konstatuje, že látku k dramatu poskytlo Gen. 11, 26 až 22, 20 (recte 19),
až potud zcela správně uzavírá: »Je tedy pro znalce bible další citace zbytečná« (str. 72).

Leč na rozhraní s volnou invencí stojí osoba 17. Nuntius victoriae jako ztělesnění logického předpokladu Gen. 14, 17 (v J'šel krdl
Sodomský proti němu sciI. vstříc Abrahamovi). Posel se předsta
vuje co služebník Abramův (Dominus meus IV. I.) poslanir se zprávou o vítězství ke králi Sedom. Dramatické poslání této postavy je
zřejmé z obsahu poselství in transcursu sdíleného s občany nejmenovaného místa (civ es) a z okolnosti, že vystupuje po hudební vložce:
obstarává tedy přechod k novému dějství jakoby Argllmentllm enarrans (osoba 2.). Vlastní poslání její však se zračí v tom, že paren*) Abrahamus Patriarcha. Scena repmesentatus ... Amstelodami ...
van den Berge ... 1661. K vydání upravil Dr. Josef Reber. (Vešk. spisů
J. A. K. sv. VI. viz str. 69-74 a 131-165). V Brně 1911.
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thesou v řeči zajišťuje soulad mezi zprávou o králích Sedom a Amo. ra, kteří »V údolí . .. studnic klejovatých . .. utíkajíce: .. p(~dli ta~l«
(14, 10) a zprávou o setkání Abramově (14, 17) s om~ k~alem, jen
dramatě jménem Bera ztotožněns'rm. Pouhou kombmacl z 14, 17
:e o
e Pl'oelio elapslls intra muros suos se occlusit a
naproti možnému pojetí ceciderunt ibi Vulgo (srov. nejasné padli tam
Kral.) za n-p-l 14, lOse požaduje výklad x. EJJEnw.aJJ EXE{ (S~Ptua
ginta), pojištěný také protějškem Nostrates caeSl sunt v ustech
posla (III. III.).
Docela překvapuje monolog osoby, jež vllbec chybí v seznamu,
ač vystupuje s plným jménem Gazer, servus Abrahamí (V. 11.).
Kdežto 9. Milca figuruje v seznamu, ale pouze Vystup~je (I. I~.)
ne mluvíc a jen mezi sorores dilectae oslovena (II. 11.). Mylka s Ehezerem, jehož monolog tvoří VI. výstup téhož dějství, je vyloučena
uz t'lm, zVe Abram označuje ho výslovně za IJrimarill1n domlls meae
b '1
fidumque . .. minist1'llm meum (II. 1.). Zřejmě sic má tento sluze Ul {
tlumočiti city čeledi, která se podrobila obřízce. Ale jak př~šel
k jménu Gazer? Tento plný, pausální tvar (vedle kontexto~eho
gaezaer) přísluší v Starém zákoně jen známému !~enaanske~1U
městu. Teprve Još. 10, 13 se o něm zmiňuje pro porazku tam?lho
krále Horam, a 16, 10 konstatuje, že se tam udrželi Kenaanci Jako
poplatníci Efrajimcům. Nelze tudiž v osobě Gazer viděti eponyma
toho města bezpečně. Ovšem jméno vyvoláva představy, Jez
velmi sluší představiteli Abramových rabů právě pokud byli »za
stříbro od cizozemce koupeni« (Gen. 17, 27). Ani kenaanská přísluš
nost města ve světle etymologisace (kramář Ješ. 23, 8 a lioš. 12, 7)
nezdůvodnila by však volbu jména s dostatek. Teprve skutečnost,
že g-z-r zde užil už Targum jako technického výrazu za hebrejské m-v-l (obřezati), ukazuje v Gazer al1egorickou postavu zastupující domdcí Abrahamovy jak »obřezdni jsoll s ,~im« . (?en.
17, 27). Naučná hodnota monologu pak vysvitne, srovname-h .Jeh~
výzvu ga1ldemlls . .. nos ... omnes cum domino nostr~ foeder~ DeI
esse inclllsos - mající na mysli ostatní čeleď - s vyzvou ePIlogu
hry: HuillS nos quoque filios es se per fidem factos gltlldemllS, ea ratione /l1'omissionllm aeterna1'llm cum ipso factí coheredes.
Rovněž nomen locale vězí v pojmenování osoby 13. TaphaT/~s
princeps. Naproti TaCf))Jas atp. Sept. a Taphnis Vulg. reprodukUje
Taphanes přesně hebrejskou vokalisaci tahpanhes (T achpallches

něm zjišťuje:

v

v

3*
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Kral.) , jak ony verse ne dbajíc arci laryngál. Volbu tohoto místa
mohla usnadniti analogie Jirm. 43, 7: až sem právě přišli Judejci
prchající do Egypta ,pro strach babylonský' - tak jako všel tam
Abram »pro(tož) ... veliký hlad« (Gen. 12, 10 a d.). Sic nikoli zcela
jak oni, kteří neuposlechli hlasu Hospodinova, ale přece na rozdíl
od cesty do Kenaan (12, 1-9) bez výslovného pokynu Hospodinova.
Přesně vzato, čekali bychom pak, že zmínku o příchodu Abramově
(II. IV.) učiní Taphanes jakožto eponymos a té doby držitel tohoto
města, nikoli 14, Alter princeps. Zato však, je-li Taphanes oním
prvním princeps, který s povděkem kvituje zmínku o finančním prospěchu kynoucím od hladových přistěhovald't, pochopitelně má Oll
zejména uloženo vzíti na vědomí bohaté obmyšlení Abrama faraonem. Mimo to vyskytuje se toto jméno ve Starém zákoně též
jako osobní ve své formě tahpenes Jirm. 2, 16 shodné i s Ta/Jhnes
Vulgo 1. Reg. 11, 19 a n.; tu je nese královna égyptská (Tafnes KraI.),
pěstounka svého synovce, prince edomského - tedy také cizozemce. Naproti tomu, žel, uniká mi zatím ona vnitřní spoiitost jména
s postavou, jak se jevila u Gazer. Onomastika tu operují s motiVy,
které nevedou nikam. Na vybranou je leda Hieronymovo signllnl . , .
graece avaawwv, t. j. smluvené znamení (nes) se zřetelem na apostrofu knížete faraonem a motiv OeplS (n-ll-s) jako možný náznak
pokušení obdobou hada z Gen. 3.
Nicméně identifikaci jména mám za nepochybnou. Taphanes totiž není jediný případ, který dokládá, že pravopis vlastních jmen
v tomto dramatě usiluje o přesný přepis hebrejských tvarů - úsilí
to jistě příznačné v divadelní hře prováděné studenty. Vedle konvenčních přepisů Nachor, Isaac, společných versím řecké i latinské,
ano vedle Agar proti 'A{'ct(? lze pozorovati také snah,u přiblížiti se
hebrejskému znění v Haran (I. III.) : Charan (IV.) = 'A(?ctV " XctQctV
proti Aran: Haran Vulgo Gen. 11, 31. Očividná je ta snaha na tvaľu
Milca proti 11ir2xu a Melcha. Není tedy v seznamu osob na místě
editorská oprava Thare za tištěné Thara, což je vokalisace získaná
týmž pochodem jako u Taphanes. Nemaje po ruce prvotního tisku,
nemohu ovšem hned ziistiti, zda Thare i v samém dramatě (I. 1.,
II. 1., III. IV. bis) je taktéž opravou. Právě tak bylo! by třeba se pře
svědčiti, jak se má věc s Melchisedech (IV. II.) vůči 18. lVlelchisedeck
osobového seznamu: mělo tím bj'rti rozlišeno kaf první a kof druhé
složky toho jména?
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n d 8 i n, Dr. theoI., Professol' an der Universitiit Riga:

Die Gnosis des J ohannesevangeliunls.
Ein Blick auf die »biblischen Theologieen« und sonstige ver,vandte Literatur lehrt, dass der Begriff des Erkennens im Johannesevangelium, namentlich in seinem Verhaltnis zum »Glauben«,
Schwierigkeiten bereitet und noch immer Gegenstand der DiskussiDn ist.
Ganz

nahe werden

beide

BegrHfe

aneinandergertickt bei

Pe i n e/)
Nach Ji o I t z man n ist das Erkennen dem Glauben, ganz wie
in der Gnosis, tibergeordnet. 2 )
S chl a t t e r melint feststellen zu konnen, dass vom Erkennen
in einem zweifachen Sinn die Rede sei: einmal als von einem dem
Glauben vorausgehenden, das andere Mal als von einem ihn vollendenden Akt, in welehem nicht mehr, wie ,im Glauben, eine Abh~i.ngigtkeit von fremdem Zeugnis liegt. a)
We i S S findet, dass Glauben und Erkennen hei Johannes einander sehr nahe stehen, dass aber Johannes mít Erkennen etwas
Tieferes meine, namlich den mystischen Besitz Gottes und seiner
Liebe selber. 4 )
I. E r k e n n e n u n d G 1 a u b e n.
Welehes ist der Sachverhalt, der im Sprachgebrauch des IV.
Evall.geliums vorliegt?
1)
2)
3)
4)

Theologie des N. T., 3, S. 465 f.
Lehrbuch der Neutest. Theologie, S. 421 f., vg!. S. 531.
Der Olaube im N. T., 3, S. 220 f.
Biblische Theologie des N. T., 4, S. 461 f.
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Fur die Oleichsetzung Erkennen=Olauben Hisst sich eine ganze
Reihe Aussagen anfilhren, in denen die Zeitworter mm;E:vE:w und
ywwauE:w scheinbar promiscue in den gleichen Wendungen und
Zusammenhangen gebraucht werden:
An Gott glauben (selten) .5,24; 14,1.
Oott, resp den Vater [er ]kennen, resp. nicht [er]kennen) 7,28;
8, 19; 14, 7; 16, 3; 17, 25.
An den Sohn, resp. seinen Namen glauben, besonders in der
Wendung: »Wer an den Sohn glaubt, hat das e,wige Leben« 1, 12;
3, 15, 16; 3, 18,36; 4, 39; 5,39,46; 6,29,30,35,40; 7, 5, 31,38,39;
8, 30; 9, 35, 36; 10, 42; 11, 25,26,45,48; 12, 37,42,44,46; 14, 1,12;
16, 9; 17, 20. (Man beachte die Haurugkeit dieser Wendung!)
Den Sohn, resp. Logos erkennen oder hnnen 1, 10; 8, 19; 10, 15;
14,7,9; 17,3. (»Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen
wahren Oott el'kennen und den du gesandt hast, Jesus Christus.«)
Olauben, dass Jesus vom Vater ausgeht, resp. gesandt ist 11,42;
16,27,30; 17,8,21.
Erkennen. wissen, resp. nicht wissen, dass Jesus vom Vater
ausgeht und zu ihm zurilckkehrt 8,14; 14,4,5; 17, 8; 17, 23.
Olauben, dass Jesus ám Valter ist und der Vater in ihm 14, 10,11.
Erkennen etc .... 10, 38; 14, 20.
Nicht minder schwerwiegend 1st jedoch das Material, welches
fUr die Oberordnung des Elikennens uber den Olauben, resp. fur die
Auffassung spricht, dass es sich beim Erkennen um etwas hOheres
als den blossen Olauben handle.
tlierher gehort vor allem das johanneische Petrusbekeuntnís mit
seinem nE:mm;dJXa!wv ua/. Eyvw'Xa!lE:V 6, 69, mit welchem deutlich
eine hohere Olaubensstufe gegenuber dem wetterwendischen Olauben der Masse bezeichnet werden solI.
In ganz ahnlichem Sinn wird 8, 30 ff mit yvcóaea,'fE: 'í1)v dA:~
,'fE:lav eine neue Stufe denen verheissen, die ím Olauben resp. dem
Offenbarungswort J esu beharren werden.
In vollkommenem Masse befindet sich im Besitz dieser hoheren Stufe allein Jesus. Das trItt mit absoluter Deutlichkeit in dem
Umstand hervor, dass von ihm zwar Kenntnis und Erkenntnis
Gottes, resp. des Vaters, au ch GoUesschau, niemals aber Glauben an
Gott ausgesagt wird. Oberhaupt ist ja der Gedanke, dass allein Jesus
a)s der Logos, der !lOvoyE:VljS, der vom Busen des Vaters kommt,
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vollkommene Kenntnis Gottes und der himmlischen Dinge besitzt,
einer der Lieblingsgedanken des Evangelisten. Damit htlngen dann
aufs engste clie stets wiedelikehrenden Situationen zusammen, in
denen in typischer \Veise der Abstand gezeigt wird, der zwischen
dem Bringer der neuen Offenbarung, Jesus, uúd s,einen Horern in
Bezug auf das Verstamdnis der »himmlischen« oder geistigen Dinge
besteht. liierher gehoren alle die verstandnislosen Fragen, das
standige Missverstehen des eigent1ichen Sinnes der J~ede oder Handelns Jesu. dem wir im Evangelium immer wieder begegnen, weil
der aufs lrdische gerichtete Sinn der Horer zunuchst immer am
kreatiirlichen klebt und von sich aus zur Watlrheit nicht vorzudringen vermag (Nikodemus, Samariterin, Judas, Philippus, Thomas
etc.). Sogar dem engeren Jungerkreise wird htlufig g611tlg Mangel an
Erkenntnis, VersW,ndnislosigkeit vorgeworfen, nicht aber direkter
Unglaube. \Yo letzter,es ausnahmsweise einmal der Fall ist (Thomasperikope 20, 24--29), dort handelt es sich um das Fehlen des ',r e c ht e n« Glaubells, der sich nicht mehr an das sichtbare klammert,
also dem \Vesen nach ungefahr dasselbe ist, was sonst im Evangelium mit ywwm{,E:w bezeichnet wird. Dieses ist der Fall im beruhmten Schlusswort der Thomasperikope, das vielleicht ursprungIich den Abschluss des ganzen Evangeliums gebildet hat: Itauá({tOl
ol II II lO6v'íE:S ua/. ma'íwúacw'íE:S.
So ist es - entgegen dem anfangs erwahnten, reichlich belegten parallelen Oebrauch von ywwaxE:w und mďTE:VE:W - deutlich,
dass auf die S ach e gesehen das Johannesevangelium "gnostisch"
gefarbt ist, d. h. dass fur den Verfasser ein UnŤt,;rschied besteht
zwischen mehr ausserlichem, auf Zeichen und Wunder gegrundeten
Glauben (Vgl. 4, 48) und dem erkennenden Glauben resp. der wahren geistigen Erkenntnis, wobei dann letztere als das Orossere und
Hohere, als das filr das lieil Wesentliche gilt. Man Vgl. namentlich
17, 3: »Das i s t das ewige Leben, dass sie dich, den einzigcn
wahren Oott e r k e nn e n und den du gesandt hast, Jesus Christus".
tlier ist ja die Erkenntnis Oottes deutlich g 1e i ch b e d e u ten d
mit "ewigem Leben", nicht nur Vorbedingung desselben, wie das
bei nta'íE:vE:w der Fall ist.
Diese Einsicht, dass das IV. Ev. wirklich Botschaft und Darstellung einer christlichen "Onosis" sein will, dass es den Anfangsoder Durchschnittsglauben durch Erkenntnis der christlichen Offen-
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barungswahrheit, der dJ./~{tela kronen will, Hisst sich nun ferner
noch durch folgende Beobachtungen befestigen.
1. Der Gedanke des Aufstiegs vom mehr oder weniger »Heischlichen« Glauben zum geistigen Erkennen liegt dem ganzen A nI a g e p I a n des Evangeliums zugrunde. Verfolgt man genetisch,
wOl1auf von Anfang bis zu Ende die erzieherische Tatigkeit Jesl!
an den Jungern, resp. Horern uberhaupt gerichtet ist, so zeigt e.s
sich im Wesentlichen, dass es sich eben um diesen Aufstieg vom
mehr oder weniger oberiHichlichen Anfangsglauhen zn tieferer Aneignung der Offenbarung, zu wahrer Erkenntnis, handelt.

schluss zu finden: na7;-~(J oíua/e, ual ó UÓa!lOr; ae ovu i!yvúJ, sYO) 0'1
ae i!yv úJ v, ual, olnot i!yvúJaav etc.
2. Dieser Aufstieg vom Ausserldchen zum lnnerlichen, vom Glanbens-ABC zur intuitiv-anbetenden Glanbenserkenntnis las st sich
nicht nur gedal1'kenmassig feststellel1, sondern auch Iexikalisch beIegen. Ein fliichti,ger Blick auf die KOllJkordanz Iehrt schon, wie verhaltnismassig selten die Vokabeln ywwauew und dOÉvat am Anfang
des Evangeliums verwandt werden und wie stark der Gebrauch
anschwillt, je mehr wir uns dem Abschluss der Jungeranweisung
im 17. KapiteI nahern.
Zahlenmassig ausgedriickt ergibt das (beginnend mit der
Jiingerberufung, abschliessend mit dem »hohenpríesterlichen Gebet«) folgendes Bild:
Kap. 1,35-6 ywwauew u. dat'val 8 mal
,,7-12
"
"
"
29"
13-17
" u. verwandtes 34 "
"
daV-on allein im 17. Kapitel 10 mal.
Wobei immer noch zu beachten ist. dass au ch viele 'vVendungen,
wo die Vokabeln als soIche nicht vorkommen, inhaltlich dasselbe
besagen.
3. Wird nun das EndzieI, die Einweihung in die Tiefen der
Gotteserkenntnis nicht allen Horern Jesu, sondern nur dem engeren J,iingerkreise Jesu zuteil, so legt sich von selbst der Gedanke
nahe, ob zum Orundaufriss des Evangeliums nicht auch der Oedanke an eine Abstufung des Horerkreises je nach ihrer Aufnahmefahigkeit fiir diese Erkenntnis gehi:irt. In der Tat scheint sich eine
solche Differenzierung nicht nul' folgerichtig zu ergeben, sondem
auch wirklich ml' das Bewusstsein des Verfassers vorzuliegen. Das
Unterscheidungsprinz'ip liegt wiederum im Gebrauch der Begriffe
ma'fevew und ywwauew. Wahrend namlich von der kompakten
Masse der ' Iovoalo/ resp. den ([ja(!taaro/ negativ ausgesagt wird,
dass sie weder an Jesus glauben noch wissen, resp. erkennen, wel'
er sei oder woherer komme, dass sie blind, Kinder der Fh1sternis,
ja des TeufeIs seien, vergleiche z. B. 7, 48; 8, 22 ff.; 8, 42 ff.;
9, 39 ff. (Ausnahmen wie Nikodemus dienen nur zur Bestii.tigung
der Regel), gibt es do ch im Evangelium auch e,ine breite Schicht des
0XA,Or;, dle bei jeder eindrucksvollen Ma-nifestation Jesu, narnentlich
bei seinen Wundertaten, wieder und wieder »Glauben« zu ihm
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Oleich im 1. Kapitel wird gezeigt, wie das ABC des christlichen
Glaubens, dass Jesus der im Alten Tsetament verheissene Messias
sei, zu dem die ersten Junger gelangt stnd, noch durch etwas viel
Grosseres, den Einblick in cLie Tatsachen der ubersinnlichen Welt,
uberboten werden soli (1, 51).
Durch das \iVunder in Kana Hndet dann sofort eine Steigerung
des Anfangsglaubens statt (2, 11).
lm 3. Kapítel wird Nikodemus, der Vertreter der j,udischen
GeIehrsamkeit, vor eine weitere Aufgabe, die Einsicht in das Wunder der \Viedergeburt g,estellt, jedoch wird daselbst sofort darauf
hingewiesen, dass auch dieses nur den Anfang eines no ch Gro'sseren, der Erkenlltnis der »himmlischen Dinge«, der snov(!áv/,a bedeutet (3, 12).
lm 4. Kapitel werden sowohl die Samariterin als auch die
Junger zu einem tieferen Verstandnis der Bildrede Jesu angeletitet
und z'ahlreiche Samariter dringen von der Anfangsstufe des unselbstandigell Glanbens zu einem selbstandigen Erfahrullgsglanbell vor
(4, 41,42).
Und in demselben Oeist geht es weiter. Die schon oben angefiihrten klassischen Belege fur die reifere Glaubenserkenntnis
6, 69 nenta'feVUaWiv ual syvrlma[IEv und 8, 32 yvwasa{te 'f'~V
d2~{tetcw bedeuten in diesem Zusammenhang besonders kraftige
Durchbruchzellen des Grundgedankens. Ueber die Blindenheilung
Kap. 9 (Blickoffnung filr die Welt der christlichen Wahrheit) und
die Parabel vom guten Hirten (lesus kennt die Seinen, gleich'vvie
der Vater ihn kennt und er den Vater) hinweg geht der Leitgedanke in den Abschiedsreden seiner Vollendung entgegen, um im
sog. hohenpriesterlichen Gebet Kap. 17. seinen volltonenden Ab-
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fassen, aber nur - um im nachsten Moment wieder schwankend
. zu werden. Essind das diejenigen, dJie stets Worte und Taten Jesu
mehr physisch-ausserHch, nicht Nefsinnig-mystisch erfassen, denen
eben das YWW(JXEW abgeht. Vergleiche z. B. 2, 23; 6, 66; 7, 31,48,49;
10, 42; 11, 45; 12, 11, 19 und SOli st.
So ergeben sich, wenn au ch nicht mit absoluter Scharfe oder
mechanisch VOI1 einander abgegrenzt, do ch auf die Substanz gesehen drei »gnostische« Kreise innerhalb des Menschenkosmos: Die
Kinder des Lichts, die von Anfang an das Erkenntnisvermogen besitzen, weU sie nicht »von dieser Welt sind« (17, 14), resp. weB sie
der Vater dem Sohne gegeben hat (17, 6,9,10), sodann die breite
Masse derjenigen, die zwar zu einem tlalbglauben gelangen konnen,
denen aber das Tiefste vorbehalten bleibt, und endHch die Kinder
der rinsternis, die vom Teufell slnd. V/Ir sehen au ch hier eine Ideenverwandtschaft mít der weíten WeIt der orientaHschen On08is. Die
ausdriickliche Verwertung der gnostischen Terminologie, wie etwa
die Bezeichnung dieser Menschenklassen mít den termini technici
der n'VE'V,llCtTI.Xoi, cpvXlxoi und vA/xoi (xoiďxoi) oder die scharfe
Unterscheidung von Y'Vú)(JT!·xo[ und nwuxo[ diirfen wir natiirlich
im Evangelium nicht suchen, wie es ja sogar den Oebrallch des verfanglichen VI" ortes "y'VWatS" bewusst vermeidet. Die Absicht des
Evangeliums ist es, aus dem Reichtum der christ1ichen Iieilswahrheit heraus, im souveranen Bewusstsein ihrer Einzigartigkeít, die
reiche rulle der christlichen Erkenntnis vorzufilhren, ohne irgendwelehe \Vort- und Oedankenanleihen bei der he,idnischen Umgebung
Zll machen.
Zurliickschauend konnen wir somít feststellen, dass auf clen
SprachgebrallCh gesehen, Olauben und Erkennen im Evangelium
freilich auf Schritt uncl Tritt ineinanderzufliessen scheinen, wie denn
iiberhaupt eine scharfe Distinkmon im Oebrauch der verschiedenen
Bezeichnungen nicht zur Art des mystisch-kontemplativ gefarbten
Evangeliums gehort, dass aber třefer, auf die Sache selbst gesehen,
eine Abstufung der Menschenwelt, eine Unterscheiclung von Ul1gIaubigen, halbgIaubigen und vollglaubigen oder erkennenden, sowie
ein Aufstieg von llnten nach oben, aus dem Dunkel des Unglaube,r;s
durch das lialbclunkel bis zur Iiohe des Lichts, der vollen Wahrheítserkenutnis einen unverausserlichen BestandteU der johanneischen Auffassung bUdet.

II. Der O e g ,e n s t a n d cl e sEr k e n n e n s .
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Wir sahen im Vorhergehenclen, dass die volle Erkenntnis der
dAf){}EICt fiir clas IV. Evangelium clen Gipfel bedeutet, zu clem clie

gluubige Jiingerschaft hinaufgefiihrt werden solI. Die rrage, was
clenn eigentHch als Oegenstand dieses yWWďXEW gedacht ist, konnte
dabei nur gestreHt werden.
Das Aussagenmaterial, das filr eine nahere Beleuchtung dieser
Prage ,in Betracht kommt, trugt wiederum, wie das bei Johannes
so haufig der rall ist, zunachst den Stempel der Vieldeutigkeit. Bei
nuherem Zusehen, lassen sich folgende Oedankengruppen unterscheiden:
1. Die >.Erkenntnis der Wahrheit« besteht im Erkennen des
fl.ó·}JoS dA17{}woS {}EÓS, des

allein 'vV ah r e n O ot te s, den Jesus
offenbart. mel'hel' gehOren vor allem d~e iiberaus vielsagendeu
Stellen ], ]8; 1í', 3 (doch vergI. auch I. Joh. 5, 20). Joh. 1, ]8 wird
ausgesagt, dass Gott, das soll doch wohl heissen: sein wahl'es
Wesen (ob anch: seine Wirksamkeit, sein Dasein?) durch J esus
erstma1ig mensch1icher Erkenntnis zuganglich gemacht Wlird. 17, :3
wil'd die Erkenntnis Oottes dem ewigen Leben, dem Endziel der
menschlichen Bestimmung gleichgesetzt. Die erste der g,enanntell
Stellen hat deutlich den Oedanken zur Voraussetzllm:, dass b i s her
der wahre Oott unbekannt gewesen dst (die Aussage ist konseQuenterweise auch anf das Alte Testament zu beziehen), vielleichtsogar iiberhaupt unel'kennbar, unwahrnehmbar (dó(!ct'foS, dxctTlU17nTOS
etc.) - als soleher gilt er ja im Onostizismus und Neuplatonismus.
VergI. hiel'zu das iohanneische n'VEVftct Ó {}EÓS 4, 24. Nun ist der
Unerkennbare offenbar geworden. Das ganze Oewicht dieser Aussage wird uus deut1ich, wenn wir uns die rdigiOse Zeitlag;e vor
Augen halten: den Zusammenbruch der anthropomorpben Oottesvorstellung, des mythologischen Olaubensan Ootter, mit denen man
wie mit Seinesgleichen verkehren kann, die in ihren Epiphanien
den Menschen sichtbar werden; ferner die von diesem Zusammenbruch unabtrennbare radikale re1igiose Skepsis, die die Prage stellt:
Oibt es itberhaupt einen Oott oder mindestens: Oibt es e-inen Oott,
der im Weltgeschehen wirksam ist? An diesel' Zeitlage gemessen
wird es verstundlich, dass die Botschaft des Johannes-Evangeliums
vom Wissen um Gott, we1ches Jesus der Welt bringt, den Anspruch
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erheben konnte, d a s grosse, entseheidende Ereignis zu setn,
welehes uber der Welt aufgeleuehtet war.
2. Ein zweiter im Evangelium weitverzweigter Aussagenkomplex, der sieh naturgemass haufig (17, 3) mit dem ersteren kreuzt,
riiekt in das Zentrum der Erkenntnis eine andere Tatsaehe: Je s u s
i s t von O o t t g e s a n d t, er (alletn) entstammt der iibersinnliehen
Welt und kehrt naeh kurzem Verweilen auf der siehtbaren Erde
wieder dahin zuruek. Er ist das Wort Oottes an die 'Velt, der Logos,
das Lieht, das Leben. Dieses als Inhalt der johanneisehen Onosis in
einer Unmenge von Stellen, z. B. 1, 10,26,31,33; 6, 69;7, 28; 8, 28;
14, 4 f.; 17, 3; man vergleiehe aueh die Offenbarungsworte "syw
et.w," 4, 25; 8, 12; 8, 24; 10, 11; 11, 25; 14, 6; 15, 1. Sein gesamtes
Tun: das Speisen der Hungernden, das Heilen der Kranken, die
Lebendigmaehung der Toten, die Vollziehung des Oeriehts - lauter
Funktionen, die in der Ansehauung des zeitgenossisehen Judentums,
z. B. dm Schemoné esré als g'ottlieh gelten - dokumentieren, dass
er von Oott ist, Vgl. z. B. 5, 20 f. 36; 9, 3 f., 10, 25, 37 f.; 14, 10 f.
Niehts hat er slieh selbst usurpiert, alles verdankter dem Vater 8,28;
17, 7,8,28. Er ist in Gott, Oott in ihm (10, 38). Daher die Bedeutung
der Werke lesu ftir die Offenbarung der Wahrheit.
3. WeHere Aussagenkomplexe handeln vom Erkennen und
Nichterkennen, V01l1 Verstehen und Niehtverstehen im Zusammenhang mit der eigentiimlieh ansehauliehen, beinahe naturaHstisehen
Seite der S y m bol i k des .Redens und Handelns Jesu. Buehstabliehes, rein ausserliehes Versta,ndnis dieser Symbole: lebendiges
Wasser, Brot, Manna vom Himmel, blind, sehend, tot, lebendig,
Auferweekung der Toten, Weg, das Woher des Kommens lesu, das
Wohin seines Hínganges etc. ist gleiehbedeutend mit Niehtenkennell.
Das Erfassen dessen, was dahinter ist, w a s »e i gen t I i e h« g em e i n t i s t, [st gleichbedeutend mit sehendem Erkennen.
Ein Spezialfall dieser Oedankengruppe ist das Sakrament: Taufe
Kap. 3, Abendmahl Kap. 6. Ein anderer Spezialfall, wohl der wesentliehste, sind .Reden vom Híngang, vom Tode (Martyrium) Jesu, den
die »Welt«, also der Niehterkennende als Untergang deutet. Vergleiche besonders die Absehiedsreden.
Ein weiterer Inhalt sind die esehatologisehen Begriffe: Auferstehung der Toten, Parusie .lesu, Oericht, die fiir die »vVissenden«
eine neue Losung (neben der weitverbreiteten realistisehen der

ersten Oeneration) findep.. Vielleieht gehOren hierher aueh noeh
andere Geheimnisse der Symbolspraehe, wie etwa dasjenige von
Blut und Wasser, das dem Leiehnam Jesu entstromt (19, 34), Weinwunder in Kana, Deutung des ungenahten Rookes, des Netzes, das
nieht zereisst, der 153 Fiseharten und anderes mehr.
4. Das leHet uns endlich zu einer I<eihe von Stellen iibe'r, bej
denen es fa st seheint, als handele es sleh bejm Erkennen ganz
gnostiseh-mysterienhaft wirklíeh um die Einfiihrung der sxAe'XToí
in eine ch r i s t I i che Oe h e i m 1 e h r e, ein Oeheimwissen, das
nieht jedermanns Saehe ist. AussprUehe, clie auf solche Oedanken
leiten, sind vor allem 3, 12 fl dt sníyet.ct elnov vfťiv ucti ov ntareÚeTe,
núJS Ec'w eľnw V!ťiv dt snoV(!álJ tct ntaTevaeTe, Oedankengange der
Absehiedsreclen wie 16, 12 (»ieh habe eueh noeh Vieles zu sagen,
ihr kOl1Jnt esaber jetzt nieht tragen«), 16, 25 (vom Reden
ohne Oleiehnisse), sowie die Sehlussworte 21, 25. lm Zusammenhang mit diesen und ahnliehen Stellen, stellt si ch das lohannesEvangelium als e i n e Art Vor s tuf e fiir eine noch tiefere Offenbal'ungslehre, eine »011osis« im engeren Sinne dar, die vielleicht als
in einem besonderen Sehriftenkomplex niedergelegt gedaeht ist
oder als eine so1che vorgestellt ward, die vom Parakleten geoffenbart werden soll, Vgl. 14,26; 16,8 f.; 16, 13 f. Spatere Oeheimlehren
der ehristlichen Kirehe, wie etwa das Vaterunser, die Einsetzungsworte des Abendmahls und ahnliehe, die das Evangelium seinen
Lesem vorenthalt, diirften dann vielleicht aueh dazu gereehnet
werden.
Was lehrt uns diese Vielheit des Efil\:enntnisinhalts? Doeh vor
allem Eines: den eminent synthetischen Charakter des Evangeliums,
die Art des Verfassers, alles Suchen der Zeit in eine Einheit Zllsammenzufassen, um Zll zeigen, wie es im Christentum seine ErfUllung findet. Die johanneisehe Offenbarungslehre erweist sieh damit als eille aus verschiedenen Teilelementen sieh zusammensetzende E,inheit, als eine fiir das ganze johanneische Denken so
eharakteristische unitas multiplex.
UnwilIkurlieh fragt man sich zuletzt, welches denn die O r u 11 clvor s t e II u n g sei, die alle diese Teilelemente
die Erkenntnis
cles Einen Oottes, der Sendung lesu, das Verstanclnis der Symbolik
seines Tun und Redens, ebenso die vorauszt1setzencle esoterische
Lehre, die im Evangelium nur angedeutet ist - zu einem einheit-
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lichen Ganzen zusammenhiilt. Die Antwort scheint gegeben: es ist
die der platonisch-alexandritrischen Wdtauffassung und jeder religi6sen Mystik wesensverwandte Einsdcht in das Uneigentliche,
Symbol- und Bildhafte alles irdischen, resp. zeitlichen Geschehens.
Geburt und Sterben, tlunger und Durst, Licht und Finsternis und
alles andere, was filr unser irdisches Dasein von gnll1dlegender
Bedeutung ist, ist nicht letzte Wirklichkeit, sondern tlulle und Zeichen, hinter dem sich ein Grosseres, ein Obersinnliches, das »eigentlich« Seiende, die Welt Gottes verbirgt. Dieses Dahinter1iegende zn
erkennen ist es, worauf es dem Menschen ankommen muss, wenn
er den eigentlichen Sinn des Daseins erfassen und W,elt, Not und
Tod uberwinden will.
,
Das Typisch-Christliche an dieser »johanneischen Gnosis« ist
aber ein Zweifaches: erstens wird das lnnewerden der WahrheH
ausschliesslich an Christus gelkllupft; zweitens - erscheint die »Erkenntnis« keineswegs darauf beschriinkt, was wir »theoremsche
Sphiire« nennen. Erkennen heisst vielmehr zugleich: sich verstehend
jemandem zuwenden, lieben. Dieses Erkennen und Lieben geht
darum in erster Li\1lie auf Personhaftes, auf Gott, Christus, die Briider. Der erste, der erkannt und geliebt hat, ist aber nicht der
Mensch, sondern Gott (10, 4 f.; 10, 27 f.; 15, 16). Es ist also dieselbe
Art Gnosis, clie anch Paldus meint, wenn er sagt: Cl(./u '}'f,vcóauúJ SU
f,df.?ovC;,

'f,Ó'f,S

aE

smyvcóao!wf, ua.:fwc; ua; sns'}'vcóa.:f1jV.

III.

DEJINY.
Prof. dr. Ján Beblavý, Kaunas:

Naše styky s Litvou.

Úvod.
Litva je geograficky nám vzdialeným štátom, jednako viažll
nás s ňou mnohé styky v minulosti i prítomnosti. Ako samostatný
štát Litva počala Vystupovať v XIII. storočÍ, keď Mindaugas spojil
jednotlivé samostatné kmeny v jeden štátny celo k a stal sa prvým
luáfom litevským roku 1248. Aby svoj štát ušetril od nápadov nemeclíých rytierov, ktoré trvaly asi dve storočia, Mindaugas dal sa
pokrstif roku 1251. Avšak Litva zostala pohanská aj na ďalej ešte
vyše sto rokov. Po smrti Mindaugasovej (r. 1263) zvÍfazila pohanská reakcia a štátny celok sa opiU rozpadnul na jednotlivé kmeny.
Vydenis znovu snažil sa spojif jednotlivé kmeny (128.3--1315), jeho
dielo dokon6il Gediminas (1315-1341), zakladatel' gediminskej dynastie a litevskej ríše. Gediminas rozšÍril svoju rÍšu ruskými územiami a založil mesto Vilno (1323), ktoré si vyvolil za svoje sídlo.
I(eďže jeho rÍša bola vel'ká, zaujímala vel'kú čiastku Ruska, po jeho
smrti súčasne vládli jeho dvaja synovia: AIgirdas, a Keistutis, jeden
vo východnej a druhý v západnej čiastke rÍše. Počas ich panovania
hllanice Litvy boly ešte viac posunuté na východ. leh synovia
Jogaila (Jagiello) a Vitold, litevský Vitautus, nedoviedLi tak svorne
vládnuť v jednej ríši, jako ich otcovia. Keistutov syn, Vitold, nazvaný Vel'ký (1350-1430), ktorého rÍša siahala od Baltického mora
po Čierne more, chcel vládnuť neodvisle v samostatnej Litve, AIgirdov syn, Jagiello, oženiac sa s pol'skou kráľovnou IiedvigoLl, snažil
sa Litvu spojil v personálnu úniu s Poľskom. Personálna únia trvala od roku 1.386-1569. Avšak Vitold vládnul samostatne až do svojej smrti (I'. 1430). Roku 1569 na lublinskom sneme Litva skutočne
bola spojená s Poľskom a zostala v rámci porska až do jeho rozdelenia roku 1772. Od toho roku až do svetovej vojny Litva patrila pod
Rusko. Od roku 1918 je opať samostatným štátom.
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Naše styky s Litvou

Naše styky.s Litvou boly živé hlavne za doby Vitolda Vefkého,
za doby husitských bojov, kedy obidva štáty prežívaly vrchol svojej moci. Zaniknutím litevského štátu a českej samostatnosti, styky
naše s Litvou ochably. Po prevrate v oslobodených štátoch priatefské styky z minulosti boly obnovené. V minulosti s Litvou do styku
prichádzali naiviac Česi, v prítomnej dobe aj Slováci. Tie styky
sú predovšetkým náboženského, kultúrneho a politického rázu.

rytierov. Čechom v t0111to boji ve lili Já n Ž i ž k a a mnoho iných
znamenitých voievodcov.t) V Čechách bola vefká radost z víťaz
st va pofsko-litevského pod Grilnwaldom. Tú radosť v mene celého
národa vyslovil Ján Hus vo svojom liste písanom kráfovi .Tagiellovi
v decembri roku 1410. 2 )
Litevci a Políaci v tei dobema1i spoločného nepriatefa !~e~ec~<~ rád, rytierov, ktorý podporoval nemecký cisár Žigmund,
ce~l ,bez bOJo:a~i nav strane pofsko-litevskej. Preto Žigmund bol
veJm,1 nespokoJllY;, uz roku 1411 písal svojmu bratovi Václavovi
do Člech, ~by hn,ed odvolal českých voiakov z porska; avšak Václav
to, neuro~ll. Ked roku 1414 povstala nová vojna s rádom nemeck~ch r:rberov,. Cesi opat bojovali v radoch porsko-litevských. 3 )
Nlel~toľI ~ostah sa do nemeckého zaiatia; v októbri roku 1415 Vitold
prOSIl maJstra nemeckých rytierov, aby llrepusti! českých zaiatcov. 4 )
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Česko-litevské styky pl'ed husitizmom.

Na počiatku Česi zaujímali sa o Litvu ako šíritelia kresťanstva.
Už v X. storočí pracoval v Prusku pražský biskup Voj tec h, ako
misionár. Je možné, že prišiel do styku aj s Litevcami. V XIII. storočí krár Pře mys lOt o k a l' II. dvakrát sa vybral na Litvu (roku 1255 a 1267), chcejúc tam uviesť kresťanstvo. Myslel si, že sa mu
fahšié podarí rozšíriť kresťanstvo na Litve, ako nemeckému rádu
rytierov, ktorého ciefom hlavne bolo opanovať zem. Je pravda, že
aj on chcel na Litve založiť nový štát, závislý od Čiech; mienil tam
založit aj nové biskupstvo a jeho metropolitom ustanoviť olomúcskeho biskupa. Avšak jeho plán sa neuskutočnil, lebo pápež podporujúc križiacky rád, nesúhlasil s jeho plánom.
V XIV. storočí .J á n L u x e m bu r s k Ý za účelom šírenia kresťanstva tri razy bol na Litve (roku 1329, 1337 aj so synom Karlom
a 1345 aj s uhorským kráfom Ludvikom), avšak bez úspechu. Jeho
syn K a l' o I IV. chcel obrátiť na vieru kresťanskú litevské knieža
AIgirda, preto ho pozval do Vratislavy, aby ho tam pokrstil, avšak
tento neprišiel. Od časov Karla IV. započaly sa aj kultúrne styky
medzi Čechami a Litvou. Karlom založenú univerzitu pražskú navštevovali aj litevskí študenti a tak stali sa šíritefmi českej kultúry
na Litve. Za doby panovania V á c I a va (1378-1419) bol pokrstený skoro celý litevsk~r národ; následlmm toho javil sa vefký nedosta tok kňazov na Litve. Aby tomu odpomohla, Jagiellova žena, kráfovna Iiedviga, roku 1397 pri pražskej univerzite založila I i t ev s k ý l( o n v i k t, kde mali bývať litevskí študenti, budúci kňazi.
Dozorcom toho ústavu bol aj Ján Hus, teda študenti boli v ňom
vychovávaní v duchu Husovom a stali sa šíritefmi Husových myŠlienok. Priatefstvo česko-pofsko-litevské dokázalo sa aj na válečnom
poli v známei bit k e pod G r ti n w a I d o m roku 1410. Tam Česi
bojovali v radoch pofsko-litevských a pomohli poraziť nemecký rád
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Česko-litevské styky v dobe husitskej.
Priateťské
' p.1 e
'1'
, styky, s Litvou zosilnil hlavne pohyb hu SI't Sl(y.
eme maJstra .J a n a H u s a celý český národ odvrátil sa od
Zlgmunda,
'ť
v I'
, ktorý po smrti brata Václava (roku 1419) mal zaUla
ces <y tron a na ieho miesto pozvali litevské verkoknieža Vitolda
Verké~o. TakSrm sposobom Husovo účinkovanie a smrť sblížila Litvu s Cechami.
v ~ do?e ,Huso"vei mr:oho Čechov nachodíme na Litve; boli to
l~l:azl, :'O!aCl .a u,cenci.. Cesi malí nadbytok inteligentov, preto títo
sh do mych !UalOv, medzi nimi do porska a na Litvu. V rokoch
1397-1399 medzi kanovníkmi vo Viedni spomína sa aj jeden Čech
- .Johanne s Bohemus. 5) R.oku 1418 na dvore Vitoldovom zdržoval
sa český rytier Mikuláš, ktorý vereine hlásal, že Hus bol nespravedlive odsúdený.6)
t:~a

,) Co de x e p i s t o I a I' i s V i t o Id' 208
G ll' Č h
ve středověku, str. 119 a 120.
I;
o , ec y a Prusy
2) C ode x e p i s t o I a I' is s a c u I i XV III t 500 N d
I 'I
I"
I"
'"
o,
,
e o m 'I'
Ve'stn'llr
3 ' ua ovs ,e ce~ ,e spolecnosti nauk, r. 1891, str, 42,
' .
,
) ~ a CZ! ~ s k I: Codex diplomaticus Lithuaniae, 170; Per W o I i'
~~~~~X~ 2~iolacl v XV. a XVI. století, »Osvěta«, 1847, str. 76a; Co d, Voi t:
o

4) C o d. V i t. 330.

P.ražs;~,ý~ b~~~Op\sČc~t~keé~~gM~;ie~ i~J~~{~t~. ~~~T J~sAt~l~éa ~ n~i.C~ J,~ron~'ll
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' nl]as 1, ) LIst dorpatskeho biskupa Vitoldovi' Co d V i t 382' C
' O
schlchte Polens, III, 511.
"
.
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Z pomedziČechov, ktorí navštívili Litvu, treba spomenút hlavne dvoch »Jeronymov Pražských« jeden z nich bol mníchom, Husovým priatefom. Posledného s vďakou pripomína si celý národ,
kdežto prv~/ upadnul v zapomenutie, viac vie o ňom cudzina, ako
jeho vlasf; od úplného zabudnutia zachránil ho najvačší nepriatel'
7
Čechov v tej dobe, Aeneas Silvius. )
Mn í c h Jer ony m P r a ž s k ý, iným menom Ján Silvanus,
narodil sa asi súčasne s Jánom Husom; spolu s ním študoval na
pražskej univerzite a stal sa tam aj profesorom teologie. Ako profesor vstúpil do rádu premonstratov na Strahove. Neskol' stretáme
sa s ním v Krakove, kde je dvorným lcazatel'om a spovedlníkom Jagiellovým. OdHal' Jagiello pošle ho na Litvu ku Vitoldovi, aby tam
šíri! kresťanstvo, lebo Litva ešte ani vtedy, na zvrate XIV. a XV.
storočia nebola celkom kresťanská, pohanstvo sa tam udržalo ternet'
až do reformácie; Jagiello dokiar sa nestal porským kráfom, bol
tiež pohanom. Jeroným zdržal sa na Litve tri roky.8) Účinkoval
na takých miestach, kde bývali pohani; najviac ich bolo na Žmudi.
Avšak jeho prísnosť a fanatizmus vyvolal proti nemu odpor rudu.
Preto Vitold musel ho poslať nazpať k Jagiellovi. Tento ustanovil
ho opátom premonstratov v Novom Šanci (roku 1410-1413). Odtiar odišiel do kláštora Camaldali v Itálii. Zúčastnil sa aj bazilejského snemu, kde bojoval proti husitom, ktorých nenávidel tak, ako
aj pravoslávnych. Zomrel úplne zabudnutý v Benátkach roku 1440.

plánom bolo spojiť tieto. dve cirkvé V jednu cirkev. V tej záležitosti
chcel sa pomdiť s Jeronymom.
Na počiatkn roku 141.'3 Jeronym sa zastavil v Krakove, kde jeho
pobyt vyvolal nemalý rozruch medzi l'uďom a kňazmi. Krakovský
biskup mu radil, aby sa vrátil ,do svojej vlasti a tam pracoval, lebo
pofská zem nie je pripravená pre také semeno, aké on rozsieva
obyčajný pol'ský rud vraj neporozumie učeniu takého vel'kého mo~
zofa; tým menší úspech vraj bude mať v litevských a ruských zemiach. Jeron~Tm neposlúchnul radu krakovského biskupa, aby sa
vrátil do svojej vlasti, ale cestoval cťalej na Litvu ku VitoldOVI
u ktorého sa zdržal skoro jeden rok 10) Najprv bol vo Vilne odkiaf
v sprievode Vitoldovom navštívil Vitebsk a Pskov, na čo ~a opaf
vrátil do Vilna. Škoda, že o tejto ceste Jeronymovej máme vel'mi
'1
'11) V'leme len tofko, že medzi iným bol otázaný či ti
1ma o~ zprav.
,
,
don z pravoslávnej cirkve prestúpia do rímsko-katolíckej, maJú
byť znovu pokrstený. Jeronym zavrhnul zopakovanie hstu a radil,
aby l'udia boli len poučení o tej cirkvi, do ktorej prestupujú. Jeho
~es~a neb.ola l'ahká, lebo všade, kam šiel, rozniesol sa o ňom chýr,
ze Je kaclerom. Preto hneď v Krakove ho vyslýchali. Vo Vitebsku
a Pskove hneva1i sa na neho katolícki duchovní, že verejne vyhlásil
pravoslávnych za dobrých kresťanov, navštevoval ich kostoly a
bral účasť na ich pobožnostiach. Keď vo Vitebsku pri Vitoldovottl
príchode išla mu naproti katolícka a pravoslávna procesia, Jeronym
pripojil sa ku pravoslávnej pro cesii, vzdával česť ich ikonám a
obrazom. I neskor bral účast na pravoslávnych pobožnostiach.
chcejúc sa lepšie oeoznámiť s pravoslávnou cirkvou. Avšak jeho
počínanie bolo inakšie vysvetl'ované a vzbudilo pohoršenie v kato ..
1íckom duchovenstve. Upodozrievali ho, že aj Vito Ida chce odhovorit od katolíckej viery. Potom mu vytýkali, načo si nechal rást
bradu, ako pravoslávni kňazi. Jeronym je znovu vyslýchaný a viJenský biskup ho napomína; avšak on znovu vyhlási, že pravoslávni sú dobrými kresťanmi. Teda, kým mních Jeronym bol fanatikom
a nenávidel všetkých nekatolíkov, majster Jeronym bol tolerantným v náboženských veciach, priateli! sa aj s pravoslávnymi a
uznal ich za dobrých kresfanov. Tukým tolerantným bol aj Vito Id.
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Maj s t e r J er ony m P r a ž s ký, niečo mladší od Husa,
študoval v Prahe a Oxforde, odkiar si priniesol so sebou teologické
spisy Viklefove. Postupne bol univerzitným profesorom v Paríži,
v Heidelbergu a Kolíne; pre hájenie Viklefovho učenia musel ich
všetky opustit a prišiel za profesora do Prahy, kde sa stal Husovým
spolupracovníkom. Ako obranca Viklefových článkov bol vaznený
aj v Budíne a vo Viedni. Svojou učenosťou stal sa slávnym po celej
Europe; ako známeho učenca pozval ho k sebe aj Vitold na Litvu.O)
Vitoldovi poddaní totiž boli rímsko-katolíci a pravoslávni. Jeho
7) Bi d 10: Čeští emigranti ... Č. Č. M. 1895, str. 243.
8) Podfa mi enky Bidla a Novotného roku 1395-1397, podfa mi enky
Janulaitisa roku 1406-1408.
0) P a I a c k ý: Děj,iny národu českého, III, str. 169; Tom e k: Dějepis
města P'rahy, III, snr. 543; 1". M. B a Ir 1; o š: PaměltJi M. Jerornyma Pražského, "Lumír« 1916, Č. 7, str. 298; Novotný: M. Jeronym Pražský,
»Naše Doba«, r. 1916, str. 644.
'

10) Asi od apríla do konca roku 1413,
do Prahy. 1". Bar t o š: Iiusitství a cizina,
~1) ti a r d t: Concili~m Constantiense,
kostlllckom sneme hovon o litevskei ceste
4*
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leb o začiatkol1l r. 1414 sa vrátil
1931, str. 72.
IV, v obžalobe Jeronymovej na
Jeronymovej, ale vefmi krátko.
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Zdá sa, že návšteva majstra Jeronyma nezostala bez vlivu na Vi~
tolda. Možná i to bola jedna z príčin, že Vitold súhlasil 'byť krárom
husitských Čechov, ČO Jagiello, rozhodný katolík, nechcel urobiť.
Jeronymova litevská cesta nebola bez vlivu na vývin husitizmu v Čechách. Keď sa vrátil počiatkom roku 1414 do Prahy, rozprával svoiim priatefom a hlavne Jakoubkovi o pomeroch v pravoslávnej cirkvi; rozpovedal ím medzi iným, že pravoslávna církev
aj laikom podáva kalich pri Večery Pánovej a považuje to za obyčaj apoštolský.l2) To mohlo byť jednou z pohnútok, že Jakoubek
V chráme u Sv. Martina v Prahe začal podávať aj kalich ešte za
života majstra J ána Husa, v čom ho potom nasledovali aj iní. Avšak
Hus a Jeronym už nemohli byť svedkami vífazstva kalicha, lebo
obaja skončili mučedlníckou smrfou v Kostnici, Hus 6. júla 1415 a
Jeronym 30. mája 1416.
Pozvanie Vitolda ua český trón.
Upálenie Husa a Jeronyma vyvolalo pohoršenie v celých Če
chách. Celý český národ postavil sa na stranu Husovu a protestoval
proti jeho nespravodlivému upáleniu. Svoju nespokojnosť prejavi!
krá f o v i Ž i g m u n d o v i, ktorý napriek svojmu čestnému slovu
dal spáliť majstra Jána Husa; ale svoju nespokojnosť vyslovil aj
cirkvi. Len malá čiastka Čechov zostala verná cirkvi a kráfovi
Žígmunc!ovi. Vačšia čiastka prešla na stranu husitovo
V tom čase zomrel kráf Václav, 19. augusta 1419. Nárok na
český trón mal teraz jeho brat Žigmund, král' l'Ímsky a uhorský.
Avšak český národ mal právo slobodnej vofby krárovskej; Žigmund 1110hol sa stať českým kráťom len vtedy, keď ho Česi vyvolia.
Žigmunda za krá fa uznala len katolícka strana, ktorá bola
l3
v menšine; v~ičšina národa, husitská strana, ho nechcela uznaf. )
Husiti síce tiež boli náchylní prijať ho za kráfa, ale len pod istými
podmienkami. Medzi iným žiadali od neho, aby uznal štyri artikule
pražské, dovolil slobodne hlásať slovo Božie a Večeru Pánovu pri14
sluhovať pod obojím sposobom. )
Žigmund neprijal podmienky husitov, ale rozkázal svoiim prí·
vržencom, pánom, aby prenasledovali a vraždili husitov, ktol'Í pri12) P. Bar t o š: tlusitství a cizina, str. 71--74.
13) O o II: Cechy a Prusy, str. 141.
H) Are h i v Ce s k ý, III, str. 206-208.

53

jímajú Večeru Pánovu pod obojím sp6sobom. l5 ) Preto husiti, shromaždení v Prahe v apríli roku 1420 prísahou sa zaviazali, že Žigmunda neprijmú za kráYa a budú bojovať do poslednej kvapky krvi
za uží vanie kalicha. lG )
Žigmund vidiac, že husiti ho nechcú priiať za kráfa, rozhodnul
sa zbraňou zaujaf český trón. Na jeho žiadosť pápež Martin V.
1. marca roku 1420 vyhlásil všeobecnú vojnu proti husitom a na ten
cier rozkázal vyberať cirkevné desiatky.17) Žigmundovi podarilo
sa posbierať VOjsko: počitajúce asi 100.000 mužov a s ním vtrhnúť
do Čiech. Avšak husiti spojenými silami pri Prahe dvakrát porazili
Žigmundove vojsko (v júli a v septembri roku 1420), že musel od··
tiahnuť do Uhorska. V Prahe síce jeho prÍvrženci' korunovali ho za
českého kráfa 28. júla 1420, avšak to vefkého významu nemalo,
lebo vačšina národa neuznala ho za kráfa a začala hfadať iného.
Za kandidátov na český trón husiti si vybrali litevské vefkonieža Vitolda a jeho bratranca, pofského krá,fa Jagiellu. Dosiať
všeobecne sa myslelo, že českú korunu Vitoldovi ponúkli len vtedy,
8
keď ju Jagiello bol odmietnuJ.1 ) Toto tvrdenie je mýlne, ako to dokázal profesor V. Novotný.l9) Na Vitolda husiti mysleli hneď od
počiatku. A však keď Litva v tej dobe bola už v personálnej únii
s Pofskom, museli vyjednávať súčasne s Vitoldom aj Jagiellom.
Husiti vyjednávali s oboma, aby vide li, ktorý z nich je viac náklonný zaujať český trón.
Už v mesíaci júli roku 1420 poslali posolstvo do Pol'ska a na
Litvu informovaf sa, či Jagiello alebo Vitold nepriial by českú korunu. Na čele posolsŤva stál Hynek z Kolštejna, ktorý navštívil
Jagiellu v Pofsku a Vito Ida na Litve, oznámiac im nabídku husitovo
V októbrí roku 1420 vrátil sa do Prahy.
Okolo Vianoc toho istého roku opať pod vedením Hyneka z
Kolštejna, vypravilo sa nové, vačšie posolstvo do Pol'ska a na
Litvu, aby nabídlo českú korunu Jagiellovi alebo Vitoldovi.
. 15) Va v ř i n e c z B řez o v é: Kronika husitská, Pontes rerum bohemlCarum, str. 354, 357; Pal a c ký: Urkundliche Beitrage zur Oeschichte
des tltlssitenkrieges von 1419 au, I, str. 15, 24.
lG) Po n t e s r e r tl m b oh e m i car tl m, str. 361.
17) P a I a c k ~r: Urk. Beitrage, I, str. 17-20.
18) T o.m e.k:.D~jepis města Prahy, IV, str. 177-197; Pen k a tl s k a s:
Vytautas Dldysls Ir JO Ček'iios politika Vemelini mirus. 1930, str. 18.
.19) N o v o t n ý: K otázce polské kandidatury na český trůn, Sborník
Ž Izktlv, 1924, str. 100-l31.
,v

tlusitskí poslovia, nenajdúc Jagiellu v Pol'sku, šli ďalej na Litvu,
20
ku Vitoldovi, kde sa stretli aj s Jagemom. )
Že husitskí poslovia mali súčasne vyjednávať s Jagiellom a Vitoldom, to dokazuje nedávno naidený rukopis v pražskom arcibiskupskom archíve. 21 ) Tento rukopis obsahuje inštrukcie pre poslov,
ktorí išli »k králi Polskému anebo ke knězi velikému«; je zaznač.ené,
čo majú povedat »před kniežetem anebo před králem«. Poslovia
boli splnomocnení nabídnut českú korunu Jagiellovi alebo Vitoldovi,
ale pod istými podmienkami. Predovšetkým majú žalovat na Zigmunda pre jeho nespravodlivé a surové pokračovanie v Čechách a
prosit pomoci na ochranu práv českého národa a zákona Božieho.
Potom majú oznámiť štyri pražské artikule; jestli by král' alebo
vel'koknieža mienil hájit, bránit a zachovávať tie artikule so svojimi poddanými, vtedy má byt požiadaný za českého krára. Teda
budúci husitský král' má prijať husitské články a kh rozširovat;
mimo toho má brániť aj »iné pravdy Božie«, ktoré sú dokázané
Písmom.
Tieto podmlenky neboly priiatel'né ani pre Jagiellu, ani pre
Vitolda, lebo by to znamenalo postavH sa proti celému lmtolíckemu
svetu. Nevieme s určitosťou povedať, aká bola ich odpoveď. Jagiel10 asi nič nesl'uboval. Vitold, hoc aj nemohol pristat na všetky požiadavky Čechov, neodmietol ich nabídku a vyjednával s nimi ďa
lei. Pre neho toto pozvanie 'bolo veJ'kým víťazstvom v boji proti
ŽigmundovL Teraz mohol sa pomstiť Žigmundovi za to, že tento,
ako sudca, v spore Litvy s nemeckým rádom o Žmuď, 6. januára
roku 1420 vo Vratislave rozhodnul, že Zmuď po smrti Vitoldovej
pripadne nemeckému rádu. Sám Vitold sa priznal, že vyjednával
s husitmi »in displicenciam regis Romanorum«.2~) To bola vefká
rana pre Žigmunda; hrozilo mu nebezpečie, že stratí Čechy. Čechy
spojené s Litvou m~hly sa stať pre neho nebezpečnou ríšou. Vitold
vedel, že jeho spojenectvo s husitmi bude mu mocnou zbraúou
proti Žigmundovi, ktorou može prinútiť Žigmunda, aby pozmenil
svoj vratislavský rozsudok a Žmuď priznal Litve. Vitold svojim
priatefstvom s českými husitmi to aj dosiahnul.
P a I a c ký: Urk. Beitdige, I, str. 93.
21) Pod značkou »Mis. U, 14,<, celý text uverejnil N o v o t n Ý v Žižkovom sborníku.
22) C o d. V i t. 1068.
20)
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Jedna

čiastka českého

posolstva na

čele

s tlynekom z Kolštejna

10, júna roku 1421 vrátila sa z Litvy do Prahy.23) S ňou prišiel do

Prahy aj Vitoldov posol Vyšek

Račinský

s Vitoldovou

odpoveďou.

Vitoldovu odpoveď dnes presne neznáme, lebo neodpovedal plsomne. Možno lu vyčítat len z odpovedi Pražanov Vitoldovi. 24 )
Pražania vo svojej odpovedi Vitoldovi (v júni roku 1421) vyslovuiú
svoju radosť nad tým, že Vito Id je náchylný. ujať sa opusteného
českého národa a prijať českú korunu k obrane zákona Božieho;
vyslovujú pri tom svoju nádej, že Vitold pripoií sa k štyrom artikulám a bude háHt aj iné pravdy Božie, Písmom sv. doložené;
oznamujú, že ochotne prUmú Žigmunda Korybutoviča za jeho námestka a chcú ho poslúchat až do príchodu Vitolda.
odpoveď

Pražanov robí dojem, že Vitoldov posol Vyšek
verký priatel' husitov, ktorý neskol' stal sa opravdovým
husitom a zaplatil to aj svoHm životom, po ve dal viac, ako mal povedať, vlac, ako Vitold sám sruboval; preto aj husiti viac oča
kávali od Vitolda, ako mohli očakávať. 2ú ).
Táto

Račinský,

Avšak s určitosťou možno povedať, že Vitoldova odpoveď nebola odmieta vi; !ceď aj nesruboval háHť štyri artikule pražské,
zásadne prijírnal nabídku husito v a sfuboval poslat do Čiech ako
svojho námestka Žigmunda Korybuta.
V auguste 1'. 1421 bol svolaný český snem do Kutnej nory. Na
ňom bolo usnesené prHat Vitolda za českého krára a prosit ho, aby
bez meškania prišiel do Čiech. 2 ") Za tým účefom v septembri bolo
vyslané nové posolstvo na Litvu k Vitoldovi. Avšak toto posolstvo
nedostalo sa na Litvu, leb o na ceste zastihlo ho nešťastie: v Ratiboru zajalo ho opavské knieža Ján, prívrženec krára Žigmunda.
ZaJatie českých poslov vyvolalo verké pohoršenie na Litve a v Pofsku. Žigmund Korybut, Jagiello aj Vitold poslali výhražné listy
opavskému Jánovi; Vitold mu hrozil vojnou, ak neprepustí hneď
23) Viičšia čiastka posolstva zostala v Polsku, lebo Jagiello ešte nedal
definitívnu odpoveď.
24) Car o: Liber Cancellariae St. Ciolek, 96; P a I a c ký: Urkundliche
Beitriige, I, str. 121.
25) N o v o t n ý: K otázce polské kandidatury na český trůn. Sborník
Žižkův, str. 115.
26) V a v ř i n c e z B} e z o v é k r o n i k a h u s i t s k á. Fontes rerum
boh. V, str. 510; G o ll: Cechy a Prusy, str. 148. ,
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českých poslov;21) po svoiich posloch odkázal Čechom, aby bojovali

Ímjný nielen král' Žigmund, ale aj pápež. Veď nedávno (8. februára
roku 1422) pápež prosil Vitolda, aby pomohol ŽigmundovÍ vyhubit
kacierstvo v Čechách a preto aby mu poslal verké vojsko na pomoc;31) on však teraz, miesto toho, posiela Žigmunda Korybuta éechom na pomoc. Vitold, chcejúc ospravedlniť svoje pokračovanie,
5. marca roku 1423 napísal list pápežovi. 32 ) Tento list je vel'mi významný, svedčí o diplomatickom nadaní Vitoldovom a je, tak rečeno, programom jeho českej politiky. On tu predvída a predpove dá, že Čechov nemožno premocť násilím, naopak ich víťazstvá
ešte viac utvrdia ich povedomie; chce byť preto prostredníkom
medzi nimi. a cirkvou, aby nebola nadarmo prelievaná kry kresťan
ská. Keďže oni sami chcú sa smieriť s cirkvou, preto ich vzal pod
svoju ochranu a posiela k nim Žigmunda Korybuta. Vitold prosí
pápeža, aby zastavil boj proti husitom a vyjednával s nimi, dovolil
im audienciu. Teda Vito Id chcel smieriť husitov s cirkvou, pravda.
nie bez podmienpk, lebo musel vedeť, že títo bezpodmienečne nepoddajú sa církvi. Mal v úmysle asi také smierenie. aké sa uskntočnilo o mnoho nesko1', po mnohom krveprelievaní, na bazilejskolll
cirkevnom sneme. Vitold teda predvídal budúcnosf. Cirkev až roku
1434 po toľkom krveprelievaní, urohila to, čo on odporúčal roku
1422. Škoda, že cirkev vtedy neposlúchla radu Vitoldovu.
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proti opavskému Jánovi s jednej strany, on vraj povedie proti nemt!
vojsko s druhej strany. Avšak Ján medzi tým českých poslov vydal krárovi ligmundovi, ktorý ich dal uvrhnúť do trenčianskeho
vazenia a ich sluhov dal povraždif.
2H
Dňa 23. októbra roku 1421 prišli do Prahy Vitoldovi poslovia. )
S nimi prišla aj čiastka českého posolstva, ktorá ešte od kOllca
roku 1420 bola v Pol'sku a na Litve; niekol'ko osob však' ešte zostalo na Litve a vrátilo sa do Čiech až roku 1422 so Žigmundom
Korybutom. 29 ) Ani teraz nemáme priamej odpovede Vitoldovej. Musíme iu opat vyčítať z českej odpovedi z 12. novembra 1421. 3°)
Česi z jeho odpovedi mohli porozumeť, že s českou korunou neprijíma zároveň aj štyri artikule; on chcel byť len prostredníkom medzi cirkvou a tými, ktorí sa pridfžajú štyroch artikulov. Vy jednávanie má sa započaf rozoberaním štyroch artikulov.
Busiti boli náklonní zúčastniť sa takej díšputy, avšak církev
vtedy ešte nechcela vyjednávať s husitmi.
Na konci roku 1421 a začiatkom roku 1422 Vitold radil sa s Jagiellom o českých veciach. Vitold chcel, aby aj Jagiello dal svoj
súhlas k tomu, aby lch synovec Žigmund Korybut bol poslaný do
Čiech. Jagiello s tým súhlasil.
Medzi tým, čo husiti vyjednávali s Vitoldom, bola lm vyhlásená
nová križiacka vojna. Avšak aj tá sa skončila s porážkou nemeckého vojska, Žižka porazil spojené vojsko Žigmunda a Albrechta rakúskeho pri Kuinej Bore a Nemeckom Brode v januári roku 1422.
Po tej porážke Žigmund dlhšiu dobu neopovážil sa vkročiť do Čiech.

Žigmund Korybut ako Vitoldov námestok v Čechách.
Vitold, ako bol sfúbil, na jar roku 1422 poslal svojho námestka
Žigmunda Korybuta do Čiech. Avšak vedel, že pre to bude nespo27) Palacký: UrlL Beitrage, I, str. 148, 152; Grunhagen: Geschichtsquellen der Iiussitenhiege, str. 12; Co d. V i t. 533; N o vo t n ý:
Sborník Žižkúv, str. 124.
28) Va v ř. z B ř. k r o n i k a h u s i t s k á, Pontes rer. boh., V, str. 516.
29) Tom e k: Dějepis města Prahy, IV, 212; G o II: Čechy a Prusy,
str. 149; Cod. Vit., str. 539,544.
30) Car o, Lib e r cam e II a r i a e S t. C i o I e k, II, Archiv fiir osterreichische Geschichte, I-II, str. 103 a 104.
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Keď pápež dostal Vito Ido v list, Žigmund Korybut vtedy už bol
v Čechách. Zdá sa, že Vitold schválne poslal ho do Čiech, dokiaf
nedostane odpoveď od pápeža, leb o mohol očakávaf, že pápež nebude súhlasiť s jeho úmyslom. Tak sa skutočne aj stalo. Vitold svojim listom nepresvedčil pápeža; pápež vo svojej odpovedi (21. máJa
roku 1422) robí výčitky Vitoldovi, že podporuje husitov a napomína ho, aby to nerobil. 33 ) Pápež písal aj Jagiellovi a gniezňanské
mu arcibiskupovi, aby títo vplývali na Vitolda, aby nepodporoval
českých husito v .34) Avšak Vitoldov námestok vtedy už bol v Če
chách; Vitold na ten čas nechcel ho odvolať a upustiť od podporovania Čechov, lebo ešte nedosiahnul svojho ciera, totiž Žmuď pre
Litvu. Možno, mal nádei, že skutočne sa mu podarí smierif husitov

31) L li ber c a n c. S t. C i o I e k, II, str. 186.
32) P a I a c k ý. Urkundliche Beitrage, I, str. 186.
33) P a I a c k ý, Urk. Beitrage, I, str. 206-209; Liber canc. St. Ciolek,
II, str. 179-182.
34) P a I a c k ý: Urk. Beitrage, I, 199-202, 205 a 206.
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s cirkvou,35) čo sa nepodarilo Žigmulldovi. To by bolo bývalo pre
neho veľké víťazstvo v boji proti Zigmundovi.

1422. 38 ) Neskol' sa na tofko spriatelil s Korybutom, že Žižku oslovoval »otče« a on Korybut~ »synu«.
Korybut aj naďalei sa usiloval spolu so Žižkom udržať svornosť
a jednotu v zemi, ktorú potrebovali k nastávajúcej vojne, ktorú
Žigmund chystal proti Čechom. Škoda, že v tom čase, keď Korybut
tak zdarne začal účinkovať, pre zmenu politiky svojich strýcov,
musel opustiť Čechy.
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Vitoldov námestok, knieža Žigmund Korybut, bol veľmi vhodným človekom za správcu husitovo Bol synovcom Vitoldovým a
Jagiellovým, synom Jagiellovho brata. Keď mu zomrel otec Dimitrius Korybut (1399), zostal bez kniežactva, zdržoval sa na dvore
Jagiellu a potom Vitolda, zúčastnil sa s ním v roznych bojoch, medzi
iným aj pod Griinwaldom roku 1410. Tam mal príležitosť soznámiť
sa s Čechmi, hlavne s ich vojevodcom Jánom Žižkom. Ako jeho
otec, aj Žigmund Korybut bol pravoslávnym. Avšak bol tolerantným aj k vyznávačom inej viery, ako bol aj Vitold; sniesol sa
dobre s katolíkmi aj husitmi; neskor stal sa horlivým husitom. Teda
hodil sa za Vitoldovho námestka v Čechách.
Žigmund Korybut so svojim vojskom (asi 5000 alebo 7000 muŽOV)36) po Veľkej noci roku 1422 cez Sliezsko a Moravu tiahnn1
do Čiech. V Uničove príjíma1 Večeru Pánovu pod obojím sposobom,
lebo už predtým bol srúbil husitským poslom, že prestúpi na ich
vieru. 37 ) Vydajúc prehlásenie, že prichodí ako splnomocnený »Vitolda, požiadaného krára českého«, svolal husitský snem do Čáslavi.
trusiti húfne sa z:účastnili tohoto snemu; prišli aj poslovia Pražanov,
ktorí, predt}rm, pod vodcovstvom lána Želivského, protivili sa tomu, aby král' vládnul v Čechách. Snem jednohlasne priial Žigmunda
Korybuta za námestka »VHolda, požiadaného kráfa českého«. Za
to Korybut srúbil, že bude zachovávať štyri artikule pražské, bude
ich ob háj com a Čechy bude spravovať podra učenia a poriadku
husitovo
Z Čáslavi Korybut šiel do Prahy, kde bol nadšene priiatý; poddaly sa mu aj krajnE> živly.
Žižka s táboritmi s

počiatku

nedoveroval Korybutovi, preto sa

nezúčastnil ani čáslavského snemu. Avšak, keď lepšie poznal Kory-

buta, a videi, že úprimne sa pridfža husitských článkov a chce
v zemi robii poriaclok, začal mu doverovať a s vačšinou táboritov priial ho za správcu zeme. Pražanom to oznámil 11. júna roku
35) Co d. V i t., str. 555; J. P fit z n e r: Grossfiirst Witold von Litauen als Staatsmann, 1930, str. 164-167.
36) K r o n i k a Bar to š k o vaz Dra hon i c, Pontes rer. bohem.,
V, str. 592.
37) To m e k: Dějepis města Prahy, IV, str. 246.

Na Vito Ida a Jagiellu so všetkých strán robili nátlak, aby odvolal Žigmunda Korybuta z Čiech. Tak robii hlavne pápež, ldorý
opatovne napomínal Vitolda, aby nepodporoval husitov. al') Písal aj
krakovskému biskupovi, gniazňanskému arcibiskupovi a král'ovi
Jagiellovi, aby vlívali na Vitolda, aby sa uieknul husitov. 40 ) Nielen
Vitoldovi, ale aj Jagiellovi hrozil krížiackou vojnou, ak Žigmunď
Korybut nebude odvolaný z Či ech. Na konci roku 1422 pápež pohrozil Vitoldovi aj kliatbou, ak Žigmund Korybut za dva mesiace
nebude odvolaný z Čiech. 41 ) Podobne písal aj Jagiellovi,42) Svojmu
legátovi v Nemecku, Brandovi oznámil, že tak mobil na žiadosť
král'a Žigmunda. 43 ) Žigmund aj sám prosil Jagiellu a Vitolda, aby
odvolali Korybuta. Jagiello odpoveclal, že to je vec Vitoldova; Vitold však odvolať nechcel; nepočúval ani Žigmunda ani pápeža.
Žigmunda Korybuta Vitold poslal do Čiech, aby sa pomstil Žigmundovi za to, že tento Žmuď prisúdíl nemeckém1.1 rádu; aby mohol
odvolat Korybuta, Žigmund musí napraviť krivdu, Žmuď opat pdsúdiť Litve. 44 ) .
V tom čase Vitold s Jagiellom chystali sa k vojne proti nemeckému rádu. Vojna sa skončila víťazstvom porsko-litevským. V mierovej smluve 27. septembra roku 1422 nemecký rád zrieknul sa
Žmude v prospech Litvy. Teda Vitold dosiahnul svoj cier. Teraz Vi·
told a Jagiello začali vyjednávať aj so Žigmundom ohradom mieru.
lch poslovia vyjednávali v :Lubici (v Spiši); Žigmundovi poslovia
Archív mesta Prahy, rukopis č.993, str. 216: Archiv
k ý, III, 231.
3D) Co d e x e p i s t. s a e C., XV, II. t., 143; P a I a c ký: Urk. B., 1,206.
40) Codex epist. saec., XV, II. t., 145; Palacký: Urkundliche
Beitrage, str. 199, 205.
41) Co d ex e p i s t. s a e C., XV; II. t., 157, 160.
42) Lib e r ca n C. St. C i o I e k, II, str. 187.
43) Co d e x e p i s t. s a e C., XV, II. t., 143, 155, 159.
M) Co d e x e p i s t. s a e C., XV, I. t., 53; Codex diplomaNcus Lithnaniae, str. 292.
38)
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tam vyhlásili, že k uzavretiu mieru je potrebné, aby Žigmund Korybut bol odvolaný z Čiech. Busiti v tom čase písali Vitoldovi, aby
sám prišiel do Ciech, ako bol sfúbi1. 45 ) Avšak Vitold to nechce 1 urobii, lebo medzi tým sa smieril s kráfom Žigmundom. 25. marca roku
1423 Jagiello aj v mene Vitolda v Kežmarku podpísal priatefskú
smluyu. Podl'a tej smluvy Žigmund zmenil svoj vratislavský rozsudok a priznal Žmuď Litve. Za to Korybut musel byť odvolaný
4n
z Čiech. Žižka už 30. marca oznamuje táboritom jeho odchod. )
Vitold teraz oznámil Čechom, že sa smieril so Žigmundom, preto
odvolal Korybuta; sám tiež nepriide do Čiech, lebo to nikdy nesfúbil. ani to, že by priial ich artikule; ak sa chcú poddaf cirkvi a Žig47
mundovi, ponúka im svoje a Jagiellovo prostredníctvo. )
Česi nechceli verif, že by to bolo posledné slovo Vitoldovo.
Preto v marci roku 1424 vyslali nových po slov k Jagiellovi a Vitoldovi, prosiac ich, aby dovolili aspol'l Žigmundovi Korybutovi zaujať český trón. Avšak tento raz ani Jagiello ani Vitold nevyslyšal
ich žiadosť.
Medzi tým utrakvisti vyjednávali so samým Žigmundom Korybutom, ponúkajúc jemu českú korunu. řioc Vitold aj Jagiello sa tomu protivili, on jednako priial nabídku Čechov. Využil prHežitosf,
keď Jagiello nebol v Krakove, vzal so sebou čiastku vojska, ktoré
bolo pripravené k vojne proti husitom, a v rýchlosti odišiel do
Čiech. Jagiello nahnevaný shabal jeho maje tok a pápežský legát ho
vyobcoval. f8)
Žigmund Korybut prišiel do Prahy 29. júna roku 1424. 4 °) Pražania prUali ho ešte s vaOšou radosťou, ako pryýkrát. 50 ) Po svojom
príchode do Prahy vyhlásil vojnu Žigmundovi a rakúskemu kniežaťu Albrechtovi. V liste im písanom menuje sa litevským kniežafom, »P o Ž i a d a n 'fl m a v y vol e n Ý m krá fo mf' českým a
moravským; potvrdzuje štyri artikule, schvafuje užívanie Večere
Pánovej pod obojím sposobom. 51 )

Krátko na to Korybut so Žižkom, smieriac Pražanov s táboritmi, spoločne tiahli do boja proti Žigmundovi a Albrechtovi. V tom
boji zomrel Žižka pri obliehaní Přiby,slave 11. októbra 1424. Avšak
spojené husitské vojsko pod vedením Korybuta, porazilo Žigmundo ve aj Albrechtove vojsko. Busiti úspešne bojovali aj proti pľÍ
vržen com Žigmundovým v Čechách. Po teito porážke Žigmund
znovu sa chystal k vojne proti husitom. Pomoc mu prisfúbili mnohí
panovníci a kniežatá. 52 ) Vitold, hoc ho pápež viac razynapomínal,úa)
nechcel viest vojsko proti husitom.
Korybut a všetci husiti chceli mier. 54 ) Tým ciefom Korybut
svolal sjazd všetkých strán do Prahy. Tam bolo usnesené vyjednávať so Žigmundom a pod istými podmienkami prijať .ho za kráfa.
Preto prosili Žigmuncla o Vypočutie, ale ten ich odkázal na pápeža.
Žigmund si myslel, že sa mu podarí premocť husitovo Preto na
L máj a roku 1426 svolal ľÍšsky snem do Norimberka a rozhodnul
sa započat novú vojnu, aby úplne vyhubil husitov. 55 ) Teda tak dlho
chystaná tretia krížiacka vojna uskutočnila sa roku 1426. Keď hrozilo nebezpečie, spojily sa všetky husitské strany a spoločnými
silami tiahli proti spoločnému - ln'ížiackemu vojsku. Velitefmi husitov boli Korybut a Prokop Bolý; ich vojsko počítalo 25.000
mužov, kdežto vojsko krížiakov asi 70-80.000 mužovo K rozhodujúcej bitke prišlo 16. júna roku 1426 pri Oustí, kde nemecké vojsko
bolo úplne porazené. V tejto bitke svojou chrabrosťou sa husiN vyznačUi a aj Žigmund Korybut.
Korybut vidiac, že Česi nevolia ho za svojho krá fa, už pred
touto vojnou začal sa starat, ako smierif Čechov s král'om Žigmundom a s cirkvou, aby potom čestne mohol sa vrátiť do svojej vlasti.
Nemenuje sa viac kráfom, ako pri svojom príchode, ale litevským
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45)

Cod. Vit. 601.

40) Are h i v čes k ý, III, 302; originál listu v Nár. muzeu v Prahe.

47) P a I a c ký: Urkundliche Beitrage, I, str. 286.
48) P a I a c ký: Urk. Beitrage, I, str. 350-356; Cod. Vit. 656--658.

49) K r o n i k'a Bar t o š k o vaz Dra hon i c, Pontes rer. boh., V,

str. 593.
50)

A r chi v

Čes

k ý. I, 219.

51) P a I a c tk ý: Utrk. Beiltrage, I, str. 356.
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kniežaťom.

Keď vyjednávania so Žigmundom bolo bezvýsledné, Korybut
snažil sa smieriť Čechov s c'irkvou aj bez Žigmundovho prostredníctva. Obrátil sa na Jagiellu a Vitolda, aby oni sprostredkovali. 5C )
Pápež po porážke Nemcov bol náklonný vyjednávať a súhlasi!

52) Co d. V i t. 582; P a I a c ký: Urk. Beitrage, I, č. 263, 264, 273, 274.
53) Palacký: Urk. Beitr., 1,321,370; Liber canc. St. Ciolek,
I, str. 33; Ti e s o s fl e I i a s, 1929, str. 91.
54) Palacký: Urk. Beitrafe, I, 430; Archiv Český, III, str. 256.
M) P a I a c k ý: Urk. Beitrage, I, 441; Lib e r ca n c. St. C., str. 488.
óO) Co d. V i t., str. 717.
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s Jagiellov§m alebo Vitoldovým prostredníctvom; avšak husitskí
poslovi a musia vraj mať i poverenie od všetk~-ch st rán, aby
v mene všetkých mohli sa poddaf cil'kvi. Toto svoje rozhodnutie
napísal Jagiellovi 4. októbra 1426 a požiadal ho, aby neodrieknul
58
prostredníctvo.ó 7 ) Podobný list napísal aj Vitoldovi. )
Nevie sa, jak ďaleko pokročilo vyjednávanie s pápežom. Jedna
čiastka husitov - strana Korybuta - chcela sa smierif s pápežom
a poddať sa mu. 59) Korybut, aby sa zavďačil pápežovi, prestal prijímať Večeru Pánovu pod obojím sposobom. To vyvolalo nespokojnoC husito v, tým viac, keď zbadali, že Žigmund Korybut v tajnosti
vyjednáva s kráťom Žigmundom a pápežom. Mimo toho Korybut
dopustil sa ešte jednej chyby: chystal prevrat v Prahe, s cudzou
pomocou chcel opanovať mesto. 60 ) Avšak Korybutov plán bol prezraden:{l. 17. apríla roku 1427, keď sa mal stať prevrat, rud sa vzbúril. Korybuta chytili a internovali na pražskom hrade; potom v tajnosti ho previezli na hrad Valdštejn, že ani jeho najbližší nevedeli,
kde je a či je živý.
Medzi tým V Nemecku chystali novú krížiacku výpravu proti
Čechom. oi ) Korybutovi prívrženci, nevediac, kde je, boli náchylní
spojiť sa s Nemcami, aby vyslobodili Korybuta. Avšak Nemci opat
boli porazení a Korybuta nepodarilo sa vyslobodiť. Korybutovi pľÍ
vrženci ani vtedy nestratili nádei, usilovali sa vyslobodiť ho iným
sposobom. Hynek z Kolštejna0 2 ) a iní priatelia Korybuta chceli urobiť prevrat v Prahe; avšak ten sa im nepodaril; v boji zahynul aj
Hynek z Kolštejna.
Konečne v októbri roku 142'7 Korybut bol prepustený z VaZénia G3 ), odcestoval z Čiech do Sliezska a zdržoval sa tam
na hrade poťského vel'moža Puchaly. Avšak priatefské styky s hu-

sitmi nepretrhnul ani vtedy, a pomáhal im, kde mohol. Možno oča
kával, že dostane za to aspoň neiaký statok, lebo na Litve nedostal
dedictvo svojho otca a v Poťsku jeho majetok bol skonfiškovaný.
Keď husiti od roku 1428 začali robit vpády do cudzích krajov,
Korybut im pomáhal a napádal ich nepriateťov na Morave. 64 ) Dňa
25. marca 1430, keď husiti prešli do Sliezska, Korybut sa spojil
s nimi a dostal za to statok Hlivice.
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57) P a I a c k ý: Urkundliche Beitrage, I, str. 474.
5B) Tom e k, lY", str. 355.
59) A r chi v Čes ký, m, 263.
OD) Tom e k, lY", str. 362.
01) P a I a c k ý: Urkundliche Beitrage, I, str. 500.
02) Yodca hu&itského posolstva v Poťsku a na Litve r. 1420 a 1421.
H3) KrM Žigmund v januári 1428 píše Yitoldovi, že vraj Vito Id a Jagiello sa zaujali Korybuta, P a I a c ký: Urk. Beitrage,. 58.3 ~ ':itold to popiera Palacký: Urk. Beitrage, I, 585; nechce sa vral mlesal do ceskyc~
ve cL 'Ako pred tým, ani teraz nechce sa zúčastniť vojny proti husítol11, hocl
pápež ho znovu o to prosil, Co d. e p. s a e c., XV, II. t., 211-214, 220;
Jagiello opat preukázal ochotu zúčastniť sa vojny proti husítom. Co d ex
e p. s a e C., XV, II.t., 217--223.
v
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Styky s Litvou po smrti Vitoldovej.
Dňa

2"1. októbra 1430 zomrel Vitold, kedysi »požiadaný král'

český«. Priateťské

styky medzi Litvou a Českom neprestaly ani
po jeho smrti. V tej dobe vždy viac sa začínal šíriť na Litve husitizmus a s ním aj česká reč, ktorá bola užívaná aj ako diplomatická
reč. Litevským vefkokniežaťom stal sa Jagiellov brat S v i d r y g e II o (litevsky Švitrigaila). Keď vZll]lda vojna medzi ním a Jagiellom, v apríli roku 1431 Svidrygello obrátil sa na husitov s prosbou
o pomoc, ktOríl mu bol Korybut sfúbil. Jeden list napísal Korybutovi G5 ), ktorý od roku 1431 opať sa zdržoval v Čechách a iný Prokopovi Holému. GG ) Obadva listy sú písané česky.07) Listy však
dostaly sa do rúk Jagiellových, ktorý ich poslal Žigmundovi, aby
sa obrátil proti Svidrygellovi, ako priatefovi husitov.o B)
Teda Korybut od roku 1431 znovu je v Čechách a bojuje na
strane husitovo Zúčastnil sa a vyznačil v poslednej vefkej bitke
s nemeckými krížiakmi pri Domažliciach 14. augusta roku 1431.
Z Ciech odišiel definitívne roku 1434. lebo po bitke u Lipan,
keď Čechy dostaly sa do rúk Žigmundových, pre Korybuta tam
miesta viacej nebolo. Do Pofska tiež sa nesmel vrátiť. Šiel teda
na Litvu ku Svidrygellovi, ktorý práve viedol vojnu proti porsku.
Korybnt tiež bojoval na strane Svidrygellovej. Avšak Svidrygello
prehral vojnu pri Vilkomíru 1. septembra 1435. Tam zahynul aj
Žigmund Korybut, vefký priateJ' husitov, predtým správca zemi
českej a námestok požiadaného kráfa českého.
04) Cod. ep. saec., XV, 1. t., 67; Palacký: Urk. B., I, str. 646.
05) Časopis Českého Muzea, 1831, str. 281.
66) Ibid. 282; z tohoto listu vidno, korko známych a priaterov mal
S\éidrygeHo v Čechách.
07) P a I a c ký: Ja1zyk če,s!ký na d'voře litevskérn v XY. stolletí, v Ča
sopisu Českého Muzea r. 18.1J.
08) Časopis Českého Muzea r. 1831, str. 281.
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V nasledujúcej dobe, v XV. a XVI. storočí, Litva vždy viac
splynula s Pol'skom a styky česko-litevské splývajú so stykmi
česko-pofskými. Vliv český bol viditefný v Pol'sku a na Litve
v kultúrnych a náboženských veciach. Král' Žigmund I. vo svojei
knihovni vo Vilne mal množstvo českých kníh. České náboženské
knihy boly čítané v Pol'sku a na Litve. Na sneme vo Vilne 19. júna
1563 hovorilo sa aj česky. Česká reč ako diplomatická reč bola
užívaná v Pol'sku a na Litve do XVII. storočia.
Za časov Žigmunda Augusta II. roku 1569 na lubHnskom sneme
Litva úplne splynula s Pol'skom v jednu »rzecz pospolitú«. Litve
teraz hrozilo nebezpečie pokatoHčtenia. Evanjelici hl'adali sblíženie
s ruskými pravoslávnymi. O tej veci vyjednávali na vilenskom kongrese roku 1595, kde vodca českej a pol'skej Bratskej Jednoty,
Šimon Bohumil Turnovský, vypracoval 12 článkov, podra ktorých
mohol by byť utvorený svaz pravoslávnych s husitmi. Hoc sa svaz
aj neuskutočnil, v dóležitejších veciach pravoslávni pokračovali
spoločne s evahjelikmi.
Husitizmom a českými náboženskými knihami pripl'avená reformácia na Litve vytvorila aj litevskú litel'atúru. Evanjelici boli'
prví, ktorí pisali litevské knihy. Bielorus dr. Skorina vydal Bíbliu
aj v bieloruskej reči a zvláštne je, že táto Biblia bola vydaná
v Prahe a pri jej preklade užívaná česká Biblia z roku 1506. Litva
mala styky aj s Bratskou Jednotou. O tom svedčia usnesenia pofských synod, na ktorých sa hovorilo o Večery Pánovej, kde bolo
zavrhnuté sedenie pri Večeri Pánovej a usnesenie, že veriaci Večeru Pánovu mMu príjímať stojac alebo kračiac. Tak bolo rozhodnuté na pr. na krakovskej synode roku 1623, na generálnej
synode roku 1628, kde bolo vyslovené, že Večera Páne tak sa musí
prisluhovať vo všetkých sboroch v porsku a na Litve. Toto rozhodnutie potvrdila aj synoda roku 1633, kde z českých bratov sa
zúčastnili hlavne seniori Ján Vavřina a Ján Roky ta a ref. superintendent P. Jilovský.
Za časov Žigmunda Vazy III. započalo sa prenasledovaníe
evanjelikov na Litve, ktoré viedol pol'ský jezuita Peter Skarga.
V dobe toho prenasledovanía započal sa úpadok porska a Litvy,
ktorý príviedol k ich rozdeleniu roku 1772. Litva pripadla Rusku a
zostala pod jeho vládou do roku 1918.
Keďže Čechy roku 1620 tiež stratily svoju samostatnost, styky
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medzi Litvou a Čechami, ako štátmi, úplne zanikly. Avšak v Če
chách aj v fažkej dobe poroby zaujímali sa. o Litvú. Na pr. známy
český spisovatel' Čelakovský študoval litevskú reč a litevské rudové piesne. Roku 1827 vydal sbierku litevský.ch rudových pie sní
a preložil z nich 74 do češtiny. J. Zeyer tiež tvoril v litevskom
duchu; najvačšie jeho dielo, ktoré súvisí s Litvou, je báseň »Algirdas Geištaras«, kde v litevskom duchu opisuje jednoho rytiera.
České obrodenie malo vel'ký vliv aj 'na litevské obrodenie. Vodca
tohoto obrodenia, otec národa ·dr. Ján Basanavičius. píše, že »éra
litevského obrodenia v novej dobe započala sa v českej Prahe
roku 1883«.09) V tom roku totiž v Prahe začali vydávat litevský
časopis »Aušra« . (Zora), lebo na Litve litevská tlač bola úplne zakázaná.
Od počiatku samostatnosti, roku 1918, medzi Litvou a Česl<a
slovenskom sú opať živé styky na politickom, hospodárskom a kultúrne-náboženskom poli. Z Litvy každý rok asi 100 študentov študuje na našich vysoki'ch školách. Prvým čestným doktorom teologie Evanjelickej Teologickej Pakulty v Krunnasi je zosnulý biskup
Samuel Zoch, druhým vojenSiký superintendant J. Lukášek, a dekan
Evanjelickej Teologickej Fakulty v Kannasi generálny superintendent J. Jakubenas je čestným doktorom Husovej Pakulty v Prahe.
V novšej dobe aj Slováci nadvazujú styky s Litvou. Prvý Slovák, ktorý prišiel do stY'ku s Litevci, je profesor dr. Já n
K v a č a 1 a. Neílčinkoval síce na Litve, ale ako teologický profesor
. v Dorpate (1893-1918) medzi svoiimi poslucháčmi mal aj Litevcov, mimo iných aj profesorov Teologickej f"akulty v Kannasi
dr. Jalkubénasa a dr. [(urnatowského. Mimo Teologickej Pakulty
v Helsinkách, ktorá hola pre Pinov, v Dorpate bola jediná Evanjelická Teologická Pakulta v celom Rusku. Na nej študovali mimo
Nemcov Estonci, Lotyši, Litevci, Poliaci a iní. Všetci profesori
mimo profesora Kvačalu boli Nemci, ktorí však nemali porozumenie pre študentov iných národností. Všetko sa prednášalo len nemecky. Profesor Kvačala bol jediný, ktorý mal porozumente· aj
pre študentov iných národností: Poliakov, Litevcov, Lotyšov a
Estoncov, preto títo všetci sa shromažďovali okolo neho. On bol
jediný, ktorý sa ich zastával a žiadal, aby aspoň niektoré pred. mety z praktickej teologie mohli počúvať vo svojej materinskej
00) Krivule r. 1924, č. 10.
5
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Avšak márne; nemeckí profesori to povolit nechceli. Nemci
pravda nepriatel'sky pozerali na neho a neprajne píšu o ňom až
podnes 70 ), avšak ostatní jeho žiaci, ktorých má hojne nielen medzi
kňazmi v pobaltických štátoch a v Poťsku, ale aj medzi teologickými profesormi v Dorpate, Rige, Kannasi a Varšave, vždy s úctou
a vďakou budú spomínať meno profesora dr. Kvačalu, že sa
tak mužne zastával ich národných práv.
Profesorom drom Jánom Kvačalom započaté styky Slovákov s Litvou trvajú až podnes. Keď v Kannasi bola založená
Evanjelická Teologická Fakulta, boli na ňu povolaní dvaja Slováci
za profesorov, dr. M. Lúčanský a písateť týchto riadkov, ktorý
tam aj teraz účinkuje.

70) Na pr. prof. Oruehn v encyklopedickom slovníku "Die Religion in
Geschichte und Gegenwart«, II. vyd., I. sv., str. 1991 r. 1927 píše, že príchod
prof. dr. Kvačalu znamenal nebezpečie pre evanjelickú církev v Rusku.
Je to nerozumný a nespravodlivý výrok. Počínanie profesora dr. Kvačalu
znamenalo nie nebezpečie, ale oporu pre evanjelickú cirkev, keď ž:iadal
právo a spra vodlivosť pre všetkých. Nebezpečím pre evanjelickú církev je
prehnané šovinistické stanovisko prof. Oruehna, ktorý náboženstvo stotožňuje s germallizl11ol11 a neuzná právo inÝI11.

Prof. Dr. P. J a k u b é n a s, Kaunas, Lithuanie:

Nachrichten iiber die hussitische Bewegung
in Polen und Litauen.
Jede grossere geschichtliche Bewegnng, Erscheinung ist gewohnlich ein Produkt der Verhaltnisse, die oft im Laufe ganzer
Jahrhunderte den Boden bereiten, in dem die betreffende Erscheinung entstehen und tief ihre Wurzeln schlagen kann. Zn den
geschichtlichen 13ewegungen solcher Art gehorte ohne Zweifel die
hussiNsehe Bewegung in Polen, ,resp. in Utauen. Der empfangliehe
Nahrboden filr den polnisehen Iiussitismus waren die unaufhorlichen,
ganze Jahrhunderte lang dauernden Reibungen z\Visehen dem polnisehen Adel und der polnisehen Geist1iehkeit des Zehnten \Vegen.
»Gott selbst hat - heisst es im Kirehengesetz -- befohlen, das
Zehnte Zll zahlen als Zeiehen seiner Regierung liber die Welt und
fUl' die Mehrung seines .Ruhmes und die Erhaltung sei11er Diener.
Das Zahletl des Zehnten \Var sehon seit Jahrhunderten allgemeir:e
Pflieht, der sich niemand entziehen durfte. Aber der mittlere AdeJ
- die Glieder des hOheren Adels \Varen fast aussehliesslieh hohe
Kirchen\Vlirdentrager .- hatte seit uralten Zeiten das Privilegium
die sogenannte »deeima libera« zn zahlen. J~der Adelige hatte
namlieh das Recht, den Zehnten frei\Villig mr die von ihm selbst zu
\Vahlende Kirche zu bestimmen. Dadureh ve1'lor der Zehnte fUr den
die Freiheit [md UnabhangigkeH liebenden Polen den Charakter des
abstossenden Zwanges und ersehien als frei\Villige und fromme
Gabe. Die Ungez\Vungenheit und Fr'ei\Villigkeit des Zehnten wurde
noeh dadurch verstarkt, dass der Adelige seine Zehnten der Kirche
nieht hin;.>;ufilhren branchte, \Vie dies bei den Banern der Fall \Var,
sondern der Vorsteher der Kirehe musste selbst erseheinen, um das
Zehnte zu empfangen und abzufiihren. Es ist ja ganz Idar, dass
diese Privilegien des Adels der Geist1ichlkeit ein Dorn im Auge \Varen.
Daher erklarte sie dem Adel Krieg, um diese Privilegien, besondcrs
5*
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das der decima libera aufzuheben und cLie Pflichten des Adels mit
den Pflichten der Bauern und der Stadter auszugleichen. Hier ist
das Gebiet, auf dem die katholische Geistlichkeit mit dem mittleren
Adel und zum Teil mit den Bauern zusammenstiess, was auf
beiden Seiten Unzufriedenheit und Iiass hervorrief.
Prinzipiell sah die Kirche diese Privilegien als ein nur zeitweiliges
Vergehen gegcn díe von Gott selbst stammenden Oesetze der
Kirche und das hartnackige Pesthalten und Beharren bei ďenselben
von Seiten des Adels erklarte sie fiir eine unverzeihliche Todsiinde,
die jedoch auf jeden Pall beseitigt werden miisste. In diesem
Kampfe kamen oft kuriose und juridisch schwer zu entscheidende
Palle vor. Wenn beispielsweise ein Adeliger einem Bauern ein
Stiick seines Ackers verpachtete, so meinte die Kirche das Recht
zu haben
.
, dem Pachter das l~echt des freien Zehnten abzustreiten,
da ja ein Bauer das Zehnte dort abzuliefern verpfHchtet war, wo
die kirchliche Obrigkeit ihm es angeordnet hatte. Andrerseits wiederum wenn ein Adeliger einen seiner Leibedgenen aus eiller Wirt·
schaft verstiess und dessen Land seinem Gute anschloss, so zwang
Hm die kirchliche Obrigkeit von den einstmals bauerlichen Ackern
den Zehnten derjenigen Kirche zu zahlen, der der Bauer fr,uher
zahlte. Wenn man nun bedenkt, dass im XIV. und zu Anfallg dl~S
XV. Jahrhundertes gerade die Zeít in Polen war, da die Adeligen
ihre Giiter auf Kosten des bauerlichen Besitzes durch Vertreibung
der Leibeigenen vergrosserten, so wird man ein klares Bild iiber
das damals herrschende Verhaltnis zwischen Kirche und mitt1eren
Adel bekommell. Auf letzeren Versammlungen wurden lVlittel und
\Vege, um die Angriffe der Kirche abzuwehren und ihre Rechte zu
schiitzen, beraten. In den Protokollen der Vers·ammlung der Adeligen aus dem J ahre 1406 kann man folgende Besch1iisse lesen:
»Es so11 jeder Adelige den Zehnten von seinen Ackern, die mU eigeHer Saat besat sind, nach freier Wahl zahlen. Wenn ein Geistlicher
ganz abgesehen von seiner Wiirde, die er hat, dafiir ihn vor's
Gericht ladet, so so11 er sich mít keinem andem Recht verteidigen,
als mít dem Landesrecht und nicht anders als vor dem grossel1
Landesgericht. Wenn aber irgend ein geistlicher Wiirdentrager unzllfrieden mit dem UrteHspruch des Landesgerichtes, es dahinbringt,
dass der Adelige exkommunziert wird, dann hat er das Recht, clen
r~ichter des Geistlichen, der ihn exkommuniziert hat, vor das
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Landesgericht zu laden ijnd auf Grund de·s Landesgerichtes der
Vergewaltigung der Reéhte und Statute anzuklagen. Wenn das Oericht ihn verurteilt, -so kann der Adelige auf gerichtlichem Wege
verlangen, dass derjenige GeisHiche, der gegen ihn eine gerichtHche
Verfolgung angestrebt hat, den Kostenaufwand fiir den Prozess
erstattet.«
Das Bildungsniveau des damaligenmittleren Adelswar nicht
hoch. Daher ist es ke in Wunder, dass er nlcht recht bewllsst war,
dass seihe gegen die katholische Geistlichkeit gerichteten Bestrebungen bedeutungslos waren, denn sie standen lm strikten Oege<J1satze zu dem kanonischen Rechte der katholischen Kirche. Laut
diesem Rechte verbietet die katholische Kirche ihrer Geist1ichkeit
vor dem weltlichen Gerichte zu erscheinen; dieselbe kanu nur von
clem Kirchengerichte gerichtet werden.
Solche unerquickliche Zustancle gaben viel Anlass zu Prozessen, die leider oft nicht im Lande ausgeglichen wurden, sondern
vor das Gericht der romischen Kurielliamen. \Venn man mm bedenkt, dass gerade zu jener Zeit im Abendlande das papstliche
Schisma herrschte, dass zwei Papste prunkvo11e Mofe hielten, die
viele Unkosten verlangten, so wird es verstandlich sein, warum die
Papste jede Gelegenheit ausnutzten um die stets leeren Kassen zu
f,Uilen und fiir gute Zahlung ein dem Klagenden giinstiges Urteil zu
fallen. Es ist einleuchtend, dass cLie Verhandlung nur forme11 a!lSgefiihrt wurde, clenn dem Angeklagten fiel es nicht ein, binnen
60 Tagen in Rom oder am jewei1igen Aufenthaltsorte des Papstes
zu erscheinen, um sich vor dem papstlichen Vertreter zu verteidigen. Selbstverstiind1ich wurde das Urteil in contumatiam geHillt
und natiirlich zu Ounsten des Klagers. Der verurteilte Adelige beachtete das Urtei! nicht. Deshalb wurde er exkommuniziert. \Venn
auch die Scharfe diesel' Zuchtrute der Kirche mit der Zeit abstumpfte, so war sie dennoch nricht ganz wirkungslos geworden und
einen grossen Einfluss hat sie auf den Verurteilten do ch ausgeiibt:
einmal musste er sich doch demiitigen und auf einen solchen Ausgleich eingehen, den die klagende Se1te filr niitzlich erachtete.
Dassmít dieser Art der Prozessfliihrung der polnische Adel sehl'
unzufrieden war, ist leicht verstandlich. Auf seinen Versammlungen
fasst er strenge Besch1iisse gegen die Vertreter der Kiirche. Die
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Zitationen eines polnischen Untertans, einerlei weJchem Stande,
dem geist1ichtm oder welt1ichen, er angehOrte, vor ein Gericht ausserhalb der Grenzen Polens wird sogar mit Gefangnis ullll
Wegnahme des Besitztums zu Gun&ten des Staates bedroht. Jedoch
waren soJche Beschliisse wirkungslos, da ihnen infolge Pehlells
irgend einer den Adel schiitzenden Institution jegliche gesetzliche
Sanktion fehlte. Die Vertretung der Kirche ihrerseits begriindete
ihr VerhaJten damit, c1ass sie keinen polnischen Untertan vor tin
fremdes Gericht ausserhalb Polens zitiere; das tue der Papst, und
seine Reehte kOllne sie nicht beei.ntraehtigen. Es ist selbstverstandlich, dass die papstliehen Zitationen nicht jeden Adeligell hcimsuchten. Da aher durch lieirat die Verwandtschaft desselhen weit
verzweigt war, so kann ma<n ohne Pehl behaupten, dass das Ungliick der papst1ichen Zitation fa st den ganzen Adel traf.
Jedoch nicht alleill der Ac1elige kam in erine unangenehme Beriihrung mít der Vertretung der Kirche, auch der kleine GrundbesHzer, der Bauer, war dav on nicht ausgeschlossen; gerade der
schutzlose, leibeigene Bauer musste sehl' viel Ungerechtigkeit und
Schaden erfahren. Der Bauer durfte das Getreide weder mahen,
noch einfiihren ohne Wissen des Dezimaiors. Letzterer haa,e c1as
Recht, den besten Zehnten allszuwahlen oder auf dem Pelde das
am besten gediehene Getreide austeilen. Da díe papst1ichen Beamten, die Dezimatore·n, entweder aus Mangel an Zeit oder aus
Chikane ZUl' Zeit der Reife des Getreric1es oder zur Zeit des Eiufiihrens lJicht Ikamen, so ging oft das ganze Vermogen der armen
Bauern infolge der langandauernden Regengiisse im lierbste ganz
zugrunde. Gekeimtes Getreide hatte Iiir den Geist1ichen geringen
oder keinell Wert, denn er bekam von anderen Bauern gntes Oetreide uud se'ine Zukunft war gesichert, aber der Bauer und seine
Pamilie war dem liungertode preisgegeben.
Man kann sicher behaupten, dass díe polnische Geistlichkeit in
den Grenzen ihres Vaterlandes exterritordal geworden war. Diese
Exterllitoria1itiit wurde weit und br{)it von der Geistlichkeit a'lsgenutzt. Wenn beispielsweise erin Gemeindemitg1ied seinen Beichtvater auf frischer Tat ertappte, so hatte er ke in Mittel ilm Zll
bestrafen, da er ihn vor das Landgericht nicht laden durfte. Wenn
zwei Gemeindemitgldeder unter sich prozessierten und einer von
ihnen den Protess verlor, so brauchte er nur unter der Geistlich-

keit einen Verwandten zu finclen und ihm die Sache zn iiberlassen,
. so war ohne weiters der verlorene Prozess gewonnen.
Der Kampf um d~n Zehnten wurde auf beiden Seriten mit allen
Mitteln auf das hartnťwkigste gefiihrt. Diese liartnackigkeit hat
ihre tiefen Wurzeln in dem iippigen llnd aufwandsvollen Leben des
Adels, und ganz besonders der Geistlichkeit, die in sitt1icher Beziehung wenn nicht niedriger, so ganz gewiss nicht hoher
als der Klerus des ganzen katho1ischen Westeuropas stando Ein
Zeitgenosse charakterisiert die Geist1ichkeit mit nicht allzllschmeichelhaften Epitheten; nennt sie Saufer, Ehebrecher, Wucherer,
Morder, Rechtsverdreher, Toren, Schufte, lieuchler, Epikura,er,
Geldgierige, Somonoiten. Oft reichte der Geist1ichkeit der Zehnte
nicht aus, man griff zu den Kirchengeraten; es kamen Fiille vor,
wo man das Abendmahlgerat versetzte oder wo ein Geistlicher
wegen Darlehen des ganzen Kirchengeldes oder des Verkaufes des
heiligen Kirchengerates zur Verantwortung gezogen wurde.
Auch ging es dem Adel materieU nicht besser. J\llit den Einkiinften von den Ackern allein war es schwer durchzukommen.
Denn um die Mitte des XV. Jahrhundertes wuchsen seine Ausgaben immer mehr und mehr. Der mittlere zahlreiche Adel war bestrebt den Magnaten in Prunk keineswegs nachzustehen. Dazu
kommt ,auch der Umstand, dass der Prunk und Glanz des westeuropaischen Rittertums, das gerade in jener ZeH die hochste
Stufe seiner Bliite erreichte, nach Polen immer mehr und mehr eindrang. Auf dem Schlosse zu Krakau wurden von dem konigHchen
Herolde immer bfter Turniere ausgerufen. Man wollte gIanzen.
\Venn ein fremder Ritter zum Zweíkampf herausforderte, so sah
sich der polnische RiHer gezwungen, ersteren nicht allein durch
Gewandtheit, sondern auch durch den Reichtum seiner Riistung Ztl
iibertreUen. Letzerer Umstand verlangte viel Geld.
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Wii.hrelld in Polen solche Zustii.nde herrschten, trat in dem
Nachbarlande TschechienMagister Johannes liuss auf, der eine
ganz neue, in diametralem Gegensatze zum Katho1izismus stehende
Lehre verkiindete. Wahrend der Adel auf alle mogHchen Mittel
sann, um seine materiellen Interessen gegen die Obergriffe der
GeistUchkeit zu schiitzen, predigte liuss offentlich, die Kirche moge
zur urchristlichen Verfassung und die Geistlichkeit zur aposto-
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lischen Al'mut zul'uckkehl'en. Wahrend der Adel, durch die Urteilspruche der papstlichen Vertreter in materieller Hinsicht bestandig
geschadigt wurde, behauptete der Reformator in Prag: »der heilige
Petrus sei nie das Iiaupt der Kirche gewesen und daher Seie!l auch
seine Nachfolger es nieht, der Papst sei der Antichristus.« Dass
bei dem bestandrigen Verkehr zwischen beiden Landern uml bei der
grossen Verwandtschaft der tschechischen und polnischen ~prache
die von Iiuss verkundete Lehre leicht Verbreitung fand, kann man
sich lebhaft vorstellen.
Polen selbst war noch nicht imstande einen Iielfer in der Not
hervorzubl1ingen, der mit der Parole »Los von Rom« eine kirch1iche
Reform gepredigt hatte und dadurch ein Rettel' des polnischen Adels
aus der gedruckten Lage geworden ware. Denn einerseits war zu
der Zeit die polnische Geistlichkeít machtig genug, um jeden ungehorsamen Sohn mit der Rute der Inquisdtion zum Schweigen zu
bringen und andererseits stand damals in Polen das Niveau der
Bildung sehl' niedrig. Ausserhalb Polens musste der Mann auftreten, des sen scharfe, gegen die Macht und Dbergriffe der Geistlichkeit gerichteten Predigten auch in Polen mít Warme und Sympathie aufgenommen wurden. Wenn die Kirchenreform von aussen
nach Polen und Litauen kommen sollte, so konnte sie nul' aus Tschechien kommen. Denn dazu Whrten so manche Umstande: Reminiszenzen an altvergangcne Zeiten - Annahme des Christentums,
Blutsvel'wandschaft des tschechischen und polnischen Iierrscherhanses, Gleichheit der Abstammung und der Spmche; K:,i>nigin
Jadwiga lasst aus Prag slawische Benediktiner kommen und nicht
wcit von Krakau, in Kleparz, ein Kloster grunden und kommt auf
solche \Veise der allgemeinen Stimmung ihrer Untertanen entgegen.
Das titanische Furstenhaus der Gedimin bediente sich in der privaten Korrespondenz der tschechischen Sprache. f"ur das neubekehrte Litauen wurden Geistliche aus Tsehechien gerufen. Die
Beichtvater des I(onigs Jagailo am Iiofe zu Krakau Hieronymus von
Praha (nicht der Freund Iiuss') und der I(onigin Jadwiga, Jan
Stekna, sind gleichfalls Tscheehen gewesen. In vielen Kirchen, sowohl Polens als aueh Litauens, wurde in tschechischer Sprache
gepredigt. Es ist klar, dass bei der grossen Verwandtschaft beider
Sprachen jedem in Polen sich aufhaltellc1en Anhanger von Iiuss
es leicht war, far die reBgiOsen Ansichten seines nationalen Iielden
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Propaganda zu machen und umgekehrt far einen Polen itl Tscheohien mít den reBgÍĎs'en Neuerungen Iiuss' sich be.kannt zu
machen. Nach dem AuftretCl~ Iiuss' zogen nach Polen die Unzufriedenen und Verfolgten aus beiden Lagern, dem romischen und
alltiromisehen. Zn den bekanntesten Emigrant,eu dieser Art ge. horen Konrad Stekna, Jan Milič, Mathias aus Janov. Mit grosser
Gewandtheit kampften sie gegen die Irrtilmer der Kircheulehre und
gegen die sittliche Verderbnis der Geistlichkeít nnd mit gHihendem
Eifer griffen sie das monehische Unwesen an.
Mit der Lehre des Iiuss' sich be'kannt zu machen hatten die
Polen Gelegenheit genug. Seit Grundung der Uni versítat in Praha
wimmelte es in dieser Iiochschule von der wissbegierigen polnischen Jugend. Praha war die Quelle, aus der die Bildung far ganz
Polen floss. Die bekanntesten und bedeutendsten Mannel' Polens
haben ihr Wissen in der ulma mater Pragensis geschOpft (Stanislaus
Ciolek, Stanislaus aus Skamlierz, Matthaus aus Krukau u. v. a.).
ln Praha entwickelte sich zu schOner Bliite das »Collegium Litthuanorum«, welches gleich nach der Taufe der Litauer die Konigin
J'adviga gegrundet hatte, um far das neubekehrte Land Geistliche
auszubilden. Das Collegium nannte sie »Hierosolymitanum« (1397).
BekanntHch hat der Grossflirst von Lituuen Vyteatas das »Hierosolymitanum« einem ahn1ichen Zwecke zugewandt. Nach 14 Jahren
(1411) wurde in »Hierosolymita'llum« ein zweites Konvent fUr die
Polen gegr,undet. Als vVegweiser und Erzieher f'ur die polnische
und litauisehe Jugend in dieser Anstalt wurde Iiuss' als der geeignetste Mann gewahlt. Jahrlich kehrte eine Schar im Iiussischen
ausgebildeter polnischer und litauischer Junglinge in ihre Iieimat
zurLiek. Dass liussens Erziehungsarbeit nicht vergeblich war, zeigte
skh bald auf dem Konzil zu Konstanz, \VO seine Sache entschieden
werden sollte. 'Da dieses Konzil ein okumenisches war, so wurden
auch aus Polen mehrere Vertreter dahin geschickt. Dieselben verteidigten Iiuss sehl' energiseh. Und als die Nachrieht von der Verhaftung Iiuss' ohne vorausgegangenes Verhor vor dem Konzil veľ
breitet wurde, da waren unter den Unzufriedenen neben Tsehechen.
aueh Polen. Als Beweis hiefiir kann das Dokument genannt werden, welches gegen die Verhaftung protestiert und welches auch von
den Polen untersehrieben wurde. Und nicht allein dieses Mal haben
díe Polen Iiuss ihre Unterstiltzung gewahrt und ihre :3ymoathíe
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gezeigt. Es ist wohl anzunehmen. dass die Polen nicht aus eigenem
Antriebe, soudem nach Anweisungen des Konigs Jagaila so gehandelt haben. Denn der Konig stand mit liuss in brief!ichem Verkehr. In seinen Briefen aus dem Oefangnis dankt liuss immer auch
den Polen. Der Konig Siegismund ist besorgt, dass liuss' Lehre bis
nach Polen vorgedrungen sei und verlangt, dass liuss' Verurteilungsspruch auch nach Polen geschickt wurde, da es auch dort
viele Anhanger seiner Lehr,e gebe. Der Konig Siegismnnd, der mit
allen Mitteln dahinarbeitete, die Polen von den Tschechen moglichst
femzuha1ten, hat sich, was die Ausbreitung der Ketzerei DUss' anbetrai, nicht getauscht. Die Zahl seiner Anhanger nahm immer Zll.
Direkte Beweise hierfur hat die Oeschichte noch nicht ans Licht
gebracht Aber viele indirekte Umstande weisen darauf hin. Es ist
gal' llicht moglich, dass die .zo,glinge aus dem řIierosolymitanum sowohl Utaner als Polen, ohne Einfluss von seiten ihres Erziehers und
I<.ektors geblieben waren und dass sie in die lie'~mat zuruckgekehrt,
geschwiegen und fUr die religWsen Ideen ihres Lehrers keine Propaganda gemacht hatten?! Dass sie nicht geschwiegen haben, zeigen die Beschllisse der Synode zu L((nczyca aus dem Jahre 142.1.
Die Ausbreitung von liuss' Lehre hat gewiss aueh Konig Jagai1a
unterstiitzt. Er scheint ein stillel' Verehrer des tschechischen Reformators gewesen zu sein. A'nders kann man doch seinen brieflichen
Verkehr mit liuss nicht erldaren. Wir besitzen einen VOll tluss an
den Konig adressierten Brief vom 11. Juni 1412. Diese Behauptung
wird von solchen Historikern wie Cavo und Prochaska unterstittzt.
Die Einteilung des Briefes macht den Eindruck, dass zwischen dem
Konig und dem I<eformator Briefe ofters gewechselt wurden. Die
f"olge von liuss' brieflichen Ratschlagen ist wohl díe Reform der
Krakauer UniversWH (1400) gewesen. Zu diesem Zwecke beruft
der Konig polnische Oelehrte aus Praha. Dass diese Oelehrten zn
Ounsten der Lehre liuss' stark gearbeHet haben, kann man daraus
schliessen, dass im Jahre 1409 unter dem Rektorat Elias' aus
Wendlica jeder nelleintretende Student beim Eide au ch die hussitische Ketzerei abschworen musste. lm Jahre 1404 kampfen zwei
lnquisitoren gegen die liaresie aus Praha. Mit der ersten I<eform
hat augenscheinlich der Konig sein Ziel nicht erreicht und dieselbe
ihn nicht befriedigt, da er dm Jahre 1410 eine zweite Reform vornimmt. Pur diese Arbeit beruft er niemand anders als den intimen

freund von Huss, Hieronymus von Praha, welcher nach der Refol'm
Zllsammen mit andere!l' tschechischen Oelehrten einige Zeit an
dieser liochschule lehrte. Durch ihre Lehre riefen sie unter dem
Volke solch eine unerhorte Aufregung hervor, dass der Bischof VO:l
Kmkau Jestrzebiec den Patriarchen von Antiochien darliber zu bellachrichtigen fUr nOÍlÍg hielt.
Di~ Neigung K10nig Jagailas zur tschechischen Kirchenreform
\Var augenscheinlich. Auf seim~m· liofe hielt er einen hussiNschen
Prediger. Bei seinen Fahrten durch das Reich in Begleitung von
2000 Berittenen und mít einem zahlreichen anderen Oefolge zwang
er die KlOster im Laufe von 3-4 Tagen, die BischOfe wahrend
2-3 Wochen, die notige Verpflegung zu geben. Die OeistUchkeit
trug diese Unkosten ohne Murren aus BefUrehtung, der Konig
konnte der hussitischen tiaretie ganz verfallen.
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In dem Zeitraume von 1420-1432 wurde das Los des tiussitismus in Polen und LHauen entschieden. ln dieser Zeit wurd~n
namlieh zwischen Polen tmd Litauen einerseits unci Tschechien
andrerseHs diplomatische Verhandlungen betreffs der Obergabe der
tschechischen Kr0l1e an den Konig Jagaila geWhrt. W~ire letzterer
falI eingetreten, so \vare der Sieg des Hussitismus in Polen gesichert. Jedoch aus histol'isch noch unaufgeklarten Orunden ging
Jagai1a auf den Vorschlag nicht ein, verwies eben auf den Oros5fiirsten von Litauen, Vytautas. MogIích ist es, dass lagaila das Anerbieten der Tschechen aus Purcht, sich in einen Krieg mít dem
ganzen I:uropa zu verwic'keln, abgewiesen hat, da ja das tschechische Volk vom Papste verdammt war und die papstlichen Erlasse
das ganze Europa zu einem Kreuzzuge gegen die widerspenstigen
Tschechen anspornte. fur Vytautas politdsche Plane war das Anerbieten der Tscheehen sehr gelegen und genehm. Er wollce namtich eine kirchliche, Union der aller Rechte beraubten Orthodoxen
mít den Katholiken zustandebringen, um auf solche Weise die hoffnungsvollen Ausblicke der ersteren nach Moskau fur alIe Zeiten ab·
zuwenden. Er nahm die tschechrisohe Krone an, ging aber selbst
nicht nach Praha, schickte aber einen Statthalter in der Person
seines Verwandten Siegisp1Und Korybut dahin U1ld se in Oefolge
wurde in Praha freundIích aufgenommen. Letzterer fiihlte sich g'anz
heimisch und zum Beweise, dass er zu der Lehre der liussiten sieh
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bekenne, kOrlUllUnizierte er unter beiderlei Gestalt. Sollte sein allS
fiinf Tausend bestehendes Gefolge dem Beispiele ihres Fiihrers
nicht gefolgt sein? Direkt,e Beweise hief'iir hat man ndcht. Aber aus
der Bereitwilligkeit, mit der das Gefolge dem Rufe der Werbung
folgte, konnte man schliessen, dass Korybuts lieer aus lauter liussiten bestand. Nicht lange dauerte Korybuts Aufenthalt in Bohmcn.
Schon im Jahre 1423 wura.e er auf Anregung Zbigniew Olesnicki's
zuriickgerufen. Da das gegebene Versprechen nicht erUillt \-vurde,
blieb Korybut in Schlesien und von hier aus machte er mít sei:1eu
Getreuell nach allen Seiten Raubziige. Auf einem solchen Raubzuge
eroberte und p1iinderte er Jasna Góra in Czenstochau. Da diese
Iuvasion bald nach dem gegen die liussiten gerichteten Edikt VOIl
Wilna (1424) geschah, so ist es anzunehmen, dass er den bedriickten liussiten tn Polen zu Iiilfe gellmmmen war. Diese Annahme
wird dadurch bestaiigt, dass Korybut nach jener Invasion durch
eine Deputation um Entschuldigung fUr das Geschehene bittet und
die Freigebung der vier Artikel, d. h. des Iiussitismus in Polen
verlangt.
Von seiner Residenz, dem Stadtchen G1iwice, aus vermittelte
Korybut zwischen dem Konige Jagaila und den Iiussiten. Wohl auf
AnregUllg Korybuts kam es im Jahre 1431 zu einerDisíJUtatiol1
zwischen den Professoren des Iiussitismus. Nach der Meinung der
anwesenden Geistlichkeit hatten die liussiten eine vollstandige
Niederlage erlitten; aber' trotzdem nicht nachgegeben. Der katholische Iiistoriker Bukowski erzahlt, der Konig Jagaila hatte einen
solchen gewaltigen Eindruck von der Disputation empfangen, dass
er llnter Trťmen ctie Iiussiten gebeten von ihrem Irrtum abznstehen;
aber letztere hatten sich nicht dazu bewegen lassen. Es werden
nuch zwei Disputationcn aus den Jahren 1422 und 1427 erwahnt.
Uber den Verlauf derselben weiss man nichts. Die letzte hussitische
Gesandtschaft bei Lebzeiten Konig Jagailas erfolgte 1432. Dieselbe
wurde von dem Konig sehr ehrenvoll aufgenommen. Sie bat den
Konig um Entschuldigung fUr Korybut und um Schutznahme der
J-Iussiten. Die Geneigtheit des Konigs der Geistlkhkeit gegeniiber
gin\; so weit, dass man der hussitischen Deputation, die vom Papste
in den Bann getan war, 'erlaubt hatte, an demkatholischen Gottesdienst tei1zunehmen. Der Konig beschenkte die Glieder der Depulation reichlich und gab ihr bis zur Grenze sein Geleit.
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Soviel Nachrichten iiber die hussitische Bewegung in Polen hat
man aus der Regierungszeit Konig Jagailas (1.386-1434). Diese
Nachrichten sind jedoch der, Art, dass man sich keme klare Vorstellung iiber den Umfang der hussitischen Welle machen kann.
Folgende Erwagung zwingt den Schluss zu ziehen, das:) die Ausbreitung der Lehre des liuss eine bedeutende gewesen sein musstc.
Dass eventuell spezielle Missionare hier gearbeitet hatten, dar liber
gibt es Imine Nachrichten. Sollten aber jene tapferen Kampfer bei
Grii:nwald und Tannenburg, unter Fiihrung eines so treuen Iiussiten
oder die zahlreichen Deputationen zum Konig Jaguila und zum
GrossWrsten Vytautas ihre Missionsarbeit in Polen und Litaucll
nicht ausgeiibt haben? Gewiss, alle interessierten sich fUr die verdammten und verschrieenen hussWschen Ketzer. Das Interesse
musste nmsomehr wachsen, da die liussiten, wo sie mu erschienen
waren, mit dem Interdikt belegt wurden.
In dem Zeitraum seit dem Tode Jagailas bis zum Anfang des
XVI. Jahrhunderts ist es mit den Nachrichten iiber die lmssitische
Bewegung viel giinstiger bestellt. Auf Grund dieser historischen Angaben kann man schliessen, dass die Bewegung der Kirchenreform
von Pmg aus an Umfang bedeutend zugenommen hatte. Freilicl!
war die ZeH der Regierung des Knaben Wladislaw Warnenczyk,
des Sohnes Jagailas (1434-1444) unter der Regelltschaft Zbignie\v
Olesnickli's f,iir die liussiten sehr ungtinstig. Die ganze Strenge des
katholischen Mitregenten zwang die Iiussiten eine KonfOderation zu
politisch-religiosen Zwecken zu schliessen. Sie forderten die Beschranlmng der koniglichen Gewa1t, Abschaffullgdes Zehnten, der
Kirchenstrafen, des Bannfluches und Ánderung der kirchlichcn
Iiierarchie. Ihre politischen Plane gingen so weit, dass sie den
jungen Konig vom Throne stossen und ein Gottesreich mit Christus
als Oberhaupt gr'ii:nden wollten. AIs Antwort darauf wurden die
Iiussiten von dem Mitregenten, Bischof Zbigniew Olesnicki exkommuniziert und aus dem Senat gestossen. Darauf sammelten Spytek
aus Melsztyn und Derslaw aus Rytwiany bedeutellde tfeerscharen
und drangen in das Gebiet des Bischofs, p1iinderten es und nahmen
die Stadt Zatar, aus der die Resddenz die Lebensmittel vezo\;. Nur
fUr ein reiches Losegeld wurde die Stadt freigegeben. Dieses :Ereignis erfiillte den Mitregenten mit Besorgnis, die ihm die hussi-
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tische Gefahr einflosste. Daher wurde unter se,iner Anregung von
den treuen Katholiken eine Gegenkonf6deration gegrUndet, um die
hussitische Ketzerei auszurotten. Spytek Melsztyňski sammelte ein
11icht geringes lieer, besiegte die Gegenkonf6deration und drohte die
tlauptstadt Krakau einzunehmen. Ware es ihm gelungen letzteres
auszllfiihren, so ware der Si eg des tlllssitismlls in Polen geslcbert
gewesen. Leider fand Melsztyňski in einem Gefeeht selinen Tod.
Es ist noeh ein uber die Grosse der Ausbreítung des lillssitismus zeugender Vorfal1 zu erwahnen: Nicht weit von Posen bekannte sich offentlich der Landnichter Zbarski zum řiussitismus.
Sein Gut, auf dem hussitische GoHesdienste gehalten wurden, \Var
der Ort, von dem aus die Lehre des tluss verbreítet wurde lll1d
wo die verfolgten tlussiten Zuflueht fanden. Die Forderung des
Ortsbisehofs sieben hussitdsche GeistHche herauszugeben, beantwortete er mít einem bewaffneten Oberfall, sodass der Bischof naeh
Krakau fliehen musste. Nul' seinem Nachfolgergela;lg es mít tlilfe
des Schwertes Zbarski's Mut zu dampfen und das Nest des tlussitismus auf seinem Gute zu zerstloren. Die ausgelieferten hussitisehen
Geistliehen wurden lebendig verbrannt; nul' zweien von sieben
gelang es sieh durch die Flueht zu retten.
Die W ogen des tlussitismus drangen naeh Polen auf versehiedenen 'vVegen, besonders aus Sehlesien, wo sieh der tlauptherd der hussitischen Kirchenreform befand. Hier herrsehte ein
Zweig des polnisehen Herrseherhauses Pia sty. Einer von ihnen hatte
die Witwe des bekannten Melsztyňski gehe,iratet. Die weite Verwandtsehaft unterhielt fortwahrende Beziehungen zwischen Polen
und Sehlesien. Die Fiirsten aus Sohlesien kamen oft mít zahlreiehell
hussitisehen Gefolge naeh Krakau. Die Umgebung hatte genug Oelegenheit sich mit řiuss' Lehre be'kanntzumachen.
In der Mitte und in der zweiten tlalfte ·des XV. Jahrhunderts
begegnen wir zum erstenmal in der Geschichte des polnischentlussitismus zwei eifrige Allhanger desselben, die in Wort und Schrift
gegen Lehre und Verfassung der romischen Kirche duftreten.
Magister Andras Dobrzyn mít dem Beinamen Galka lehrte an
der Krakauer UniversWit (1425-1448), und beldeidete das Amt eines
De!{;ans. \Velchen Geistes Kind er war, kann man aus der Bemerkung schliessen, die eine spatere tland in sein Promotionsbueh eingetragen hat: »Er war eil1 l1ichtswurdiger Ketzer, mít dem alle in

Streit lagen.« Nun lehrte aber diesel' »nichtswiirdige Ketzer« in
einem der katholischen Kirche widrigen Sinne, schrieb ab und verbre'ítete Wiklefs und tluss'· Schriften zu einer Zeit, als Zbigniew
Olesnicki mitregierte und den bischoflichen Stuhl in Krakau einnab:m. Diese Erscheinung kann man nur dadurch erkIaren, dass die
Krakauer UniversiUit trotz der Abschworung der hussitiscben
Ketzerei bei der lmmatrikulalion. doch ein Nest des tlllssitismus
gewesen sein muss.
Wahrend Oallm vorzugsweise die Lehre der katholischen
Kdrche angriff, trat .Johannes Ostrorog in seinem Werke "Monumentum pro relpublicae ordinatione congestum« gegen die Verfassung derselben und speziell gegen den Reichtum der Geistlichkeit auf; in diesel' Hinsicht stimmt er mit tluss beinahe wortlich iiberein. Es ist interessant einen Passus aus der Lehre Ostrorogs zu erwahnen. Er driickt namlich die herrschende, wohl von den tlussitell
iibernommene Ansicht aus, dass wahrend eines Kriegszuges die
KirchengUter ohne weiters zu pliindern erlaubt seL \\fenn dle Lebensweise der katho1ischen Geistlichkeit ware, wie es sich ziemt,
so wurde das pliindern des Eigentums derselben eine venverfliche
Sache sein. Solche Ansichten kann doch der polnische Adel nur
kampf,end in denselben Reihen mit Hussiten gelernt haben. Diese
Ansicht trng ein Senator und ein hochgestellter Beamte der Reichskanzlei dem Konige und den versammelten Standen vor; es mussten
also doch unter den Versammelten ",iele Vertreter der Lehre tluss'
gewesen seln, auf die jene Reden hinzielten. - Wenn man die. hussitische Bewegung in Polen seit der Mitte des XV. Jahrhunderts weiter verfolgt, so gewinnt man den Eindruck, dass trotz der grossen.
Unterdruckun,g der Hussitismus tiefe Wurzeln in Polen geschlagen
hat. lm Jahre 1450 werden viele tlussriten wegen geheim gehaltener
Gottesdienste teils mit Weib und Kind ins Gefangnis geworfe:l,
teils von dem lnquisitor offentlich verbrannt. lm Jahre 1480 wurde
auf Anlass Zbigniew Olesnioki's ein Geistlicher namens Mathias
zu lebenslang1ichem GeHingnis verurteilt, weil er die KOmmll'lion
unter beiderlei Gestalten ausíeilte. In Krakau wurde der Drucker
Swietopolu Fiol vor das bischofliche Gericht der Ketzerei wegen
geladen; er wird auf Kaution hin freigelassen. Nach zehn Jahren
(1492) steht Fiol wieder vor dem Gerichte deslnquisitors; nur um
nach Abschworen der tschechischen Ketzerei freigelassen Zll werden.
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W<;)ngierski in seinem Werke »Slavonia reformata« erziihlt uns
das, was er von einem hunderWihrigen Greise gehart hatte. niim1ich
um die Neige des XV. Jahrhunderts habe sich der polnische Adel
in Posen vor der bischoflichen Kirche versammelt und ungestiim
die Freigabe des Kelehes beim Abel1dmahl verlangt. Die Versammelten seien auseil1al1dergegangel1, l1achdem der Bischof 1istig zuerst ihrem Wunsche beigestimrnt und dann versprochenhiitte des\Vegen beim Papste Zll vermitteln.
Wenn man clie hllssitische BeWegllng in Polen iiberblickt so
hart man ausschliess1ich von Massregeln der UnterdrUckung 'und
Verfolgung; dass die tfussiíen aber gesetzlich in Schutz genomm'en
oder dass ihnen gewisse R,echte zuerkannt waren, dariiber findet
man keine Spur. Nur cler "Anonymus der polnischen Dissidenten«
erzahlt: »Die tfl1ssiten hatten im Jahre 1766 zu Warschau dem
Konige Stanislaw August eine Bittschrift iiberreicht. In derselben
hatten sie den Konig um gesetz1ichen Schutz gebeten und ihre
Bitte mit der Berufung auf alte, aus den Jahren 1434 uncl 1499
stammenden Pri vilegien, begl'iindet.

*
Aus dem Dargelegten kann man nicht sch1iessen auf den Umfang des tfussitismus in Polen, resp. in Litauen. Die Zahl cler
tfussiten muss eine ansehn1iche gewesen ein, weil ein Melsztyňski
ein bedeutendes tfeer sammelt und sogar die Residenz des Konigs
Zll erobem droht, und ein Zbarski mit seinem tfeere verjagt den
stark bewaffneten Bischof von Posen. Desgleichen ist es nicht
mog1ich genau anzugeben, in welehen Teilen des litauisch-polnischen
,R,eiches der tfussitismus am meisten verbreitet war. Derostliche
Teil des Landes, weleher fast ausschliess1ich von Orthodoxen bewohnt war, wird wohl kaum von der hussitischen Bewegung beriihrt worden sein. Man wird nicht fehl gehen, wenn man den westlichen Teil Polens bis nach Krakau hin als den tfauptherd des
tfussitismus bezeichnet. Gerade dieser Landstrich kam dank seiner
geographischen Lage am meisten mít denjenjgen Landem in Beriihrung, in denen der tfussitismus herrschend war. Diese Behauptung wird cla durch gestiitzt, dass gerade hier alle wichtigeren
Ereignisse der hussitischen Geschichte vor sich gingen (Pliinderung
von Cz~stochowo, die R,evolte der Milsztyňski und Zbarsld). Zu
diesem westlichen Landstrich gehlort auch Litauen. Direkte Nach-
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richten iiber den Umfang der Ausbreitung der Lehre des tfuss sÍnd
lIns nicht iiberliefert.
Dass aber zu Gunst~n der Kirchenreform starle g~arbeitet
wurde, unterliegt keinem Zweifel. Denn es ist schwer zu glauben,
dass jene Scharen von J,iing1ingen, die von dem Grossfiirsteu
Vytautas dem Grossen jahrlich nach Praha geschickt und im »tfyrosolymitanum« unteľ Aufsicht des in ganz Em'opa bekannten uud
gefeierten Lehrers und Verfechters der Kirchenreform, tfuss, ausgebildet wurden, in díe tfeimat zuriickgekehrt, nicht als Geist1iche
im Sinne der Lehre tfuss' gepredigt hatten. Vielmehr ist anzunehmen, dass jene Zog1inge des tfierosolymitanums mít der echten
Lehre der katholischen Kirche gal' nicht bekannt geworden sind,
Infolge .des Angebotes der tschechischen Krane an den GrossfUrsten von Litaueh, Vytautas des Grossen, war der Verkehr zwischen Litauen und Tschechien sehr rege geworden und verstarkte
sich ganz besonders als Korybut ín Tschechien als Stellvertreter
Vytalltas' weilte, Viele gebíldete Tschechen kommen nach Litauell
um auf verschiedenen Gebieten des struatlichen Lebens ihre Kennt-·
nisse anzuwenden. tfieronymus von Praha, der Freund tfuss', weilt
Hlngere ZeH bei dem Grossiiiirsten Vytautas dem Grossen und begleitet ilm auf seinen R,eisen durch Lit,auen, um, wíe Dr. J. Beblavý
meint, Vytautas bei der Verwirklíchung seínes Planes, die
litauischen mit den orthodoxen zu vereinigen, behílflich zu sein.
ledoch ist elie Annahme so nahe, ja sie drangt sich geradezu auf,
dass tfieronymus von Praha im Auftrage seines Freundes tfuss' bei
Vyt.autas dem Grosscn in Litauen sich aufgehalten hat, um festzlIstellen, ob die Zoglinge des tfierosolymitanums an der Lehre ihres
Lehrers uncI Erziehers treu festgehalten und ob sie dieselbe eifrig
verbr,eiteten.
tfieronymus der Monch aus Praha, der grosse Iiussitenhasser,
verlasst seine tfeimat entweder freiwillig aus fanatischem tfass
gegen die tfuss,ítell, um nicht mit dieser »Pest« in einem Lanele Zll
sein oder desselben tfasses wegen vertrieben, verbringt sein Leben
ausserhalb seiner tfeimat in der Schweiz, in ltaIíen, in Palastina,
in Polen und wcílt einige Jahre auch in Litauen. tfier verbreitet er
das Christentum und erregte vermeinmche »Unzufríeclenheit« des
V01kes tmd wird des Landes verwiesen. 'vVenn man jetzt bedenkt,
dass zwei tfieronymus', der krasse tfussitenfeind und der grosse
6
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Ganner der Hussiten, in Litauen weilten und ganz entgegengese,tzte
christliche Lehren verbreiteten, so wird es klar, aus welchem wirkHchen Grunde Vytautas der Grosse Hieronymus, dem Monch, befahl das Land zu verlassen, weil er die Arbeit der Zoglinge des
Hierosolymitanum und des am Hofe des Grossfiirsten weilenden
Hieronymus, Huss' Freundes, paralisierte.
Was die hussitische relig,ič)se Literatur anlangt, so weiss man
jetzt uber folgende in Kra'kau gedruckten Bucher: eine Agende fiir
hussitische Gotíesdienste: »Agenda secundum Rubricans Ecclesiae
Meiropol. Gnesu«, )vom wahren Glauben«, »von der Priesterehe"
und ein von Berhard von Lublin an Aiman von Krakau gerichtetes
BE' kenn tnis.
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Christi·an Da'v.Ld prurmi les Lettons

Prof. dr. L. A d a I I o v i

č

s, Riga:

Christian David panui les Lettons.
(1730 et 1738-1740).
Christian David (1690-1751), confondateur de la Communauté
des freres Moraves a Iierrnhute, était destiné au travail diaspore,
tant international qu'interconfessionnel, par toute sa vie et tout S011
développement intellectueJ.1) Son pere était Téheque, sa mere Allemande; il était né catholique; puis, influencé par la Communauté .des freres Moraves, par le judaIsme, par le luthéranisme et
surtout par le mouvement piétiste de cette derniere confession, il
s'était fait protestant et était devenu un des membres les plus en
vue de la Communauté Iierrnhute et des collaborateurs du comte
de Zinzendorf. De plus, une conscience délica te et profondémen t
enracinée dans les idées et les images de la Bible, un sentiment
de responsabilité pour les tiers a,insi qu'un naturel impulsU et la
capacité de s'abandonner entierement a ses idées et son travail toutes ces qualités, ,nécessaires a un émissaire et un pionnier de la
Communauté des freres, il les possédait. Son titre honoraire »des
Iierrn Knecht«, titre qui a été mis aussi sur sa pierre sépulcrale
dans »le champ de Dieu« (»Gottesacker«) a Iierrnhute, lui a été
accordé, entre autre, pour son activité déployée parmi les Lettons,
commencée déja avalnt ses voyages eTI qualité ďévangeliste ell
commellcée déja avant ses voyages ell qualité d'évangeliste en Suisse,
les Pays-Bas, la Groenland et ]'Amérique du Nord (Pennsylvania).
Christian David est arrivé a Riga, alors ville principale du
gouvernement de Vidzeme, maintenant capitale de la Lettonie,
'le 30 octobre 1729, mais les relations qu'il avait alors avec les
pasteUl's piétistes des communes luthériennes allemandes(Joh.
Loder, Chr. Iiaumann, G. E. Iieling) ne lui ont pas donné l'opportunité de pénétrer aussi dans le milieu letton. Ce n'est que l'an suivant
qu'ileut l'occasion de connaltre de plus pres les Lettons. Dans les
premieres journées de janvier, en 1740, apres etre arrivé a Val1) Th. Becher, Christian David, Herrnhut, 1922." - Oer~. Reichel,
Die Anfange Herrnhuts. Ein Buch vom Werden der Brudergememe. Herrnhut, 1922, pag. 168 ss.
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miermuiža ou habitait alors la patronne connue du piétisme la veuve
du général de Iiallart, née B11l0w, Magdalene Elisabeth, et qui y
déployait une activité féconde, il fut persuadé de faire un voyage
a Reval. Madame de Iiallart envoyait chaque année un transport
de provision fl ses amis pasteUl's piétistes a Reval (Chr. Fr. Mick-:
witz, Alb. Ant. Vierorth) et c'étaient les paysans lettons de Valmiermuiža qlli étaient chargés de cette commission. 2 ) Du 10 au 21
janvier 1730 Chl'. David était lellr compagnon de route, mais comme
ils ne connaissaient pas la langue les lIns des autres, ils ne s'entendaient que par des signes. Chr. David affirme que les paysans ont
été envers lui »sehr lieblich und ehrerbietig und hielten oftmals Betstunden und waren auf dem bosen Wege sehr geduldig, so dass er
allenthalben die Gnade des Iierrn und seine leitende Liebe vel'spiirete«.3) Clu. David s'attarda a Reval plus d'un mois, tandis
que les paysans retournerent a Valmiermuiža aussitOt qu'ils eurent
rempli leur devoir. Chr. David revint a Valmiermuiža au commencement de mars. II y resta jusqu'a l'automne, comme il dít lt].i-meme
»six mois environ«, mais il se rendit dUl'ant ce temp s aussi che z
ďautres amis allemands des alentours. DUl'ant ce séiour il fait
connaissance avec les Lettons, leur vie, leur langue et leur état
ecclésiastique et réligieux. Madame de Iiallart souleva la question
qu'il restiH fl Valmiermuiža et s'occupat de l'école Iettonne. mais
il ne voulait pas décider tout senl, et la Communauté herrnhnte le
fit retourner en Allemagne. Les lettres de Chl'. David, écrites 'en
été 1730 a Valmiermuiža 4 ), sont une preuve tres intéressante de ses
relations avec les paysans lettons et nous donnent un aper9u signifiant sur les conditions dans lesquelles ils se trouvaient. Je donnerai
2) ABU (Archiv der Briider-UnWit, Herrnhut): R 19 O a N~·. 2. Kur.ze
Extract aus der Briider Christian Davids und Thimotheus Pledlers 1m
Olauben Oehorsam und Segen gewagte Rey-;e nach Liefland 1729 und
1730; R' 21 A Nr. 24b Briefe von Christian David, la 36-e lettre, datée ~tl
6 novembre 1729, Riga; R 19 O a a Nr. 18/a n. 1, Lettre de Chl'. DavId
da tée ,ft Reval le 4 février 1730. Lit t éra tur e: lierm. Baron Bruningk,
Oas Oeschlecht von Bruningk in Livland, Pamilieng:eschichtliche Nachl'ichten, Riga, 1913, pag. 112' ss. - L. Adamovičs »Coleiu11ls no ITernhutes uz Rigu 1729. g.« (Un voyage de fIerrnhut ft Riga en 1729) dan~
le journa[ »Latvis« Nr, 2456-1929. - Ull »Pinnie bralu draudzes sutm
Riga 1729. g.« (Les premiers émissaires de Communauté des freres Moraves ft Riga), ibid. 1930 Nr. 2462.
3) Kurze Extract etc, vide note 2).
4) ARU R 19 O aa Nr. 18a, n. 7.,--9, les lettres datées du 4 mai, du
2 juirr et du 13 juin, surtout R 21 A Nr. 24b, 11. 39 la lettre datée du 3 juin
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les extraits les plus intéressants de ses leHres en maintenant son
orthographe et sa ponctuation particulieres qui bravent toutes les
.regles de la grammaire. Par des intervalles plus espacés et quelques virgules insérées j'indiquerai la place eventuelle des signes
de ponctuation supposés.
De Za Zeftre dll 13 Íuin: » ••• hir ist nicht wie in deitschland
alle ambleitte halten erbauungen wen sie konnen die schlechte
schulmeistet· tauffen kin der den hir ist viel freyheit wer nur predigen kan wass so mitter den herschafften ist ... es kommet also
auff die herschafften an ob sie wollen die kínder lernen lassen oder
nicht den die PHirren ,gi!ten hir nicht viel sie konnen nicht viel befehlen noch verbieten, den der frau leneralin sin ist, ich soli als ein
leye durch den umgang mit kindern und durch die gelegenheit an
die altern kommen, hir ferchten sich die leite sehr vor den Pfahren
haben ke in vertrauen zu ihnen so bald sie sehen einen Pfahren
kommen so lauffen sie schon 5 ) ich will líeber unssers he1'1'gotts
sein nar seÍn als ein lifflender Pfahr wer hir nicht will herumlauffen
und sich mit den leitten gemein machen und kan nicht schlecht
leben der wird hir in liff1and nicht viel auszrichten ich habe dasz
viertell lahl' hir in Wohlmarshoff mehr hunger und dur st gelitten
als in hernhutt die 8 lahr ... «
De Za leftre dll 3 Íuin: » ••• meine meinung ist nun dise dasz
wo unsz der herr eine tihr auf tutt und sie unsz heissen kommen
als handwercksleite auch gehen besonder an solche ortter wo noch
al1es so finster ist ein anders istes einen handwercksman und
lehrer zu gleich abgeben, den dasz ist abpostolisch und eill anders
ist es, wen einer von einem 'offentlichen lehr und hirten amt weck
gerufen wird, der eine gemeine die er bereitz schon hatt und sicb
ihr zu dinen am ewanielo um einen gewissen sold verpf1ichtet,
verlassen solI und zu einer anderen gemeine um einen gewissen
sold am ewanieHo zu dinen gehen soli da gehts nicht so leicht an
aus viellen ursachen ... - dahero ausz dem grunde ... meine ich
dasz es wohl getan wehre, wen brUder ausz hernhutt die lust ausz
glauben durch gnaden hetten die sich auff den ruff in disz land,
Ci. L. Adamovičs - »1730. gads latviešu bralu draudzes vesture« (L'année
1730 dani> l'histoire de la Communauté des freres lettons) dans le iournal
»Latvis« Nr. 2702 et 2703 - 1930.
5) Les paysalls, surtout les enfants, s'enfuyaient lorsque les pasteurs
arrivaient a domicile pour interroger le catéchisme.
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dasz ihnen gezeiget wird, auff machten und dem hern lesu zu gerallen denel1 armen blinden letten am ewanielio Zll dinen auff eine
Zeitt zum versuch wollten auffopffern und nach der abpostolischen
arbeiter (Art?) sein eigen brod essen ...
es ist gut dass ich nicht lettisch kann, sondern erst lernen musz
den dis ist mil' zu meinem zweck au die letten zu kommen eine
gute gelegenheit, man l1imbt gelegenheit zu fragen wasz zum
zwecke dint entweder ausz der bibel oder ausz einem liede ge\visse
fragel1 die auff diesz' inwendige gerichtet sein da durch wird man
bekand und gemein und wird eben da durch bey einigen ein grosses
vertrauen erweoken e,inige alte leHen lernen lesen wei! man lesen
kan so ist dasz auch eine Gelegenheit a sie zu kommen meine
abrede mít der frau leneralin ist so bald die hey erndte wird angehen mitte auf dasz feld zu gehen untter die bauern mít zu arbeiten und die sprache nach der bauern mundahrt zu lernen dasz lesen
hab ich schon ziemlich gelernet in der bibel verstehe ich auch schon
das meiste ...
Gott darff meiner wdder in hernhutt noch in Hffland, kan er
dem abraham ausz clen steinen kinder erwecken, so kan er au ch
auss den letten selbst lehrer nach seinem hertzen erwecken er bedarU keíne auss deutschland ... wen er es aber haben will dass ich
soli ein prediger sein bey meiner zimmer axt so wi! ich es au ch
so wie er mirs ,geben wird in demutt und einfalt tuhn er behitte
mich vor me-inem eigengeist und vor al1en nebenabsichten er mache
mich zu einem wurm der sich auff dem wege von allen leitten treten lest er bereíte mich zum leben und sterben und las se mich um
seines namens willen vor der weLt ein narr sein der he1'1' lesus
wird mjr wohl durchhalfen er lasse mi ch nm bestendig an ihm bleiben und bey seinen hei!samen worten und bey der lehre von der
gott seligkeit so werde ich auch bewarret bleiben vor grosser missetat und der arge wird mich nicht antasten konnen... ich musz
in líffland noch manches lernen dasz ich in hernhutt nicht gekont hab.«
Nous voyons que Chr. David ne peut pour le moment entrer
en relations étroites avec les Letions vu qu'i! ignore lem langue
et i! ne peut pas surmonter cet obstacle grave. Ce fait a été confirmé aussi par le travailleur de la communauté de freres lettons,
Peteris Kisis, (Kišu Peteris) dans son autobiographie. 6 )
6) ABU: R 19 G aa Nr. 2d Diarium 1770.
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Pour la. seconde fois Chf. David arrive en Lettonie apres
son premier voyage en Groenland, vers la fin de l'année 1738,
iustement a Noel - le 25 décembre, et i! reste ici deux années,
jusqu'au moment ou, au mois de décembre de 1740, sa »Begierde
seinen Pilgerstab weiter zu setzen« ne l'amene en Allemagne. 7 )
Au cOUľS de ces deux années est née la Communauté de freres
lettons et Chl'. David a non seulement été témoin de cela, il a participé activement a la création de ce mouvement et a sa direction,
En automne de 1738 au dlaconat de Valmiera fut ouvert, par les
soins de Madame de Iiallart, un séminaire particulier pour les
institutenrs lettons, et ce fut la SOluce ďou sont venus des »travailleurs« de la communauté de freres ďorigine lettonne. A la tete de
l'institution se trouvait Magnus Friedrich Buntebart et il était le
pere spirituel de tout ce mouvement. Mais a c6té de lui nous voyons
Chl'. David assistant a la naissance de la Communauté et s'adonHant a ce travail avec toute l'intensité de ses capacités. lIs sont
aidés par ďautres émissaires de tlerrnhute et des »travaílleurs«
venant de la part des Lettons. A cette époque Chl'. David connait
déja suffisamment la langue lettonne pour pouvoir parler en public.
En l'apprenant il s'est composé une grammaire pour lui-meme,
dit-on.
Buntebart et Chl'. David sont les présidents de la pramiere
réunion reHgieuse lettonne a Valmiera, le 8 janvier 1739, a hCluelle
participent seulement 8 personnes. Vers le printemps le mouvement
a pris de l'élan et va en augmentant. Dans une lettre écrite le 29
mai a Valmiera au diaconat Chr. David parle du développement
rapide du mouvement. 8 )
»... wie es mil' hir geHUt, so kau sagen dasz ich mít dem gantzen hertze hír bin, und mích unwehrt und unwurdig achte der letten ihre bekehi'Ung mit anzusehen, und dasz ích so gleich zu rechter
stunde hir ankommen bin und mein glaube von der letten ihrer
bekehrung zum schauen komt gelobet sey der letten heiland, llnser
hausz ist zu einem pilger getzelt worden, thun und ruhn, gehet itzo
7) ABU: R 19 O Nr. 14, 6a Kurze Relation von dem Anfang und Port·
gang der Erweckung in Liefl,mu, p, 10. Le manuscrit dans la bibliothěque
de l'uninl1 des Preres Moraves de lierrnhutc: E. v. Ranzan - liistorische
Nachricht von dem Al1fang uml Portgang des Gnadenreichs Jesu Christi
ill Liefland iibel'haupt und insonuerheit in Lettland, 1773, p. 32 und 38,
8) ABU: R 21 A Nr. 24b, la lettre Nr. 91.
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meisten in gleichem grade, ein Joch haben wir, die lasten hilfen
wir einander fortschiben, und finden fiir unssere seele ruhe, wir
sind reich nnd arm zugleich, fihlen unsser grosses Elend aber auch
die weise gnade, an unsz und an den letten unsser hallsz dasz SOl1st
zimlich grosz ist wird bald zu klein werden, es kommen iiber zweihundert letten schon in unssere sontags versamlung, gestem war
unsser hausz zimlich angefilt, nun gehen wir aufs land besuchen
wir sehen schon mit augen wasz seine rechte und lincke kan unssere liebe hallartin ist liebes wirdig sie hat getan wasz sie gekont ... «
Son confrcre Kriegelstein raconte dans sa lettre du 23. VI. 1739
que Christian David a subi récemment une maladie assez grave
»Brust-fieber mít blutspeyen«. Je suppose que ses visíte s rurales
ont été la cause de cette maladie.
Quelques phénomenes extravagants et anormaux qui accompagnaient le réveil religieux des Lettons ont beaucoup troublé Chl'.
David et il a essayé de lutter contre ces »esprits étrangers« au nom
de la croix.
Chl'. David, ainsi qu'i! le dit lui-meme, a non seulement pro·
noncé des discours (en letton aussi) dans des réunions a Valmiera
totes les fois ou on en sentait le besoin (»wo es ;von mir begehret«), mais il a aussi visité les paysans au domicile rural, il a causé
avec eux en toute confiance (»von řiertzen geredet«). II a parlé
dans les assemblées, ou, en emp!oyant la terminologie de la Communauté de freres, les »heures« a Riga, Valmiera, Valmiermuiža,
Ungurmuiža et Jaunrauna.") Le 26 juillet 1739 il est arrivé ensemble
avec Buntebart dans la commune de Kauguri, a la proximité de
Valmiera, pour organiser ici systhématiquement le développement
du mouvement,1°) Dans plusieurs lettl'es datées du commencement
9) Outre les lettres et les man\1scrits déja mentionnés, il faut noter
spécialement les réponses que Chl'. David a donné a l'interrogatoíre des
deux comrmssions ďenqu0te a Wendau et a Valmiera en 1743. Sur la premiere enquete nous trouvons des renseignements dans le rapport de Chr.
David ABU: R 21 A Nr. 24b, la lettre Nr. 98, datée du 17 février 1743;
sur la ctcrniere voil' LVA = Latvijas Valsts Archivs (Lettonie, ies archive s
de I'État), deux grands volumes-folio sons le titre »Protocolla der lierren-liutschen Commission 1743«; SUl' l'interrogatoire de Chr~ David voir
vol. 11., p. 319 310. Communications de Chr. David lui-meme sur la mm'che
de l'auditíon _.. voir lettre datée du 10 juin 1743, partielleine.at imprimée
chez »li. Plitt, Die BrUdergemeinde und die lutherische Kirche in Livland
etc.«, 1861, p. 139-146).
10) Kurze Rela tioll p. 18.
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de 1740, dont malheureusement seulement des extraits l l) se sont
conservés, il demande qu'on fasse venir en Lettonie des aides de
la Communauté de tlerrnhute, ei dans la lettre du 18 avril iI
suggere la fondation des associations speciales chez les Lettons et
en meme temps il stimule les freres herrnhutes d'écrire des »lettres
de réveil,< (»Erweckungsbriefe«) aux Lettons. Christt~lU David
était charpentier de profession, il s'en servit pour aider encore les
freres lettons: madame de tlallart lui confia de construire a Valmiera, le foyer central des freres lettons, un oratoire. Sous sa direction fut donc en 1739 érigée la premiere maison ou »chambre
d'assemblées«, 1e tl-avail gros ayant été fait par des menuisiers
russes; la place obtint plus tard le nom de dera kalns« (»coIline
d'Agneau«). Le hatiment a servi de modele a tous les oratoires des
freres lettons qu'on a construit dans la suite, mais nous ignorons
dans quelle mesure Chl'. David a participé lui-meme a la construction de ces autres y,chambres d'assemblées«.12) En 1740, apres le
départ de Joh. Priedr. Sielmann, pasteur de fami11e a Valmiermuiža
chez Madame de tlalIart, Chl'. David dut remplir ad interim sa
charge et il precha plus souvent dans les »assemblées«.
Plus tard, en résumant ses réponses données en 1743 a la

commlsslOn d'audition, jl parle de son activité comme suit :13)
>; ••• meine Profession g.etriben und Betstunden gehelten, und weil
die erweckung untter den letten angegangen, hatte ich auch die
Sprache gelernet und den Briidern am Diakonat geholffen... als,
wenn die Letten des sonnabends in die Kirche gekommen und iibernacht geblieben untter ihnen ordnung gehaIten, vom tleyland geredet, und ihrem tlertzen, au ch bei der schullanstalt geholfen ... «
SUl' son état il s'exprime ainsi: »ich bin kein lehrer, wenn mir
aber ein hausvatter oder hausmutter aufgetragen, ein wort des
heyls von Jesu blutigem verdienst zu sagen und ich hatte freudigkeit gehabt, so habe ichs gethan, aber nicht ohne Beruff«.
Pour la troisieme fois il arrive en Lettonie en 1742. Cette
fois-ci il ne se rend pas a Valmiermuiža ni a Jera-kalns de Valmiera, II se dirige vers un autre foyer des freres, dans la partie
de Vidzeme habitée par les Estoniens, il va a Brinkenhof, domaine
de la famille de Gawel (dite aussi GaveeI), ou l'on a le projet de
construire un internat spécial pour les freres et les soeurs moraves
et allemands. Jl y assiste a la pose de la premiere pierre le 16 mai
1742. Le Mtiment fut 110mmé »Seitenschrein«, et Chr. David y
séjourna 3 années environ. Son activité dans les cercles des freres
lettons n'a plus été renouvelée.
C'était une période lorsque les communautés de freres lettolls
et estoniens furent menacées de repressions et de persécutions.
De meme dans la vie interne des cercles s'étaient manifestés des
phénomenes indésirables. Chl'. David, lui aussi, dut entendre des
reproches. Dans sa biographie qui n'a pas été imprimée, nous
trouvons la phrase suivante: »In Liefland ist er auf einige Zeit ganz
aus seinem Charakter herausgegangen und lustig worden und hat
sich in allerley eingelassen, das wohl hiitte unterbleiben kUnnen«.14)
Lorsque la comtesse E. D. de Zinzendorf, durant son voyage
de visitation en Vidzeme du 15 décembre 1742 au 28 janvier 1743,
se trouve en passant a Brinkenhof, Chr. David doit, to ut comme
les autres, entendre des reproches et subir des peines. 15 ) Mais il les
subit en toute dignité. Dans une lettre écrite a un frere immédiate-
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11) ABU: R 19 Gal, 2 Extracte aus Briefen.
12) Le premier archiviste et historien de I'Unité des freres a Jierrnhute, Erich v. Ranzan, écrit dans son oeuvre »Diasporageschichte. Jiistorie
der Bruder Diaspora in England, Schweden, Schwedisch und Preussisch
Pommern, Preussen und Líefland«, p. 415 s. (Je manuscrit se trouve a la
Bibliotheque de J'Unité de Jierrnhute): »... Chr. David ... neben seiner
Arbeit an den Seelen den von der frau Generalin Jiallardtin veranstalteten Bau des ersten und 2-ten neuen Hauses in Wolmar besorgte l!nd dirigierte. Das erste wurde schlechthin das Diakonat und das 2-te der Lammesberg genannt, welt:hes lm Monat September aO 41 solenmiter eingeweiht wurde«. II y a des erreurs par rapport aux bi'ltiments y indiquées:
le diaconat, dans lequel se trouvait au cornmencement aussi le séminaire
d'instituteur5, a été construit déjii en 1738, et la construction du batiment
consacré en 1741, dans lequel le séminaire s'est installé plus tard, a été
menée II bont li un temps ou Chr. David avait déja quitté la Lettonie. II est
vrai, qUe Chl'. David a participe a la' discu5sion ou I'on décida la construction de cette maison et qu'i! a surmonté les objections que B. v. Kampenhausen avait contre la place choisie - proximité de la grande route (vide
Kurze Relation p. 33). Le nom de David ne figure pas parmi les personnes
qui ont assisté a la pose de la premiere pierre. Ainsi nous pouvons constater a \'cc sureté seulement le fait que David a construit 1'0ratoire letton
érige en 173\1, duquel i! dolt dire déja le 18 avri! 1740 que »Ia grande
grange 110uvel!e sera bicnt6t trop petite«. En ce qui concerne la participation de Chr. David a 12. constrnction du deuxieme oratoire de Valmiera,
la question n'est pas éclaircie. Qu'i! a travail1é en Lettonie comme charpentier, il le confirme dans l'enquete des commissions.
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13) Voir plus haut lJotice ").
14) ABU: Marg. v. Albertini - Sammlung der LebensHiufe p. 38.
15) ABU: R 20 B Nr. 9. Diaria der Grafin Erdm. Dorothea von Zinzendorf, n. 7. - Der Grafin eigenh. Diarium der Líefl. Reise 1742/43.
Wi!h. Jannasch, El'dmutte Dorothea Grafin von Zinzendorf geborene Gra-
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ment apres I'arrivée de la comtesse Zinzendorf (datée du 17 décembre 1742; Brinkenhof) nous lisons :16)
»... lch bin ein armes Kind, aber des Lamllles und seiner Gemeine Eigenthum. Es mangelt mil' am ganzen no ch sehl' viel, aber
weil ich doch sein bin, ich bin nun wie ich bin, so richtet mích das
immer wieder auf, und kan au ch mít anderen in ihrem Theil Geduld haben, denen es auch so gehet. .Meine Freude an diesel' Sache
des Heilandes ist noch nicht vollkommen, weil no ch und da wider
den PIan des Heilands gehandelt, und die Feinde des Creutzes Zll
lastern kriegen. Aber ich freue mi ch doch und glaube, dasz auch
die fehlen, so mít zum ganzen gehoren ... «
Des épreuves plus graves lui étaient réservées. II dut se présenter a la commission ďenquete estonienne a Wendau et subir
un interrogatoire de 4 heures. Le 5 mai a Valmiera la commission
lettonne le retint to ut un jour et l'enquete continuait meme Íe iour
suivant une heure encore. II donne lci des renseignements SUl' son
activité déployée parmi les Lettons en répondant a plus de 200
questions' de la commissiort. 17 ) Apres l'audition subie a Valmiera,
Chl'. David retourne, paralt-il, de nouveau a Brinkenhof. Nous le
rencontrons en Vidzeme encore en 1746. Dans un rapport datant
du mois ďaoílt de 1745 et présenté a ta direction de la Communauté
centrale en Allemagne/ 8 ) il est dit que Chr. David craint de retourner a Herrnhute et attend qu'on le rappelle; il faudrait donc lui
écrire une lettre réconfortante cordiale. II faut supposer qu'i! li
réellement recu cette lettre, apres qlloi i! a Quitté la BaltiQue potu'
touiours.
Lorsque Chr. David se trouvait pour la troisieme fois E'n
Baltique. son activité ne s'écoulait plus parmi les cercles lettons.
Je n'ai plus trouvé son nom dans les rapports sur l'activité des
communantés des freres lettonnes. Mais le début du mouvement
herrnhute parmi les Lettons est étroitement lié a la personalité de
Chl'. David et a son activité. Qllant a lui-meme, il ne fait pas de
distinction sur ce qu'il a fait pour les Lettons et ce qu'il a falt
ailleurs a Vidzeme. II dit que son premier voyage a été fait dans

des buts cl'information, pour la seconde fois il est allé »ramasser
la récolte« et pour la troisieme - »Hlitten bauen filr sein Volk«.10)
Les lettres Clu'i! éc~it durant son premíer séjour a Valmie~'mtliža
signalent auparavant des traits significatifs de l'activité des freres
Moraves chez les Lettons. Dans une autre leHre, écrite au temps
de persécution, le 10 juin 1743, il prévoit déja l'activité future de
la Communauté des freres lettons, celle que les membres de la
Communauté el.1x-memes ont désignée comme la »marche sourde«:
»Alle versammlungen im gantzen lande, sie mogen nahmen haben
wie sie wollen, sind verboten; mm mUssen wir es machen, wie
Nicodemusz, einzeln zu Jesu gehn und mit ihm gesellschaft halten,
und wo zwei oder drei in seynem Nahmen beisammen seyn, so ist
er mitten untter uns. Der Heyland will und wird uns nicht waiszen
lassen. Uber ein kleines, so ist er bei ihnen und da helt ihn keiD
versigelter stein, kein grab, er dringet durch die verschlossenen
thUren ein Zll seinen Jungern ... alles und in aIlem christlls der
Herr, hochgelobet in Ewigkeit, er hat aIle Dinge wohl gemacht, wir
mussen auf ihn sehen, er wird uns wieder sammeln, Freiheit geben
und uns wachsen lassen. Denn dies, land gehoret einmal dem heyland, er ist bishoff lm lande, und hatt die schlissel seines reíchs,
das nicht Zll uberwa!tigen, noch niemandem anvertraut, sondem
nur seiner dieneri, der obrickeit zum schutz macht gegeben, dasz
wird sie au ch thun und uns schutzen ... «20)
Cet apen;u bref no us prollve qne nous avons toute raison
ďappeller ce »l(necht des Herrn« un ami du peuple letton. Quand
i'étais a Herrnhute, je suis allé chercher dans le vaste »Got,tesacker« la simple pierre sépulcrale sou s laquelle reposent les
cendres de Christian David, i'avais le vif désir ďy déposer un
bouquet cle fleurs des prés lettons. Mais je n'en avais pas alors
a mon grand regret. Púissent ces lignes servir de fleurs pour
exprimer la reconnaissance que uous devon s a l'activité de
Christian David en Lettonie.
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Hu Reuss zu Planen. Ihr Leben als Beitrag zur Oeschichte des Pietismus
und der Briidcrgemeine dargestellt. tlerrnllUt 1915, pag. 241-248.
HI) ABU: R 21 A Nr. 2.fb. lettre Nr. 96.
17) Vide note 0).
18) ABU: B 19 O a 1, 3b Pro memoria.
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10) Marg. v. Albertini, Sammlung der LebensHlufe. pag. 40.
20) ti. Plitt, o. e. p. 145. Cf. L. A dam o v i č, Le role particulier de la
Communauté des freres Moraves de tlerrnhute dans la víe religieuse,
spirituelle et soci ale du peuple letton (Annales d'tIistoire du Christianisme.
Congres d'tIistoire du Chl'istianisme Jubilé Alfred Loisy III. Paris 1928.
pag. 169·--179.
.
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Ne bez překvapení a bez dojetí čteme takto Husa ve spisech
Mistrova odpurce. Bylť to Jan Oerson, kdo přispěl
možná nejvíce k Husovu odsouzení na kostnickém koncile. V krásné,
v pravdě pietní edici kolínské stanul po boku »nejkřesfanštějšího
doktora« prokletý český heretik a vydal se s ním společně na pouť
světem - šířit (a to sotva bez úmyslu vydavatelova) lepší poznání
Husa, jemuž krutý skon dobýval bezděky úcty ...
největšího téměř

Prof. dr. F. M. Bar t o š:

Hus a GerSOll. 1)
Bylo to koncem února roku 1484, kdy po prvé užil dobro~iní
vynálezu tisku Mistr Jlan Hus. Nebylo to v Cechách, třeba v té chvíli nebyl tisk nezll1ám ani v Husově vlasti,
nýbrž v rodné zemi objevu, v Německu. Spis českého kacíře - je
to synodní kázání z mku 1405, připojené k podobnému kázání
Husova učitele Stanislava ze Znojma, jež omylem, nevyhlazeným
zcela dodnes, přičtěno Mistru Janovi - nevyšel arci samostatně.
Tvoří pouze nepatrný zlomek přeruzných příloh čtvrtého, závereč
ného foliantu, kterým velké nakladatelství Jana Koelhoffa v Kolíně n. R. ukončilo souborné vydání francouzského bohoslovce Jana
Oersona 2 ), jenž právě dostihoval vrcholu světové své proslulosti.
Aby doplnil svazek, užil neznámý vydavatel několika prací cizích
spisovatelu (také oblíbené protihusitské polemiky »Eloquenti viro«)
a mezi nimi i kázání Husova.
mladiČlkého jeŠ<tě

1) Tato stat vracející se ostatně k několika stránkám, které jsem
naši otázce věno~al před lety (v článku »Husovi přátel~ a nepřátel~ v
Kostnici«, v Zlaté Praze, 1915, odkudž přetiš!ěn 192~ v klll~e ;>Z tIu~ovy~h
a Žižkových časů), pokouší se o prohloubelll pozadl, na ne,mz se nam d?' jevuje Mistr Jan. I přimyká se snad, aspoň snahou a, cllem, k stu ym
prol. Kvačaly o Husovi a smí tedy snad zaujmout mlsto ve sborlllku,
po svěcenému jeho poctě.
2) Popis vydání v dále uvedené knize Schwabově,. str. 7?0, neb~
v Hainově Repertoriu č. 7621, či u Proctora Č. 1056; srov. I Yo~lh,e~e, ?e.l
Buchdruck Kiilns, 458. Na 1. 296-300 čte se l:1ej~rve .s"fnodlll k31;am Sta1llslavovo z téhož roku 1405, vydané ve Placlove ediCI tIusovy"h Opp. II,
25-27, a to s nápisem: Sérmo notabi1is M. J. tIuss, s .. theol. prof: factus
Prage in synodo ad clerum, po něm pak 1. 300-8 jako Alm.s. sermo ell!-sdem.
Husovo kázání z říjnové synody roku 1405 na text »Dlhges !Jommun,t",
otištěné v témž vydání II, 27-31. Tento čtvrtý svazek ~oe~hotfovy edice
jest nesmírně vzácný, nemá ho ani Br}t~sh Mus~un,t: ,Mel Jsem .~ ru~ou
výtisk pruské státní knihovny v Berlme., pochazejlcl z ka!tt:zJansk~ho
kláštera v Erfurtě, do jehož knihovny byl zakoupen patrne Ihned, Jak
vyšel (P. Lehmann, Mittelalterliche ~ibliothekskatalo.~ev peutschland~ und
der Schweiz II, 1928, 473). Byl vypujcen .1925 ?~ mo]! zadost pro, vystavu
českých prvotisků. Do literatury o HUSOVI vchazl, tuslm, teprve bmto upoo

zorněním.

Jak četba Husa působUa na tehdejší čtenáře, vylíčil nám Dr.
Martin Luther, jenž životní té zkušenosti nabyl možná právě nad
naším foltallJtem kolínským. Když po letech, roku 1537, doprovázel
doporučujícím doslovem německý překlad Husových listu, vzpomenul 3) m. j. toho, jak se mu dostal po prvé do ruky Husuv spis, jeho
kázání. »Když jsem byl mladým theologem v Erfurtě -- vzpomíná,
- připadl jsem v klášteře na knihu, v níž byla zapsána kázání Jana
Husa, i pojala mě zvědavost, co ten arcikacíř hlásal, když se kniha
uchovala nespálená ve veřejné knihovně. A tu jsem nalezl věru
mnoho, že jsem se zhrozil, proč že byl upálen muž, jenž dovedl
-citovati Písmo tak křesťansky a mocně. Že však jeho jméno bylo
tak hrozně zatraceno, že jsem myslil, že stěny zčernají a slunce pozbude jasu, řekne-li kdo o Husovi něco dobrého, zavřel jsem knihu
.a odešel se zraněným srdcem. Utěšoval jsem se však tou myšlenJmu, že to snad Hus psal, než se stal l{)acířem ... «
Takový byl asi dojem, jakým působil Hus, vydaný pořadate
lem Oersonových sebraných spisu roku 1484. Snad by četba jeho
kázání byla pťlsobila nejina;k než na mladého Luthera i na samého
lmncléře pařížské univershy, s nímž se takto Hus po 70 letech zase
.setkal.

*
Mistr Jan a Oerson stanuli proH sobě na koncile roku 1415 jako
hlavní představitelé téhož úsilí o nápravu pokleslé církve, ale zál'oveň dvojí cesty, k tomu cíli, cesty tak podstatně odlišné, že dorozumění mezi oběma bylo svrchovaně těžké.
Oerson je z nejvlivnějších spisovatelu konciliarismu. Směr ten,
zrozený z krise velikého schismatu, jež 1378 rozpoltilo na 40 let západní církev, učinilo z ní bojiště mezi dvěma a posléze třemi pa3) Luthers Werke (Weimarer krit. Ausgabe) L, 1914, 37. Luthe; .ll!-yslí
podle souvislosti klášter augustiniánský, ale mohl se snadno zmy!1tt po
tolika letech. Po knihovně kláštera augustiniánského není, pokud vím, stopy.
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peži a uvrhlo ji v žalostný rozvrat, hledal z něho spásu ve všeobecném
koncile. Koncil vskutku jediný mohl svou autoritou rozhodnouti spor
mezi válčícími papeži. Budil zároveň naděje, že pravidelné zasedání
církevních sněmů může býti nejlepší kontrolou papežství tím, že
by koncily odstraňov\aly výst'řelky absolutismu nejvyšší autority,
podobně jako sněmy středověwé napravovaly přehmaty panovníků.
Zde se arci začínali již konciliaris,té rozcházet: konservati vcum nezáleželo než na odstmnění schismatu, rozhodným zase především
na pronikavých reformách. Oerson stál asi uprostřed. Když se obě
křídla v Kostnici roku 1417 utkala o otázku, co je přednější, zda
sjednocení církve volbou nového papeže, či provedení reformy, zastihla kritická tato chvíle Oersona mezi reformisty. Znamenitý jeho
životopisec 4 ) se nicméně marně pokouší o vystižení reformního jeho
programu; tak byl neurčitý a nepochybně i hubený. Oerson vítá
pravidelné koncily, brojí proti záplavě papežských výnosů a před
pisů a háji zásady, že koncil má právo papeže sesadit, ba dokonce
v nezbytí popravit. Jinak však přestává vlastně jen na snaze po
zvýšení vzdělanostní úrovně duchovenstva a na důraze na theologii
proti kanonistům. Celou svou povahou je zajisté Oerson především
konservativec, muž pořádku a autority. To ho arci činilo pramálo
schopným, aby dovedl klidně a spravedlivě posuzovat zjev, jako
byla Husova vzpoura. Poznal nad to tiusa ve chvíli, která k tomu
byla vhodná nejméně.
Přičinili se o to Husovi odpůrci, nejspíše sám hlavní jejich advokát Michal de Causis. Byl to aspoň svrchovaně pravděpodobně
Michalův pomocník 5 ), kdo asi v dubnu 1414 vylíčil pařížské universitě a Oersonovi, jako jejímu kancléři, udalo sti v Čechách tak, že
nejen získal Oersona docela na svou stranu, nýbrž i pro akci, kte-

rou v té době rozvinul horlivý ten advokát za tím účelem, aby
nátlakem na pražský dvůr vynutil vydání Husa na soud do Kostnice. Nevíme, žel, co vše pověděl Michalův posel Oersonovi. Žádosti o zakročení v Čechách vyhověl však kancléř bez ja!kýchkoli
pochybností a výhrad. Projev, lderým tak učinil, oharakaterisuje
povahu Oersonovu málo příznivě, ale velmi jasně.
Obrací se ll1a pražského arcibiskupa Konráda, aby ho pobídl
k energickému postupu proti kacířům a navrhl mu prostředky, jak
toho dosáhnout. Nuže, jruk<é navrhuje? Ri'lZ'nými prostředky, vykládá, podařilo se v církvi vykořeniti kacířství: zázraky, disputacemi doktorů, církevními sněmy a sekerou moci státní. Avšak
zázraky zanikly s církví prvotní a od církevních koncilů nelze se
podle Oersona nadít ,asi ničeho; otázka, že by tu snad mohl něco
dokázat v té době p.řece již rozeps'aný koncil kostnický,' pro
lmncléře ku podivu vůbec lne existuje. Neuvažuje však ani o možnosti čelit českému kacířství zbraní ducha, dúvody rozumovými.
Jen mimochodem zavadí o to, že pj"ece mohou čeští kacíři hledati
poučení u nových doktorů, shromážděných na universitě, zejména
pařížské, která prý dosud vždy unikl<a poskwnění kacířstvím, a táže
se, proč prSr jim ll1evěří? Oerson je z'ajisté zřejmě přesvědčen o
naprosté neúčinnosti diskuse s kacíři vůbec. Po jeho názoru je. to
totiž věc naprosto marná. Diskuse by neměI<a nikdy konce, ano
naopal< přílišný spor zničí pravdu, pohorší nad to lid a urazí i bratrskou lásku; zkrátka takové léčení ohorobu jen zvýši. Vždyť pokus
o zjednání jejich nápravy buď rozumovými dťtvody neb autoritami,
dvojím tím larlgumentem středověké logiky, je prST nesnadnSr a skoro
nemož'ný, poněvadž se nes\tydí popírati a bojovati proti p.rincipum
božího zákona a apoštolské autority, jimiž by se měli říditi. I spě
chá doporučit se vším důrazem poslední, po jeho mínění však nejspíše zvláště účinný prostředek, onu sekeru moci státní která
»vyřezává kacířství s jeho původci a posílá je na oheň, sta;'ajíc se
opatJ1l1ou přísností a milosrdnou t'ak říkajíc krutosti, aby se jejich
řeč nerozlezla jalko rakovina na ohrožení jich samých i os:tatníoh«.
. Co tedy má učinit pražský arcibiskup, aby přiměl stát k potlačení českého ,1\1acířství a tím dostál těžlcé povinnosti, jakou mu
uložil sám Kristus a kterou mu Oerson neostýchá se zdůraznit
oslovením samého Kris:ta? Kancléř ví dobře, že rozhodující osobnost, Václav IV., husitství nepřeje. Krále nutno však přiměti k činu.
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4) Základním dílem o Oersonovi zůstává stále ještě kniha osvíceného
katolického theologa J. B. Schwaba, J. Oerson, 1858. Novější práce francouzských katolíků (a nepochybně i kniha anglického katolíka Connollya
z roku 1928, mně nepřístupná), jako na př. abbéa Lafontaina, Jehan Oerson,
1906, trpí orientací povatikánsl{jGho katolicizmu, skoro neschopného pochopiti zjev tak složitý a dnes zcela vyhynulý, jakJ'Tm byl Oerson. Velmi
pěknou, stručnou charakteristiku Oersonovu podává autor dvoií výborné
práce o procesu Petitově B. Bess v R.ealencyklopadie fUr prot. Theol. und
Kirche VI", 1899, 612-7. Soud Schwabův, jehož se dovolávám, čte se na
str. 677.
5) Muž toho jména, Petr, jmenuje se MichalovJ'rm fami1iaris v dubnu
1415 (Hardt, Concilium Constantiense, IV, 1700, 147). Oersonovy projevy,
jež rozebírám dále, spolu s odpovědí arcibiskupa Konráda z Vechtya listem
Cramaudovým otiskl Palacký. Documenta M. J. Hus etc .• 1869, 523-530.
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"Vaší tedy povinností bude, píše arcibiskupovi, pilně krále napomínati a raditi mu moudře, vhodně i nalehavě, jeho pak povinností
uposlechnouti Vás, ,když ho bude·te napomínati 'nebo, ukáže-li se
potřeba, žádati, ano, 'když mu poručíte podle práva jak církevního,
tak i státního, vydaného proti panovníkům, nédbaiícím vyhlazování l<iacířů, a hrozícího jim klatbou a jinými tresty ... « Vysloviv
tato dalekosáhlá slova, nedoporučující arcibiskupovi nic menšího
než odboj proti vLastnímu králi ·a rozpoutámí občanské války, zarazí se přece Gerson a zmírňuje závěrem hrozná slova projevem
naděje, že toho všeho snad nebude třeba, že se kacíří poddají, a při
kládá na utvrzenou arcibiskupa i krále přepisy protikacířských projevů francouzského krále a university pařížské, na neštěstí nedochovruné.
Zakročení se neminulo účinem. Arcibiskupova odpověď ujišťuje
kancléře ochotou nezaleknouti se v boji proti kacířství ničeho, ani
smrti, a vyžaduje si další pomoc z PaJříže; zároveň palk učinil ,arcibiskup opravdu aspoň to, že dal svolati mimořádnou synodu duchovenstva, aby s'luze ni provedl nMlak na dvůr; tím přispěl skutečně
k vydání Husa do Kostnice. Ve chvíli, kdy Hus opouštěl bezpečnou
půdu vlasti, vracel se posel advokáta Husových odpůrců z Paříže
s· novými dopisy arcibiskupovi, majícími ho povzbudit k horlivosti
ještě větší. První, z péra remešského kardinála Šimona Cramauda,
posiloval arcibiskupa novými výzvami k boji proti kacířům a projevem solidarity všech prelátů v takovém boji i ujištěním, že v Paříži všichni pracují k dosažení konečného cíle, takže v brzku bude
vysekáno hnilobné maso a zavržena nakažená ovce. Tou 0;rcí s.e
rozumí Hus jalk plyne z druhého listu, Gersonova. Pomocmk Mlchala de O~usis přinesl totiž do Paříže i něco spisů Husových,
především traktát de ecclesia, a zjednal tak Gersonovi možnost
poznat přímo názory vůdce českých kacířů, jehož patrně jméll1e~
dosud neznal. - Jak promluvil ke Gersonovi základní tento SplS
českého mistra? Probml ho l1aJkV'ap a napsal narychlo úsudek")
o 20 větách Husova dUa, které po!ldádá za bludné a hodné odsouzení s výhradou, že se ještě poradí s kolegy z bohosloveck~ fakulty. Gersonovo stanovisko k Husovi je však již hotovo. K cemu
se tolik klonil již v prvém přípise arcibiskupovi, ustálilo se v něm

v pevné a skoro již nezvratné přesvědčení: zde se nepořídí pranic
theologickou diskusí, zde pomůže jediné, oheň a mečI
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0) Pala"cký, str. 185-188. Důležité varianty textu vatikánského, jichž
užívám dále, otiskl V. Novotný, M. J. .Hus, II, 1921, 392 a 393.
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Co rozhodlo v Gersonovi o jeho soudě o Husovi, vykládá
douška dopisu, zabývající se hlavním, jak praví, kořenem Husových
zásad. Po Gersonově názoru je ,to drzá a všetečná věta, že špatný
člověk, jako předurčený Ik zatracelní, pozbývá práv představeného
a není jím již. Tato věta, která, arci ne bez jistého obmezení, je
důležItou oporou Husova pojetí církve a jeho a jeho obmny proti
církevní autorHě, když ho postihla všemi svými tresty, pobuřuje
nesmírně muže pořádku, jakým je Gerson, především. Vidí v ní
nestoudnou vzpouru proti vší autoritě, církevní i státní, popření
principů nejen práva positivního, nýbrž i božského a přirozeného.
Hus tu opravdu bránil práv·a revoluce, v církvi i bezmála ve státě,
i nutně pobouřil všeoky opory dosavadní společnosti a spečetil
v jejich očích svůj osud. A nejvíce v očích politika, jakým Gersona
učinilo posledníoh sedm let, tak krutých pro jeho drahou vLast. 7)
Po celá ta léta, od zavraždění vévody orleánského Ludvíka
burgundským vévodou J<anem (1407), zmÍ<t1ala se Francie, v níž
vládl choromyslný král, opět a opM pifOpLLkající občanskou válkou
mezi Armagnaky a Burgu,nď'any, válkou či bouřemi, přebohatou
žalostnou podívanou na převraty a popr'avy, boje i vraždy. Kolikrát
jen byla svědkem revoluce Paříž, otřásaná znova a znova krvavými zápasy mezi demokratiokou stranou Kabošovcú a jejich patricijskými odpůrci. Na jejich straně najdeme Gersona. A bojuje tu
tak vášnivě, že po vítězství Kabošovců (1413) stěží uniká smrti
útěkem. Vrátil se pak s "bílÝm terrorem« jako trvalir nepřítel nevzdělané chátry, ".kterou napravíš, jak je prý známo"), rychleji a
účinněji ranami než slovy.« Toť právě chvíle, kdy Gerson poznal
Husa. Jevil se mu takřka jako protějšek řezníka Kaboše, jako svůd
ce davů k zločinu vzpoury ... Boj proti Husovi splývá mu od té
chvíle s bojem PrDti rtheologlickému obrámci vraždy Jana Burgundského, Janu Petitovi, tehdy již zemřelému, s bojem, jemuž zanícený vlastenec zasvěcuje 'takřka všeaku svoji činnost na koncile
kostnic:kém, doufaje od ní mravní očistu rozvrácené země.
Síla obav i předsudki'l p01itiokých, která skoro propastí oddě
lovala Gersona od Husa, byla ještě neobyčejně stupňována hierar7) K dalšímu A. Coville v Lavissově liistoire de France. IV. 1, 1902.
7*
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tlus a Oerson

chickým a stavovským sebevědomím i zájU:y paříž~:(,ého k~~clélře:
Pronikají ostře již uvedenými projevy do Cech. DYSl povys~nosh
theolog,a, který uvy,kl skvělé kariéře (,teprve 29letý dosahvuJe již
doktorátu) a obecné úctě, ostatně z<l:sloužené v svrchovane č~st
nýoh diplomrut:iických posláních ke dvoru i k ?ape~i a, znamemtou
činností spisovatelskou, zejména z doby koncilu Plsske~o. S~lynul
proto zcela s vysokou hierarchií a zájmy její jsou mu zaJ~y clfll:ve.
jak by byl mohl zustati klidným a spravedlivým k hnutl, kt~re se
mu jevilo jen součástí na výsost nebezpečného ú:toku, na cuk~v,
vedeného Viklefovými žáky proti církvi nejen v Cechach, ale 1 v

ného a rychlého zakročení proti kacířúm. »Jest nezbytné, volá lO ),
aby přeskvoucí a nezatemnitelný jas tohoto koncilu prozíravou
rychlostí opatřil léky, aby ti, kdož povrhli preláty a doktory, postavené v domě božím jako svítilny, prokazovali Hm úctu, pozornost i poslušnost, až, shromáždění v tento dum církve, projeví sílu
a váhu své autority ... Opováží-li se kdo jí pohrdnouti, bude postižen bleskem a upálením, jakož je spravedlivo.«
Mířil tím jasně na Husa a slovo Oersonovo přispělo nepochybně podstatně k jeho konečnému odsouzení. Neposledně snad
i tím, že to bylo po jeho pokynu, napsaném již r. 1414 arcibiskupovi Konrádovi, že Husovi zasazena rozhodná rána zdurazněním
revolučnosti jeho názoru o podmíněnosti autority úřední autoritou
mravní u krále Zikmunda, jenž na to Husa obětoval úplně. 11 ) Podrobností o Oersonově účasti v procese se jinak nezachovalo/ 2 )
Zdá se jen, že třeba byl téměř úplně s'tržen zájmem na procese
Petitově a proto se asi neobjevuje v čerV'llOvých v~Tsleších, nezustal
přece vzdálen posledllím pokusúm o to, aby Hus byl přemluven
k odvolání a tím uchráněn smrti. Ne však, že by hnul prstem k odvrácení popravy. Narážeje jasně na Husovy pro testace a úzkosti
svědomí 13 ), nevidí v nich než potměšilé a sofistické vytáčky. A přece, jak neuvěřitelně téměř sblížilo to, co zažil v Kostnici, nejkřesfa'nštějšího doktora s pražským, již popraveným kacířem! Co
zviklalo jeho jistoty z doby,kdy bojoval proti Husovi, byl hlavně

100

Anglii a Skotsku?
Jaiko všecka hierarchie francouzská sledoval i ?erso~ již l~ta
vzrušeně vývoj poměru v Anglii, kde církev je opetovne ohrozo:
vána Illávrhy Lollardu parlamentu na vyvlastnění církeV'ních s,ta,tku
státem a r. 1413 dokonce povstáním jejich vUdce lorda Cob~ama.
A nezněly zprávy z Němeoka neméně hruzně?, ~er:~~uv ~crte~ a
přítel, kardinál d'Ailly, přichází na: koncil z poslanl v nSl s ~Iesved
čením, že od mnoha věku neměla cirkev tolik a tak m~cnych; zlo:
myslných, vzpourných a zpupných nepřátel jako n:rm . MUSl, pry
bý,ti připravena na obrovskou lidovou vzpouru proh duchovmm a
prelátum, na takové pronásledování, že po~yšlením na to, trne d~,ch
a tuhne jazyk ...8) Český mistr jevil se obema Pn;mcouzum taklka
nutně jako přední vUdce toho~o útoku na církev.
o

Smí potom překvapit, že se Oerson jak sám pravíO), přičiňoval
o Husovo odsouzení, seč jen byl? A to tím spíše, že Hu~, třeb~ byl
stavu ,nepa t rne'h o, mevI přečetné " silné prudké a mocne ochrance.
,
'
Přední úlohou ,konoilu jevila se proto Oersonovi obnova cuke:'lll
autority, bez toho tolik otřesená převraty, které učinilo, n:zbytn~~
schisma a pro něž se sám nemálo zasadil bojem o svolam a U~~~',ll
. revolučního konoilu vPise; bylt svolán přes klatby vvz~OUZeJICICh
se papežu a musil je také nakonec sesadit činem vylozene vzpoury.
Když propllkla podobná krise v Kostnici útěkem Jana XXIII. z koncilu, spěchá Oerson připomenout shromážděným nutnost bezohled8) Srov. moje tlusitství a dzina (1931), 206.
0) S h b 600 p 3 Další výrok v řeói z 21.

I~de' ~~v~Úi p~vneOsSs\fOs~~ť:~
Dupin, II~
XXIII. a tlUSOVI, qUl qamvIs
plurimos, fortes, acres et potentes.

2;;;),'

července 1415 (O?Pj ed.

~~~\se' h~b~:tt~~~e~r~~luto~'~~
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10) Celý výrok uvádí Schwab, 598, p. 1.
11) Oerson doporučova,1 tehdy, aby arcibiskup vyložil nebe,zpečnost
názoru tlusova Václavu IV. O v>,'jevu z třetího slyšeni z 8. června, jehož
původcem byl ďAilly, a o jeho dosahu uvedená moje kniha, str. 154.
12) Odsouzení vět Uusova tra'Má,tu de ecolesia (viz pozn. 5.) bylo vyšetřovací komisi podáno asi Michalem de Causis, nikoli Oersonem. tlus
by1 nikoli neprávem pohoršen příkrostí Oersonova soudu a chara:kterisova!
jej jako mendacia (M. J. tlusi Korespondence a dokumenty, vydal Novotný,
str. 256). Na podobný výrok tlusův se vztahuje nepochybně ostrá důtka
ďAiIlyova tlusovi v slyšeni ze 7. června. Kardinál zve tu Oersona pro
certo ita solemnis doctor, sicut unus in to ta christianitate posset reperiri
(Mladoňovic v uvedené edici Palackého, str. 278).
13) Po letech pi;š.B (v Opp. I, 7) o Va-lde.nských, ž·e corrumpunt omnem
ordinem hierarchicum nedum in ecclesia, sed etiam in saeculari politia,
a pokračuje, míře na Lollardy a tlusa: Tales nihilominus protestantur se
fidem cathoHcam tenere, et cum evocantur, querunt subterfugia sophistica
et captiosas responsiones et Hnguis loquuntur. Tales infecerunt regnum
Anglie, destruxerunt studium Pragense et usque ad Scotiam venenmt. .Bt
prohdolor experimur in hoc regno, qualiter multiplicati sunt super numerum,
qui ad seditiones et rebelliones contra omnem dominationem eriguntur.

102

DeBny

výsledek mnohaletého Gersonova úsilí vymoci na koncile odsouzení Petitova učení o tyranovražděJ
Z Kost,nice odcházel Gerson, pN ukončení konoilu (1418) teprve
55letý, zklamán a poražen. Titíž soudcové, kteří odsoudili na smrt
Husa a Jeronyma, dali se uplatit mocnými ochránci zemřelého
Petita, penězi a dary, mezi nimiž nechybělo ani burgundské, aby
s největší nestoudností, ja:k si Gerson stěžuje 14 ), stranili bludu nemenšímu. Ovšem: zde běželo o mravnost, o pozdní spravedlnost
vévodovi Ludvíkovi, jehož vraha chránila před trestem veliká moc
a krev královská ... Tam však - a nic nevystihuje přesněji nejhlubší, konečnou 'příčinu Husova odsouzení - o statky a výsady
všemocného stavu knězského.
Vše čeho Gerson dosáhl vyčerpávajícími a mnohaletými zápasy s ~ětšiJnou koncilu, bylo to, že pro svoje ryzí úsilí o odsouzení
podvratných myšlenek pařížského kolegy nebyl jako kacíř odsouzen sám.
Kdysi hlásapr.), že kdo jest obviněn z kacířství, jakmile je pokládán za zatvrzelého, nesmí si vyčÍlt'at jako Hus, že lže, odvolá-li
co proti přesvědčení: že je p o v i n e n v zdá t i s e s v ě cl o m í.
Nyní je sám přepadán úzkostí, zda jej snad rovněž jako Hus'a nesvedl (lábel, onen poslední ďábel Písma, o němž praví svatí, že
svádí zdáním a šalbou, jako bychom konali dobrý skutek A v těch
to bolestných ilÍ.vkosteoh, zda jeho všechen zápas proti Petitovu
učení nebyl než hrozným svodem ďábelským, je mu útěchou a
silou ,toliko vědomí, že pro víru, pro Boha, nutno bojovat, i kdyby
hrozila smrt. Jinak zajisté, jak pěkně dí16 ), nezbývá než umříti ha..:
nebnou smrtí duše ...
Tark proti koncilu, který jej opustil a zradil, proti nejvyšší instanci jeho církve, sílí Gersona pouze to, čeho se Hus, ja'k požadoval, měl v slepé poslušnosti zříci: vlastní svědomí ...
U) Pdncip.e's dicere posunt, praví (OPP. II, 378), Joh. tluss et .er·~ores
suos fuisse damnatos, quia erant contra prelatos et clerym, ,sed d!m!t~un~
istos Joh. Parvi, quia erant contra saeculares. A o něco dale dl: eadem hde!
causa illi damnati sunt, isti pertransiti.
v,"
v
15) Výrok o tom uvádí Schwab, 599, p. 2. Dalsl vyrok tamtez
643, p.
2.
)
b tanta reN~~ h
'
-n
16) Quis audeat, táže se (Opp l, 170 ,Sll
1l'1rarrar~1I,

incertitudine deinceps quippiam pa.!am prosquendum amplectI? .A. odpov~4a
si: Audebit, si certus fuerit ex doctrina sacra, quod fundata Slt m n~stttta
fidei persecutio sua, pro qua certandum est usque ad mortem corpons vel
in anima deterius moriendum.

D. Edmund Bu r s ch e, Prof. Uniw. Warszawskiego:

Augustana
"Invariata~~ et "Variata".
Dnia 4 wľzesnia 1645 roku na »przyjacielskiej« rozmowie religijnej w Toruniu kasztelan chelmski Zbigniew Gorajski oswiadcza:
»Jezeli w czasie obecnie tocz~cej si~ rozmowy jedni nazywani
bywajq katolikami rzymskiemi, inni augsburskiemi, inni wreszcie reformowanemi, to okolicznosé ta w niczym nie przes~dza na rzecz
iednego z odlarnów, ani tez nazwy te nie powinny byé zrozumiane
w tym znaczeniu, jakoby augsburscy oraz reformowani nie byli
czlonkami kosciola katolickiego, lub tez jakoby augsburscy nie
byli reformowanemi, albo refonnowani nie byli zlqczeni z wyznaniem augsburskim; powyzsze bowliem nazwy stron zastosowalle
zostaly na rozmowie obecnej w celu ich rozróZniania.«l)
W oswiadczeniu powyzszym Goraiski podkresla iednosé calego chrzescijaústwa, i daje wyraz idei uniwersalizmu chrzescijaúskiego, ktora tak wybitnie cechowala ruch reformacyjny w Polsce.
WSZyscy stanowiq jeden kosciól kaitolicki - powszechny bez
wzgkdu na dalsze przymiotniki okreslajqce: rzymsld, augsburski,
reformowany. Oto zasadnicza mysl Gorajskiego.
JeSU zas chodzl o blizsze okreslenie stosunku Gorajskiego
oraz tych, w których imienlu on przemawia, do wyznania augsburskiego, stosunek, który w oswiadczeniu powyzej prZytoczonym
okreslony zostat »Augustanae Confessionis Socii«, to dokladniej
1) Acta Conventus Thoruniensis celebrati anno 1645. lmpressa authoritate et mandato Sacrae Regiae Majestatis ad exemplum et fidem regii
protocolli. Varsaviae 1646. Fol. tl v, tl2 r.: »Quod in hoc Colloquio alii
Catholici Romani, alii Augustani, alii vero Reformati dicantur, id nulli
parti quidquam praeiudicare neque ita accipi debet, quasi Augustani et
Reformati non essent membra Ecclesiae Catholicae, vel quasi Augustani
non essent Reformati, vel Reformati non essent Augustanae Confessionis
Socii, sed hae partium appellationes discriminis ergo in hoc Colldquio adhibebuntul'.«
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Augustana »lnvariata« et »Yariata«

zostal on sprecyzowany w dokumencie zlozonym nieco wczesniei
juz, albowiem dni a 1 wrzesnia 1645 roku, a podpisanym przez
wspomnianego Gomjskiego i Stanislawa Drohojowskiego oraz
ksi~zy Jana Bythnera, superintendenta wielkopolskiego, Tomasza
W~gierskiego, superintendenta kosciolów reformowanych malopolskich, oraz Mikolaja Wysockiego, superintendenta kosciolów reformowanych Wielkiego Ksi~stwa Litewskiego.
Dokument ten, zatytulowany: »Ogólnikowe wyznanie nauki
kosciolów reformowanych w Koronie Polskiej, Wielkim Ksi~stwie
Litewskim oraz przylll,czonych do Korony prowincji, zlozone dnia
pierwszego wrzesnia ku przyspieszeniu usuni~cia przeciwienstw«2),
po krótkim wst~pie wymienia jako istotne podstawy nauki kanoniczne pisma Starego oraz Nowego Testamentu w kzyku hebrajskim i greckim. One to Sll, jedynll" doskonalll, normll, wiary i obyczajów, w nich bowiem zawarte jest wszystko, co jest niezb~dne

przytaczam juz doslownje Z'akonczenie pierwszej jego cz~sci. Brzmi
Ono: »Na podsíawie wi~c tego wyz'llania wiary naszej my, j a k o
ch r z 'e s c i j a 'll i e p l' a w d z i w i e k a t o I i c c y, odgraniczamy
siebie oraz koscioly nasze od wszelkich zarówno dawnych iako
tei nowych herezji, które pierwotny kosciól powszechny w iednomyslnej zgodzie na podstawie Pisma odrzucil oraz pot~pil.«3)
Po stwiel'dzeniu w ten sposób stanowiska swego wyznanie
zl ozone w Toruniu przechodzi do omów,ienia sporów, wynildych
w dobie l'efonnacji, i stwierdza: »Co si~ tyczy przeciwienstw, które
za pami~ci ojców naszych podzielily w rozel'waniu nieszcz~snym
koscioly zachodnie, wyznajemy, ze przylll,czamy si~ do zdania,
któl'e, wytlumaczone na podstawie Pisma, zawarte jest zarówno
w wyznaniu augsbul'skim, pl'zedstawionym w roku trzydziestym
wieku ubieglego cesarzowi Karolowi V. przez protestujll,cych ksiqzqt
i miasta cesarstwa, czy b~dziemy je nazywali niezmienionym, czy
tei powtórzonym lub popl'awionym, jako tez w wyznaniu czeskim
oraz saJndomierskim, ktlÓl'e to zdanie zachowalo s,i~ juz prawie wiek
caly w zreformowanych kosciolach królestwa tego. Albowiem
trzy powyzsze wyznania, chociaz róznill, si~ nieco pomi~dzy sob"
w slowach, jednak jako w istocie rzeczy zgodne' z Pismem, a i
pomi~dzy sob q, w niezb~dnych punktach wial'Y, w kosciolach naszych przyj~te oraz polll,czone zostaly Ugod q Sandomierskll, z roku
1570, poczym nawet potwierdzone i obwarowane zostaly w Kl'ólestwie tym Konfederacia pokoiu i bezpieczeňstwa ogólnego.«~)
Wspomnialem o tym wydarzeniu z ojczystych dziejów 1(0sciola, poniewaz scisle laczy si~ ono z tematem naszym, tl'aktujq-
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dIa zbawienia.
Jakgdyby streszczeniem tych ksill,g kanonicznych jest symbol
apostolski, dekalog oraz modlitwa Panska. W nich zawarta jest
istotna tresé nauki chrzescijans'kiej. Ku zachowaniu jej i rozszerzaniu Pan nasz ustanowil tez swi~ty urzll,d gloszenia ewang.elji
sprawowania sakramentów, obdarzajll,c go wladz ll, kluczy.
Gdyby na tym tle mialy powstaé jakies wll,tpliwosci lub róznica zdan, wyznajemy nadto, ze pewnll, i niewll,tpliwll, wykladni ll,
pisma jest symbol niceisk,i i konstantynopolski, zgadzajll,c si~ pod
tym wzgl~dem z tym, co o symbolu tym orze1d sobór trydencki.
Uznajemy tez symbol tzv.". Atanazjanski, iako zgodny z symbolem niceiskim, oraz Vtyznania soborów efeskiego i chalcedonskiego, jako tei to wszystko, co uchwalíly sobory pill,ty oraz szósty
w' przeciwienstwie do resztek nestorianizmu i eutychjanizmu, wreszcie i to, co synody milewitanski i arauzyjski ustanowíly w przeciwienstwie do Pelagjusza. Slowem, opierajqc si~ na Pismie, wyznajemy to wszystko, co wierzyl i naucza! kosciól pierwotny w
oczywistej jednomyslnosci.
Po streszczeniu w ten sposób poczll,tku zlozonego wyznania
2) 1. c. Fol. f. 3. v. i. n.-n. )}Generalis Confessio Doctrinae Ecclesiarum Refortllatal'um in Regno Poloniae, Mag. Duc. Lithuaniae annexisque
Regno provinciis, ad liquidationem controversiarum maturandam, proposita prima Septembris.«
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3) 1. c. Fol. F 4. v.: »liac igitur Fidei nos trae Professione t a mq u ~ m Ch r i s ,t i a n i v e reC a t hol i c i, ab omnibus veteribus' et rtcentJb~s h~eres,lb~s, quas Prisca Universalis Ecclesia unanimi consensu
ex Scnpturts releclt atque damnavit, nos nostrasque Ecclesias segreo'amus.«
Zwraca11l uwag~ na zestawienie okres len )}catholicus« i »universalis«~
4) 1. c. Fol. F. 4. v. i G 1. r.: )}Caeteru11l eas controversias, quae
patrum nostr01:um memoria Ecclesias occidentis infelici dissidio disiunx:erunt, quod attmet, prcfitemur ei nos sententiae accedere, Quae tum in
Au,gu~t~na Confe!,s,ion~ superioris saeculi anno 30. Imperatori Carolo V a
~nncIPlb~lS et CI':ltatJbus Imperii protestantibus exhibita, sive eam Invanatam, ,~".ve ~'epetJta~ au~ emen,datam dixeris, tum etiam in Bohemica et
~endoml1'1ensl ex scnptul'ls exphcata, in Ecclesiis huiuf- Regni Reformatis
mt~&:rum lat? .fer~ saeculum obtinuit: prout tres illae Confessiones, Quamvis
yel bls ,n,onmhl.1 d,lscrepantes, tamen ut re ipsa cum Scripturis et inter sese
111 caplŤ1bus Í1?el nece,ssariis consentientes SendomÍl iensi Consensu anno
1,570 m E,cclesl\s nO!'t\'l!, receptae unitáeQue sunt, atQue etiam coufoederahone pacIs et secuntaŤ'1s publicae in hoc Regno firmatae ac munitae.«

106

Dejiny

cym O Wyznaniu Augsburskim zarówno »niezmienionym«, jako
tez »zmienionym«. U nas nie czynior:.o róznicy t,ej, choé przeciez,
jak o tym swiadczy przytoczny dokument, wyraznie zdawallo
sobie spraw~ o istnienin róznych redakcii Wyznania Augsburskiego, co zresztC\, podkreslono równiez w dalszym ciC\,gu rozmowy
torunskiej.
Dnia bowiem 9 wrzesnia 1645 roku przywódca luteran na
rozmowie torunskiej, profesor wittenberski liiilsemann sklada
deklaracj~, w przeciwienstwie do tamtej podpisanq jedynie przez
niego, zatytulowanc\': »Zasady oraz Symbole wiary kosciolów
wyznania augsburskiego«. W deklaracii tej, krótszej znacznie,
anizeli deklaracja z dnia 1 wrzesnia, powyzej juz omówiona, co
do tresci swej skonstruowanej jednak pod wyraznym wplywem
deldamcii przedstawicieli kosciol,ów Wtelkopolski, Malopols~d i
Litwy, czytamy: »Wyznajemy, ze wiarC\, katolicka. jest ta wiara,
którq na calym swiecie glosili prorocy w Starym, apostolowie zas
w N~wym Testamencie, i którq z ,voli Bozej przekazali na111 w
pismach prawdziwie kanonicznych. - Uznajemy, ze symbolami
tej wiary katolickiei sC\,: apostolski oraz pozostale powszechne:
nicejski, atanazjanski, konstantynopolski, efeski i chalcedoÍlski. Do
nich dolC\,czamy tyczC\,ce si~ wiary dekrety drugiego konstantynopolskieg.o soboru powszechnego, jako tez tneciego soboru
powszechnego w Konstantynopolu, oraz milewitaÍlskiego i drugiego arauzyjskiego, które to dekrety skierowane byly przeciwko bl~dom Arjusza, Macedonjusza, Nestoriusza, Eutychesa,
PeIagjusza oraz innych.
Ta wiara katolicka wylozona
zostala w symbolu naszych koscioló,v, mianowicie w \iVyznaniu
AugsbtU'skim i to w Niezmienionym, obronionia zostala w Apologji
jego, wyjasniona w Katechizmach Lutra wi~kszym i mniejszym
oraz w Artykulach Szmalkaldzkich, wreszcie zgodnie z wymogami
sprawy i chwili dziejowej przejrzyscie objasniona zostala w Formule Zgody. Pragniemy, aby jedynie na podstawie tych symbolów
oraz pism publicz'llych sC\,dzono o nauce naszych kosciolów, i aby
nie przypisywano nam jako nauk~ naSZq coskolwiek, co w nich
nie jest zawarte«.5)
5) 1. e. FoI. I 2. V., I 3. r.: "Firmamenta ae Symbola Fidei E~c\esia
rum Augustanae Confessionis. Catholieam Fidem eam essc . profl~emur,
quam Prophetae in Veteri ae Apostoli ,in Novo Testamen~o. lil un~vers.o
orbe terrarum praediearunt, nobisque per voluntatem Dei !ll senptuns
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Tu juz w wyraznym, podkresleniu jedynie i n var i a t a e jako
symbolu obowiC\,zujC\,cego silnie wyst~puje na jaw róznica czynionn
pomi~dzy róznemi wydaniami Wyznania Augsburskiego, róznica,
powtarzam, u nas w Polsce naogól .nie odczuwana nawet w wieku
XVII., a smiem twierdzié, ze i gdzieindzej, zwlaszcza tez w Niemczech, nie zawsze tak akcentowana, jak· to widzimy w powyzej
przytoczonej deklaracii tliilsemanna.
Mniemam, ze uprzytomnienie sobie okolicznosci, w jakich napisana zostala Augustana ,v jej róznych odmianach, oraz zestawienie istotnej tresci podstawowych jej wydan pozwoli nam zdaé
sobie spraw~ o istocie sporu, który si~ toczyl o i n var i a tam
i var i a tam.
Jakiez w,i~c byly to okoliczl1osci, jaJkž.e przedewszystkim ulozylo si~ ogólne Ho historyczne w dobie powstania Augustany w jej
pierwszej redakcii?
Wiele zmienHo si~ od roku 1526, gdy na sejmie w Spirze pod
niewC\,tpliwq presjC\, ówczesnych ci~zkich warunków politycznych
postanowiono, aby celem zapobiezenia rozlamowi religijnemu dqzyé
do zwolania soboru powszechnego, lub conajmniej narodowego;
do czasu zas urzeczywistnienia zamiaru tego zdecydowano zezwolié, aby w sprawach dotyczqcych religji kazdy "tak zyl, rzC\,dzit
i zachowywal si~, jak spodziewa si~ i ufa, iz zdola za to poniesé
odpowiedzialnosé wobec Boga i Jego Cesarskiej Mosci«.6) Wówvere eanonicis tradiderunt. Huius Catholieae Fidei Symbola e3se agnosciI11US: Apostolieum et reliqua generalia: Nieenul11, Athana sianum, Constantinopolitauum, Ephesinum, Chaleedonense. Quibus addimus Deereta de Ude
Conei1ii Oeeumenici Constantinopolitani secundi, ut et Coneilii Oeeumeniei Constantinopolitani tertii, nee non Milevitani et Arau~icani seeundi
advcrsus Arii, Maeedonii, Nestorii, Eutyehetis, Pelagii et aliortlm erIOl·es.
Haee Catholiea Fides in Symbolo Eec\esiarum nostrarum, Augustana
nempe Confessione eaque lnvariata, proposita, in Apologia eiusdem defensa, ae in maiori et l11inori Catheehisl11is Lutheri Artieulisqne Sma\caldicis
explanata, atque in formula eoneordiae pro rei tel11porumque exigentia
perspieue dec1arata est. Ex hisee Symbolis et seriptis publicis de doetrina
Eec\esiarum nostrarum unice iudieari volumus, nee quidquam nobis imputari tanquam nostrum, quod iisdem eontentUI11 non est. - Joannes H<iilsemannus D. Moderator Theol. Augustanae Confessionis Invariatae. m. p.«
") Mirbt: Quellen ZUl' Gesehichte des Papsttul11s und des romisehen
Katholizisl11us. Tub. Mohr. 1911, str. 197. Absehied des Reichstags zu
Speier VOI11 27. Aug. 1526. ,,§ 4. Del11naeh haben Wir., aneh Churftirsten,
Fursten und Stande des Reichs, und derselben Bottsehafften, Uns jetzo
allhie auf diesel11 Reichs-Tag einmuthiglieh vergliehen u!l1d vereiniget,
mitler Zeit dess Coneilii, oder der iNational-Versaml111nng nichts desto
min der mit Unseru Unterthanen, ein jeglicher in Saeh~n, so das Edict,
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czas bowiem gdy sejm w Spirze wyniósl t~ uchwal~, która sprzyjala dalszemu rozwojowi reformacii, przeciwko Karolowi V zjednoczeni byli w t. zw. Lidze Šwi~tej zar6wno papiez K.lemens v.n.
oraz miasta Wloch pólnocnych Medjolan, Wenecja 1 FlorencJa,
jako tez Fmnciszek I fmncus\l<ii i tiemyk VIII angielski. Pozat Y
i na Wschodzie Karol mial wówczas klopoty nielada. Wprawdzle
brat jelgo Ferdynand uzyskal byl po kl~sce pod Mohaczem koro~~
w~gierskq, ale jednoczesnie sciqgnql na siebie, no i na Karola groznq pot~g~ Turków. Wobec taJkiego polozenia zew.l1~trzl1ego t.rudno
bylo w polityce wewn~trznej cesarstwa utrzymac. w caleJ rozciél,glosci bezwgl~dne postanowienda edyktu Wormac.kíego. I tym
jedynie tlumaczy si~ odmienna w tej sprawie uchwala sejmu w
Spirze.
Ale ci~zlde polozel1ie zewn~trzne monarchii Karola v uleglo
niebawem zmianie na lepsze.
W roku ] 527 Karol zdobywa Rzym, przyczym dochodzi do
znanego »Sacc.o di Roma«, a Klemens VII staje si~ wi~z,l1iem Karola. Równiez poszcz~scilo si~ Karolowi w walce z Franciszkiem I,
tak ze juz na wiosn~ 1529 roku, jeszc.ze przed ostatecznym zawarciem pokoju z papiezem w Barcelonie, oraz z Franciszkiem w
Cambrai, drugi sejm w Spirze mógl si~ byl pokusié o przepro,,:adzenie swego rodzaju rewizii poprzedniej uchwaly, WYWO~UJqC
tym glosny protest stanów ewangelickich. lesli juz ,:ówczas. uJa",:nity si~ tego rodzaju tendencje, to czego nalezalo Sl~ spodzle,wac,
gdy wreszcie 29 czerwca 1529 roku stanql os,tatecz~y p~lmJ po:
mi~dzy Karolem a Klemensem VII, gdy nast~pnie 5 Slerp11la tegoz
roku w Cambrai zawart on pokój z Franciszkiem 1., i gdy w nast~pnych miesia.cach równiez sytuacja na wschod~ie ule~la ,pewnemu odpr~zeniu. Wszak obl~zenie przez Turkow ~led11la, ":
wrzesniu i paždzierniku 1529 bezskuteczne bylo, choc przeClez
niebezpieczenstwo ze strony Turków wciqz jeszcze zagrazalo cesarstwu.
leŽleli uwzgl~dnimy w ten sposób zmian~ ogólnej sytuacii politycznej Karola pod koniec roku 1529, i przyjmiemy jeszcze pod

?1

durch Kayserl. Majest. auf
gangen belangen mochten,
u n d z' u hal ten w i e
K a y ser 1. Maj' e s t a t
wo rte n«,

dem Reichs-Tag zu Wormbs gehalten, ~us~ge
f ti r s i cha 1 s o z u 1 e b e n, z u r e g 1 e t e ~
e oj u jed e r s o 1 che s g e gen G o t t, u u
h o ff e t u n d v e r tra u t z u v e ran t-
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uwag~, ze niemal bezposrednio po wydaniu dni a 21 stycznia 1530
roku z Bolonii or~dzia zwolujqcego sejm do Augsburga, w Bolonii
równiez dnia 24 lutego 1530 roku odbyly si~ uroczystosci koronacyjne, gdy Karol V. z rqk niedawnego swego przeciwnika Klemensa
VII otrzymal koron~ 10mbardZlkq oraz cesarskq, jak gdyby celem
przypiecz~towania owego »niewzruszalnego pokoju, przyjažni oraz
zwiqzku«, zawartego w Barcelonie. jezeli uprzytomnimy sobie, ze
pokój ten mi~dzy innemi nakladal na Karola V oraz na brata jego
Ferdynanda obowia.zek wyt~pienia herezji luterskiej, - to stworzymy sobie obraz Ha historycznego w przededniu sejmu augsbursk,ielgo, i to dopiero umoz1iwi naJill wlasciwe zrozumienie niektórych szczeg;ól,ów pierwotnej redakcii Augus'tany oraz jej ogóll1ej
tendencji.
Wprawdzie moznaby wskazaé i na to, ze Karol najwidoczniej
jedna1k nie zamierzal wykorzystaé w calej rozciqglosci sprzyjajqcych mu obecnie warunków w walce z reformacjq. Šwiadczyloby
o tym w lagodnej Sltosunkowo formie zredagowane or~dzie, zwolujqce sejm augsburski. Przeciez z or~dzia tego dowiadujemy si~,
ze mimo wszystko najwazniejszym zadaniem sejmu b~dzie narada
nad tym, »jak posta.pié w zwiqzku z bl~dami i rozdwojeniem w
wierze swi~tej, oraz jak te rzeczy zakonczyé«, przyczym Karol
unika w or~dziu swym wszelkiej grožby i napomina iedynie, »aby
zél'niechaé sporu, wyrzec si~ niech~ci, polecié Zbawicielowi naszemu dawniejsze uchybienia, i dolozyé starania, aby wszelkie sqdy,
mniemania oraz zdania poszczeg;ólnych jednostek w milosci i
dobroci wysluchaé, zrozumieé i rozwazyé wylqcznie pomi~dzy
nami, sprowadzié je do jednej jedynej prawdy chrzesciianskiej i w
ten sposób wyrównaé je, wreszcie usuna.é wszystko, co zarówno
z jednej jako tez z drugiej strony mylnie zostalo przedstawiono,
lub w czym poblqdzono«.7)
Moznaby wkazaé i na to jeszcze, ze mimo niewqtp1iwej po-

7) K. E, Porstemann, Urkundeubuch zu der Geschichte des Reichstags zu Augsburg im Jahre 1530. tlalle 1833-1835; t. T. str. 7 n.: »wie
der Irrnng nnd Zwiespalt halben in dem heiligen Glaubeu und der christlichen ReHgion gehandelt und beschlosseu werden moge«". »díe Zwietracht hinzulegen Widerwillen zu lassen, vergangene Irrsal nnserm Seligmacher zn ergeben und Pleiss anznkehren, alle eiues jeglichen Gutbedtinken, Opiníon nnd Meinung zwischen nns selbst in Liebe nnd Gtitigkeit zu horen, zn versteheu und zu erwagen,' die zu einer einigeu christlichen Wahrheit zu bringen nud zn vergleichen, alles, so zu beiden Teilen
nicht recht ist ansgelegt oder gehandelt, abzntun.«
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prawy ogólnej sytuacji zewn~trznej, jednak niebezpieczenstwo ze
strony Turków wcia,z jeszcze bylo a1ktualne, jak na to ws kazu je
zreszta, i samo wezwanie na sejm w Augsburgu, który przeciez
i tym zagadnieniem mial si~ zajmowaé, i ze ta wlasnie okolicznosé spowodowala wzgkdnie lagodna, redakcj~ or~dzia, wzywaja,cego na sejm augsburski, or~dzia, które najwyrazniej dopuszczalo
mysl polubownego za!atwienia zatargu reformacyjnego.
Wydaje mi si~, ze poza sprawa, turecka, wzgl~dnie lagodna redakcja or~dzia powyzszego spowodowana zostala moze raczej
ch~ciq uspienia czujnosci zwolenników reformacji, czujnosci, niewa,tpliwie usprawiedl>i\vionej po wydarzeniach na sejmie w Spirze
w roku 1529. Wydaje mi si~, ze przy nadaniu or~dziu redakcji, która
dopuszczalaby mozliwosé róznego komentowania go, Karolem lderowala ch~é ewentualnego rozbicia jednosci obozu reformacyjnego,
tak wspaniale wprawdzie zadokumentowanej niedawno jeszcze,
wlasnie w protestacji na tymze sejmie w Spirze, ale hlz po protestacjj powaznie zachwianej wydarzeniami na rozmowie marburskiej w jesieni te,goz 1529 roku.
A ze ewentualne nadzieje Karola pod tym wzgkdem nie byly
zupelnie plonne, o tym swiadczy fakt, ze jednak poszczególni przy,vódcy ObOZlt reformacyjnego w rózny sposób odniesli si~ do slów
or~dzia cesarskiego, wzywaja,cego na sejm w Augsburgu. Jedynie
wszak Pilip tleski, przezorny polityk pomi~dzy zwolennikami reformacji, 'liie zbyt ufal pozornie pojednawczemu usposobieniu Karola, gdy tymczasem wplywowy elektor saski Jan odnosil si~ don
z calym zauf.aniem. On tez, jak wiadomo, byl wlasciwym inicjatorem pracy nad Augustana" wezwal bowiem teologów na narad~
celem wyjasnienia istoty rozdwojenia zarówno o ile dotyczy to
wierzen, jako tez obrza,dków i ceremonji.
Jak zrozumiano to wezwanie elektora, o tem swiadcza, powstale wskutek wezwan,j,a t .zw. »Artykuly Torgawskie«, na których mi~dzy innemi oparla si~ nast~pnie Augustana. Artykuly wi~c
wychodza, z zalozenia, ze w wierzeniach niema zadnego przeciwienstwa, ze wi~c rzecza, zbyteczna, byloby rozprawiaé o wierze,
jak tego pragna,l elektor; wystarczy w zupelnosci wykazaé naduzycia, dotyczéwe obrza,dków i zwyczajów koscielnych. Wszak
»przeciwnicy sami wyznaja" ze nauka stuszna jest«, »rozdwojenie
zas pmvstalo z powodu pewnych naduzyé, wprowadzonych przez

nauk~

111

oraz' ustanowienia ludzkie, o tym tez chcemy zdaé spra-

W~.«8)

A talde stanowisko w stosunku do wlasciwej nauki reformawówczas, przed uchwalami soboru Trydenckiego, który
doplero sprecyzowal nall'k~ kosciola rzymskiego w przeciwieústvyie do reformacji, w zupelnosci bylo usprawiedliwione, i bynajmniei nie wynikalo z bojazni lub swego rodzaju zaprzanstwa.
Przekonaniem teologów w tym okresie reformacii rzeczywiscie
bylo to przeswiadczenie, które znalazlo nast~pnie wyraz swój i
w Augustanie, ze w wierzeniach, w nauce niemasz zadnej róznicy
istotneJ pomi~dzy reformacjq i kosciolem rzymskim. Wszak czytamy w zaikonczeniu pierwszej pozytywnej cz~sci Augus'tany: »Oto
pospolicie jest tresé nauki naszej, z kt6rej mozna zobaczyé, ze
n i e m a w n i e j nic, c o bys i ~ n i e z g a d z a t o z Pismem, lub
kosciolem powszechnym, lub z k o s c i o lem r z y m s k i m, o ile
zn'll1Y jest z pisarzów«.9)
tor~w

Oto w jakim usposobieniu i z jakim przeswiadczel1iem o istocie
nauki reformatorskiej Melanchton przysta,pil do pracy nad Augustana, w Koburgu jeszcze, gdzie Luter byl pozostal, gdy tymczasem
eJektor wraz ze swita, sw~ udal si~ do Augsburga. Nadal1Y jej
dzi~ki ternu charakter apologetyczny raczej, anizeli pozytywnie
,vyznaniowy, Augustana zachowala i wówczas, gdy po przybyciu
o 8) Ii. tl. Wendt: Die Augsburgische Konféssion, Iialle 1927, str. 144.,
przeodrukoowano »Artykuly Torga wskie« wedlug Forstemanna: »Diewell nu dl~ oWldersoacher selbs be!(ennen, das die Leer an Ir selbs recht,
soli man bIlhch mel~ ~st. herrn mcht beschuldigen, als thu er gottes dinst
~b vnd duld~ vnchnsthche Leer oder sachen ect. Sondern Sein churfursth~h gnad Wlssen ~nd zweife~n ~icht, diss sej rechter wahrhaftiger gottes
dl~nst, das oauch dle ler Chnsthch vnd allen gotsforchtigen Trostlich vnd
h~llsan~ sej, welch Ir oChurfurstlich gn. In Iren landen zugelassen. Nu ist
dle zWletracht furnemhch von etlichen missbreuchen, die durch menschen
Leer vnd satz,tmgen Ingefurt sindt, dauon wollen wir ordentlich bericht
thun vnd anzelgen, auss was vrsachen m. gst. her beweget, etliche missbreuch zufallen lasseno«
gd~le

T·

9) Jo o
MUller: ;>Die osymbolischen BUcher der evangelisch-luthelschell I~lI che.« Zakonczeme art. XXI Augustany: »Iiaec fere summa
est d?ctn~ae apud nos, i~ qua ce~ni po test, nihi! inesse, quod discreperet
a s~npt~ms, vel ab ecclesla cathohca vel ab ecclesia l'Omana lluatenus ex
scnptol:lbus !lota e~t.« !ekst niemiecki Augustany oddaje t~ slowy: »S~
denn dleselblge (~CIl. dle Lehre) in heiliger Schrift klar gegrUndet uud
d~.rzu aucho gememer christlicher, ja romischer Kirchen, so viel au~ der'
Vat~r Schľ~ft z~ er~erkell, ~oicht z~\Vider no ch entgegen ist, so achten wir
a~ch, unse~ e "Vldel sacher konnen m obangezeigten Artikeln nicht uneinig
mlt uns semo«
00

I

112

Dejiny

do Augsburga Melanchton przekonal si~, ze jednak w apologji niepodobna ograniczyé si~ tylko do omówienia obrza,dków i ceremonji,
jak to uczynil byl dotychczas, ze raczej jest rzecza, koniecznq,
aby w apologii przedstawiono r,ówniez pozytywny wylklad wiary
zwolenników reformacji. Po przybyciu bowiem do Augsburga
Melanchton dowiedzial si~ o ukazaniu si~ pracy Ecka, w której ten
nieprzejednany przeciwnik reformacii w 404 punktach zestawH
nauki reformatorów, naruszaja,ce pokój kosciola. Zamiarem Ecka
bylo, aby na tle tej pracy w Augsburgu w obecnosci cesarza odby6 dysput~.
Praca jednak Ecka bynajmniej nie ograniczala si~ poruszeniem
zagadnien, wysuni~tych przez Lutra oraz reformatorów Wittenberskich. Dowolnie zupelnie la,czac w jedna, jakgdyby calosé caly
kompleks najrozmaitszych zagadnieú, poruszonych juz 1 przed
Lutrem,i po jego wysta,pieniu, Eck w pracy swojej, w istnej mozaice, przytacza obok pogla,dów Lutra i Melanchtona równiez zdania Zwingljusza, a nawet Karlstadta i calego szeregu ówczesnych
anabaptystów. Tym wszystkim obarcza on obecnie reformatora
Wittenberskiego, nie bacza,c na to, ze przeciez Luter od szeregu
juz lat niedwuznacznie zupelnie Wyst~powal przeciwko tym - jak
ich nazywal ~ »urojencom«. (»Schwarmgeister«.)
To t,ez dopiero wysta,pienie Eoka stalo si~ wlasciwym powodem, ze Melanchton, rozszerzaja,c ramy dotychczasowej apologji
przez omówiel1ie równiez pozytywnych zasad wiary, nadaje jej
coraz wi~cej charakter konfesji - wyznanda, które nie zatraca
jednak chamkteru apologetycznego. Napasé bowiem Ech spowodowala obron~, ona tez zakreslila ramy dalszej pracy Melanchtona,
w której z koniecznosoi dormnuje i l1adal pierwiastek apologetyczny.
W dalszej swej pracy lVlelanchton posluguje si~ materjalami
ustalonemi podczas rozmowy w lVlarburgu oraz t. zw. artykulami
Szwabachskiemi, które z punktu widzenia Lutra byly jak gdyby
uzupelnieniem artykulów Marburskich, o tyle, ze w lVlarburgu
ustalono jedynie punkty, co do których nasta,pila zgoda pomi~dzy
Lutrem a Zwingljuszem, gdy tymczasem artykuly Szwabachskie,
_ swego rodzaju program maksyma1ny Lutra w stosunku do szwajcarów, - ustalaly to wszytko, na co winni si~ zgodzié szwajcarzy
oraz przedstawiciele Niemiec poludniowych, aby wspóldzialanie
z niemi moglo byé zupelne.
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Opieraja,c si~ na tych pracach przygotowawczych, i odpieraja,c
zarazem zarzuty Ecka, Melanchton juz w pierwszej polowie maja
w Augsburgu opracowal istotny szkic Augustany, który tez natychmiast pr~eslany zostal Lutrowi. I wówczas to Luter w pismie
z dnia 15 maja 15.30 roku wypowiedzial znane slowa, wydaja,c
zarazem swój sa,d o pracy Melanchtona. Pisze on bowiem: »Przeczytalem apologj~ malgistra Filipa. Bardzo mi si~ ona podoba, -tak tlumacz~: »die gefallet mil' fast wohl«, - nie wiem tez,coby
w niej poprawié, lub zmienié; byloby to tez niestosowne, ja bowiem nie potrafi~ kroczyé tak lagodnie i cícho. Chrystus, Pan nasz,
niechaj dopomoze, aby wiele zdz,jalala dobrego, jak si~ tego spodziewamy, i jak o to si~ modlimy. Amen.«10)
W slowach tych nalezy zwrócié uwag~ na d,va przedewszystkim momenty, Móre swiadcza, l1am o charakterze Augustany,
i które w gruncie rzeczy sprowadzajqc si~ do jednego, ponownie
stwierdzaja, apologetyczny charakter Augustany.
Samo juz uzycie przez Lutra slowa »Apologia« swiadczy o tym
wyraznie zupel-nie. A ten zamierzony przez Melanchtona apologetyczny charakter Augustany silniej jeszcze podkreslony zostaje
przez Lutra, gdy w pismie swym uzywa w stosunku do Augustany
zwrotu »!uoczyé tak lagodnie a cicho« - »so sanft und leise
treten«.
Ja,ldez bowiem znaczenie posiada zwrot ten? 'vY zadnym bowiem wypadku nie mog~ si~ zgodzié ze zdaniem Koldego,ll) który
w slowach tych widzi ironizuja,cy zwrot w stosunkn do Melallchtona. Czyz bowiem mozna posa,dzaé Lutra, aby jednym tchem ironizowal, a ieclnoczešnie z najwyzszym uznaniem wyrazal si~ o tej
pracy Melanchtona? Albowiem takie wszak znaczenie w ówczesnej
níemczyznie maja, slowa Lutra: »gefallet mít f a s t wohl«, clzis powiedzianoby: »s e h r wohl«, - jak tez oddalismy to w naszym
przekladzie, - zwlaszcza gdy i Luter do slów powyzszych dodaje
zaraz: »nie wiem tez, coby w niej poprawié, lub zmienié.« Pozatym,
10) De Wette: »M. Luthers Briefe«, Berlin, ]825-26. T. IV., str. 17.
»leh hab M. Philippsen Apolngia iiberlesen: die gefallet mir fa st wohl, und
weiss niehts dran zu bessern, noeh iindern, wiirde sich au ch nieht
sehieken; denn ieh so sanft und leise nicht treten kann. Christus, unser
Herr, helfe, dass sie viel und grosse Frucht schaffe, wie \vil' hoffen und
bitten, Amen«.
11) T. Kolde: »Historische .Einleitung in die Symbolischell Biicher der
evangelisch-lutherischen Kirche«. Giitersloh, 1909, str. VIII.
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czy godzi si~ posa,dzaé Lutra O to, ze ironicznie wyraza si~ Oll
o pracy, po której spodziewa si~ on wyników naj!epszych, i to t~k
dalece ze o ten wynik zwraca si~ w modlitwie do Boga? IronJa
polacz~na w jednym zdaniu z modli~wa,?! I to u Lutr,a?! ~ie w~
daje mi si~, aby to bylo mozliwe, i aby taki pogla,d mogl Sl~ ost~c.
To tez wedlug mego zdania inkryminowane slowa: »sanft und lelse
treten« zgodnie z cala, opinja, Lutra stwierdzaja, zupelnie co innego.
Sa, one, jak i cala opinja, pochwala, Lutra dIa zdolnosci apologetycznych Melanchtona.
Luter, natura bojowa, znal charakter swój. On zdaje sobie spraw~ z tego, ze w obecnym momencie przelomowym d,la dalsze g

tychczasowa optymistyczna ocena usposobienia Karola. Przeciez
cesarz zaza.dal teraz zaniechánia w Augsburgu kazan ewangelickich.
Usilna przeto praca Melanchtona zmierzala obecnie do przystosowania redakcii AUg1ustany do lis1tnieja,cych warunków. \Vyraznie
wspomina on o tym w liscie do Lutra z dnia 22 maja, w którym
czytamy: »W Apologii codziennie zmieniamy wiele rzeczy: usuno.lem rozdzial o Slubach zakonnych, poniewaz slusznie byl zbyt
szczuply, zasta,piwszy go inna, rozprawa, w tej samej materji, nieco
obszemieisza,. Obecnie pracui~ nad zagadmieniem o \vladzy kluczów. Chcialbym, abys przeirzal artykuly wiary, jesli nie znajdziesz w nich nic zdroznego, inne sprawy jakos zalatwimy. I tak
raz po raz nalezy je (t. j. artykuly wiary) zmieniaé i p r z y s t o s 0w Y \v a é d o o k o 1 i c z n o s c 1.«12)
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rozwoju dziela reformacji, gdy stanowisko reformatorow ma byc
uzasadnione na sejmie w Augsburgu, nalezy podkreslié nie to, co
dzieli zwolenników reformacji od kosciola katolickiego, lecz t~
przedewszytkim, co ich la,czy. Zarazem jednak znaja,c siebie. ,i swóJ
char,~kter, Luter wie, ze przenigdynie zdolalby tego uczymc z takim spokojem, umiarem, mistrzos,twem wr~cz, jak lagodn~ oraz
irenicznie usposobiony Melanchton. Przeciez apologia, atakl wedIug Lutra chamkter nosi Augustana, jesli wówczas miala byé skuteczna nie mogla byé napast1iwa, lecz wlasnie spokojna przez podkresleJ~ie tego wszystkiego, co u reformatorów wspólne bylo z pogla,dami strony przeciwnej. I ten spokojny charakter apologetyczny
Augustany, tak mistrzowsko przeprowadzony przez Melanchtona,
Luter i w ty ch slowach pragna,l podkreslié z uznaniem wr~cz dIa
Melanchtona. W przYiacielu cenil on te wlasnie cechy charakteru,
których brak odczuwal u siebie.
Dy'gresja ta wydala mi si~ byé konieczna, dIa tym lepsz~g~
uswiadomienia sobie lstoltnego charakteru Augustany, w ktoreJ
mi~dzy innemi tez wIasnie z powodu jej tenoru ~P?log~tyczne~o
oraz przez wzgla,d na cesarza Karola zupelnie pomlm~to .mstytucJG
papiestwa. Stwierdzaja, to nast~pnie wyraznie wyslanmcy Strasburga na zebraniu w roku 1537 w Szmalkalden.
Jesli warunki dotychczasowe spowodowaly juz tak barclzo
pojednawcza, w stosunku do katolicyzmu redakcj~ Aug~st~ny, to
dalsza nad nia, praca Melanchtona uwyclatnila ten szczegol Jeszcze
bardziej. WymagaIo tego polozenie ówszesne. A wi~c domagali si~
tonu pojednawczego radcy elektora saskiego, zwlaszcza gdy po
przybyciu do Augsburga stalo si~ rzecza, jasna., jak mylna byla do-

L15

Praca ta Melanchtona ,trwala niemal az do wr~czenia Augustany. W szczególnosci w dniaoh po 15 czerwca Melanchton niezawodnie czul sk zniewolonym do dalszego »przystosowania artykulów do okolicznosci« nowych. W ówczas bowiem cesarz Karol, w
zwia.zku z przypadajqcym dni a tego sWli~tem Bozego Ciala, ponownie wydal zakaz wyglaszania w Augsburgu kazan ewangelickich,
zadaja,c zarazem, aby wszyscy obecni w Augsburgu przyj~li udzial
w uroczystosciach zwia,zanych z swi~tem tym. Czyz mozna bylo
oddawaé si~ ieszcze zludzeniom co do zamiarów cesarza? To tez
powszechnie zapanowalo przekonanie, ze cesarz domagaé si~
b~dzie bezwzgl~dnego uznania nauki kosciola katolickiego.
Tego roclzaiu zdanie wypowiedzieli równlez sekretarze cesarcy Schepper i Valdez, których zdania Melanchton byl zasi~gna,l, przedkladaja,c im zarazem projekt Augustany. Oswiadczono
mu' wr~cz, ze zyczeniem Karola iest, aby wyznanie ukte bylo w
formie ja'knaikr<ótszei, él'by cala sprawa mogla byé zalatwiona jaknajpr~dzei i bez zbytniego rozglosu.
Oto w iakich warunkach powstala Augustana, która wreszcie
dnia 25 czerwca 1530 roku, po przeczytaniu egzemplarza niemieckiego, dor~czona zostala Karolowi w dwuch egzemplarzach w j~zyku
niemieckirn oraz lacinskim. Odpis jej natychmiast tez przeslany
zosta! do Koburga na r~ce Lntra. Luter tez mimo zastrzezen pewatque
8*

12) Corp. Rel. II. 60. »Subinde etiam mutandi sunt (sciI. urticuli fidei)

ad

.o cca s i o II e s a c com o d a n d Í«.
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nych, które wynikaly z jego charakteru bojowego, ze mianOWlCle
»az nadto poczyniono ust~pstw w Apologji tej«,13) ponownie w ten
sposób podkreSlaja,c apologetyczny charakter Augustany, ze pomini~to w niej takie zagadnienia jak nauk~ o czysécu, czci swktych,
a przedewszystkim o papiezu-antychryscie, które to zagadnienia
zwlaszcza zas ostatnie, jak juz zaznaczylem, pomini~te zostaly celowo przez wzgla,d na cesarza, - ostatecznie jednak o pracy dokonanej na sejmie w Augsburgu wyrazil si~ z uznaniem wielkim. Oto
jego slowa:·» Wyznaliscie Chrystusa, przyczyniliscie si~ do pokoju,
posluszni byHscie cesarzo\vi, znosiliscie krzywdy, zostaliscie obsypani bluznierstwami, a jednak nie odplaci1iscie zlem za zlo, slowem
godnie, jako przysíoi swi~tym, wY1konaliscie dzielo Boze.<,14) Aby
nie wspomnieé równiez o innych pózniejszych jego powiedzeni,ach,
w których w zupe!nosci przyznawal si~ do Augustany, stawiaja,c ja,
mi~dzy inuemi narówni z Katechizmem swoim.
Dalszy bieg wypadków wykazal zreszta" jak slusznie posta,pili
politycy oraz teolodzy z Melanchtonem na czele, nadaja,c Augustanie redakcj~ pojednawcza" zeby nie powiedzieé kompromisowa, w
stosunku do katolicyzmu. Dzi~ld bowiem takiemu jej charakterowi
jedynie Augustana ostala si~ na sejmie, a nawet szerszego nabrala
znaczenia, gdy tymczasem inne wyznania zlozone na sejmie w
Augsburgu nie wywarly zadnego wrazenia, a i nast~pnie wp!yw
ich i znaczenie w rozwoju ruchu reformacyjnego zaledwie nikly byl.
Dotyczy to zarówno Zwing\juszowej »Fidei ratio ad Carolum Imperatorem«, przeslanej na sejm w Augsburgu, dotyczy to równiez
»Confessio Tetrapolitana«, zlozonej w Augsburgu. Wyznania te w
Augsburgu nie zostaly nawet odczytane. A przeciez zwlaszcza
Tetrap01itana, jesli chodzi o jej wartosé wewJ1~trzna" scislej i w
sposób wi~cej jednoliiy pod wzgl~dem zarówno teologicznym, jako
tez meiodycznym oddawala istotne da,zenia reformacji, anizeli nawet Augustana, która w tym czasie najrozmaitsze przechodzila
fazy powstawania swego nie bez szkody dIa jej jednolitosci.
Czy jednak tekst Augustany, który znany nam jest obecnie
i przyjQty zostal do zbioru ksia,g symbolicznych, odpowiada w zu13) Enders: "M. Luthers Briefwechsel«, Frankfurt, 1884, nr. t. VIII,
str. 42. "Pro mea persona plus satis cessum est in ista Apologia«.
14) I. c. t. VIII, 259. "Christum confessi estis, pacem obtulistis, Caesar i
obedistis, iniurias tolerastis, blasphemiis saturati estis, nec malum pro
malo reddidistis: summa opus Dei, ut sanctos decet, digne tractastis.«
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pelnosci egzemplarzom zlozonym Karolowi na sejmie w Augsburgu'?
.
Odpowiedz na to pytanie wypadnie raczej przecza,co, anizeli
potakuja,co. Chociaz bowiem nie posiadamy autel1tyczll1ych, zlozonych na sejmie w Augsburgu egzemplarzy Augustany, tak ze nierna
tez moznosci porównania ich z powszechnie nastQpnie przyj~tym
tekstem, i udzielenia na pytanie nasze odpowiedzi stanowczej, to
jednak z cala, niemal pewnoscia, mozemy twierdzié, ze juz w tak
zwanej editio princeps z roku 1531 tekst Augustany ulegl pewnym
przeobrazeniom. Wskazuja, na to chocjazby nawet owe drob ne
wprawdzie rozbieznosci w samej editio princeps, rozbieznosci powstale sta,d, ze juz podczas druku poczyniono w tekscie pewne
zmiany, drukarz zas - zwyczajem owych czasów - Wypuszczal
z oficyny swej zarówno arkusze poprawione, jako tez arkusze bez
wszelkich zmian w redakcji pierwotnej.
A i Melanchton po dor~czeniu Augustany Karolowi V nie zaprzestat wszak pracy nad nia,. Lecz to prowadzi juz nas do nastepnych wydaú Augustany, i do powstania pózniej tak zwanej Augustana Variata.

W jakichze
stany?

wi~c

warunkach powstawaly nowe wydania Augu-

Po z!ozeniu na sejmie w Áugsburgu Augustany cesarzowi dorQczona zostala wygotowana przez teologów katolickich t. zw. Konfutacja, obalenie Augustany. Karol przyznal siQ bez zastrzezeú do
tej pracy teologów katolickich. A i sejm mimo stwierdzenia, ze i
w Augustanie sa, pewne momenty "chrzescijanskie«, uznal ja, naogól
za obalona, wobec czego zwolennicy jej winni powrócié do jednosci
z kosciolem katolickim. Ostatecznym terminem przywrócenia jednosoi koscielnej mial byé dzien 15 kwietnia 1531 roku. Wobec tego
zabroniono tez bezwzglQdnie dalszego szerzenia zasad reformacji.
I owszem nakaz ano powszechne przywrócenie mszy, restytucj~
klasztorów, a co najwazniejsze zaza,dano wspóldzialania z cesarzem
w walce z anabaptystami i sakramentarzami t. j. ze zwolennikami
Zwing\jusza oraz Tetrapolitany.
Dorazny protest przeciwko tym uchwalom mina,! bez wrazenia, przyczym w szczególnosci odrzucono tez za,danie wspólnego
z cesarzem Wystapienia przeciw sakramentarzom, »istnieje bowiem
nadzieja, ze uZlgodnia, oni swe stanowisko z powszechnym koscio-
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lem chrzescijanskim«. W rezultacie wi~c sejm w Augsburgu restytuowal w calej rozciqglosci edykt wormacki z roku 152], zmierzajqC zarazem do tego, aby ca ly spór rozstrzygni~ty zostal na przewidywanym soborze powszechnym.
WYllikiem uchwal sejmu w Augsburgu bylo, ze jeszcze przed
ustalonym terminem 15 kwietnia 1531 roku doszlo do konsolídacji
zwolenników reformacji na politycznej w gruncie rzeczy platformie
Zwiqzku Szmalkaldzkiego. Zespolenie sil w ZwiqZJku Szmalka!ldzkim pod pewnym wzgledem oznaczalo zwyci~stwo poprzednich
jeszcze zamierzen Pilipa ffeskiego, polityka pomi~dzy przywódcami reformacji) który jeszcze w Marburgu usilowal doprowadzié do
zjednoczenia protestantów. Niemniej jednak Zw,iqzek Szmalkaldzki
stanowi zarazem znaczne odst~pstwo od usilowan Pilipa, wylqczono bowiem wszelkie paktowanie na tle przekonan religijnych. To
tez bezprosrednim rezultatem dojscia do skutku Zwi"lzku Szmalkaldzkiego bylo zmniejszenie si~ wplywów kierunku szwajcarskiego w
miastach Niemiec poludniowych, w szczególnosci tez w Strasburgu,
a co za tym idzie, naturalne zblizenie si~ ich do Lutra. Proces ten
post~powal zwlaszcza po nieszcz~sliwym dIa Zwingljusza wyniku
bitwy pod KappeI, w której on sam postradal zycie, tak iz nawet
na terenie Szwajcarji, w Bazylei mianowicie, daje si~ zauwazyé
pewien zwrot ku kierunkowi wittenberskiemu.
Ody \v ten sposób na tle Augustany konsolidowal si~ Zwiqzek
Szmalkaldzki, który niemal z dniem kazdym dochodzil do coraz
wi~kszego znaczenia, sytuacja poHtyczna Karola stawala si~ coraz
bardziej klopot1iwq, zwlaszcza wobec ponownego niebezpieczenstwa, lktóre grozilo mu na wschodzie ze strony Tnrków. Zwiqze,k
tez) korzystajqc, z sytuacji, co raz natarczywiej domagal si~ zwolania przyobiecanego w Augsburgu soboru, do czasu zas spelnienia
tej obietnicy zqdal dIa siebie wolnej zupelnie r~ki. Tymczasem
zwolanie soboru bylo spraWq nader truduq. Klemens VII, jak
zresztq i wszyscy poprzednicy jego na stolicy rzymskiej od czasów
soborów reformacyjnych wieku XV, niczego tak si~ nie obawial jak
slowa soMr, to tez raczej doradzal on Karolowi pojedna:nie si~ z
protestantami na tle Augustany, przyczym nie wylqczal on mozliwosci zgody nawet na tle dogmatycznym. Zdawalon sobie spraw~ z tego, ze o bezwzglt}dnym poddaniu sit} Zwiazku orzeczeniom
ewentualnego soboru nie moze byé mowy.
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W tych warunkach ,dnia 3 sierpnia 1532 roku doszlo do t. zw.
Ugody Norymberskiej, swego rodzaju zawieszenia broni, które,
zapewniaj"lc zwolennikom reformacji spokój az do zwolania sohoru) tym samym umozliwito dalszy rozwój reformacji. R,eformacja
tez zaraz w latach nastt}pnych utrwala sit} i to nie tylko terytorjalnie, ale co wazniejsza równiez w swiadomosci zwolenników
swoich.
Oto nowy stan rzeczy, zgola odmienny od polozenia bezposrednio przed sejmem w Augsburgu.
Jezeli wówczas warunki nakazywaly Melanchtonowi w redakcji Auglístany podkreslaé wytrwale zgodnosé nauki Augustany
z kosciolem katolickim, i owszem rzymskim, - jeze li wówczas
róznice dostrzegal OIn jedynie w pewnych obrzqdkach i zwyczajach koscielnych, - jezeli jeszcze bezposrednio przed zawarciem
Ugody Norymberskiej nawet Luter, i to wbrew stanowisku polityków, doradzal ws,trzemit}zliwosé, i gotów byl w razie z.apewnienia
przez cesarza wolnosci gloszenia ewangeW zgodzié sit} na ustt}Pstwa
nie tylko w sprawie malzenstwa ksit}zy oraz maj~tnosci klasztornych, ale nawet w sprawie uznania jurysdykcji biskupów, - to
obecnie wobec zupelnie zmienionych warwnków nie tylko mozna
bylo, ale i nalezalo wyrazniej podkreslié obr~bllosé reformacji w
stosunku do katolicyzmu, a w kaZdym razie silniej uwydatnié to,
co stanowilo pozytywny dorobek reformacji. I to tez przedewszystkim dostrzegamy w nowych wydania.ch Augustany.
Obok tego, gdy mowa o warunkach, w jakich powstala Augustana i jej wydania póZniejsze, uwzglt}drr]Jié nalezy inny rówmez
czynnik, scisle zreszt q zwiqzany z momentem tylko co podkres!onym.
Pierwotna redakcja Augustany powstala mit}dzy innemi pod
bezposrednim wplywem wyników rozmowy Marburskiej z roku
1529. Artykuly tam ustalone s,tanowiq wszak jednq z podstaw
Augustany. A przeciez rozmowa Marburska mimo pewnego zbIizenia pomit}dzy sobq Lutra i Zwingljusza, ostatecznie jednak stwierdzila rozbieznosé ich w nauce o wieczerzy Panskiej. Do wspóldzialania nie doszlo, a bezposrednim niemal nastt}pstwem ujemnego
wyniku rozmowy Marburskdej bylQ wzmozenie sit}, narazie conajmniej, wplywu kierunku szwajcarskiego na poludniu Niemiec,
ze szkodq Wittenbergi. Ody wit}c na wiosnt} 1530 roku przygotowa-
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no Augustan~, i to w zamiarze podkreslenia zgodnoscí jej z nauka.
kosciola rzymskiego, gdy pozatym znana byla niech~é Karola do
szwajcarów i Zwingljusza, niech~é spowodowana wzgl~dami spolecznemi i politycznemi, czyz wszystkie te wzgl~dy nie musialy
wplyna.é na redakcj~ zwlaszcza artylmlu X, o wieczerzy PaÍlskiej,
i to w duchu jaknajskwapliwszego odgraniczenia si~ od szwajcarów i usuni~cia wszelkiego nawet podejrzenia jakiejkolwiek z niemi
wspólnoty? W ówczesnych zas warunkach ekskluzywnosé taka
silé!, rzeczy zwracala si~ nie tylko juz przeciwko Zwingljuszowi
i szwajcarom, ale równiez przeciwko tym wszystkim, którzy w pogla.dach swych sldaniali si~ ku nim, a wi~c i przeciwko miastorn
Niemiec poludniowych. W przeciwieÍlstwie do nich, do znie'llawidzonych przez cesarza sakramentarzy, my, którzy skladamy Augustan~) w nauce o wieczerzy PaÍlskiej stoimy na gruncie kosciola
rzymskiego. Oto da.zenie, które spowodowalo zadziwiaja.co krótka,
redakck artykulu X, redakcj~ dopuszczaja.ca. w zupelnosci komentowanie artykulu o wieczerzy PaÍlSlkiej w duchu kosciola katolickiego.

Ojoów, wypowiada jednak t~ sama. mysl. Stwierdza bowiem na
poczél,tku: »ArLykul dzies'ia.ty zostal potwierdzony« scil. przez autorów Koniutacji, potym zas, przytoczyWszy swiadectwa Ojców,
opiewa juz: »Te rzeczy przytoczylismy nie w tym celu, aby tu
wczél,é spór w tej sprawie, a I b o w 1 e m t ego art y k u 1 u c E;z a r z n i e odl' z u c a, lecz aby ci, co to czytaja" tym jasniej przejrzeli" ze m y b r o nim y z d a n i a p r z y j ~ t ego w cal y m
k o s c i e 1e.«16)
A jednruk, czy rzeczywiscie w onym czasie rozbieznosé pogladów pomi~dzy zwolennikami Augustany i t. zw. sakramentarzami
byla tak wielka, a zarazem zgodnosé ich z kosciolem rzymskim
tak zupelna, jakby to na podstawie wyzej przytoczonego moglo Si0
wydawaé? Odpowiedi na pytanie to daje nam fakt, ze jednak zwolennicy Augustany na sejmie w Augsburgu odrzucili wr~cz usprawiedliwione brzmieniem Augustany za.danie Karola, aby wspólnie
z nim wysta.pili do walki z sakramentarzami, jako temi, co zniewazaja. sakrament, przyczym nazwa. tél, obejmowano nie tylko Zwingljusza i jego kierunek, ale r,ówniez pozostajél,cych pod jego wplywem, lecz bynajmniej nie podzielaja.cych w zupelnosci jego poglél,dów przedstawicieli miast poludniowych, którzy w Augsburgu wysta.pili ze swoja. »Confessio Tetrapolitana«.
A zblizenie z tym ostatnim odlamem t. zw. sakramentarzy niebawem nasta.p:ilo. Spelnity si~ przewidywall1ia zwolenniików Augustany, wypowiedziane przez nich na sejmie w Augsburgu, ze nie
godza, si~ oni na' wysŤa.pienie przeciwko saknamentarzom, albowiem istnieje nadzieja, ze uzgodnia. oni swe stanowisko z powszechnym kosciolem chrzescijaÍls1kim. Dzi~ki bowiem usilowanioí11
niezrazonego niczym Butzera dalej prowadzono rozmowy o wieczerzy celem ostatecziJ1ego uzgodniel1ia stanowiska swego. Až
wreszcie w roku 1536 przy wspóludziale Lutra doszla do skutku
t. zw. Konkordja Wittenberska, w kt;órej miasta poludniowe uznaly
Augustan~ i jej Apologj~ na podstawie przedstawionej przez Butzera formuly, której istota sprowadza siQ do stwierdzenia, ze »wraz
Z chlebem i winem prawdziwie i co do istoty swej sa. obecne, bywai8, okazane i przyjmowane cialo Chrystusa i krew«; ze mimo
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Ze ta'k tez bylo w rzeczywisíosci, ze takie wrazenie odniesli
nawet katoliccy krytycy Augustany, dowodzi tego Konfutacja,
która nie Wyst~puje przeciwko dziesia.temu artykulowi Augustany.
Jezeli jednak w milczeniu Konfutacii posiada:my negatywne jedynie
stwierdzenie tezy naszej, to pozytywnie stwierdza jej slusznosé
Apologja Augustany, w której Melanchton znowu w sposób zadziwtaja,co krótki' dowodzi zgodnosoi nauki o wieczerzy PaÍlskiej
zwolenników Augustany z kosciolem rzymskim. W Apologji bowiem oswiadcza on wr~cz: »Przeciwnicy nie kwestjonuja, artykulu
dziesiél,tego, w którym wyznajemy, ze cialo i krew Pana naszego
Chrystusa prawdziwlie obecna jest w wieczerzy Chrystusa i udzielane oraz przyjmowa'lle sa. \Vraz z elemernt.ami widzialnemi chlebem
i winem, jako i d oty c h c z a str z y man o s i ~ t ego w k o sci e I e«15) poczym juz Apologja przytacza swiadectwa Ojców.
Tak opiewa niemiecki tekst. LaciÍlski tekst w formie wprawdzie
nieco odmiennej i obszerniejszej, wobec przytoczenia swiadectw
15) Apologia Confessionis. Art. X. »Den zehnten Artikel fechten die
Widersacher nicht an, darinne wii' bekennen, dass unsers lierrn Christi
Leib und Blut wahrhaťtiglich im Nachtmahl Christi zugegen und mit den
sichtbaren Dingen, Brot und Wein, dargereicht und genommen wird, wie
' '
man bis anher in der Kirchen gehalten hat.«
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16) 1. c. »Decimus articulus approbatus est ...... liaec recitavimus
non ut hic disputationem de hac re instituertmus, non enim improbat hunc'
~rticulum Caes. Maiestas, sed ut clarius etiam perspicerent, quicUnllue
lsta legent, nos defendere receptam in tota ecclesia sententiam.«
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odrzucenia transsubstancjacii i zlqczonych z ni q poglqdów, jednak
»chleb jest cia lem Chrystusa przez lqcznosé sakramentalnq t. j.
przy udzieleniu chleba wraz z nim jest i prawdziwie okazane bywa
cialo Chrystusowe«; ze wreszcie »ta nauka o sakramencie ma moc
w kosciele i niezalezna jest od godnoséi sprawujqcego lub przyjmujqcego sakrament«, gdyz na podstawie slów apostola Pawla
»prawdziwie udziela si~ dala i krwi Pana równiez niegodnym, i
niegodni przyjmujq je, gdzie zachowane Sq slowa i ustanowienie
Chrystusa. Tacy jednak przyjmujq go na sqd, poniewaz naduzywajq sakramentu, gdy korzystajq z niego bez skruchy i bez
wiary.«17)
Formula przyj~ta podpisana zostala przez szereg teologów
mi~dzy innemi tez przez Lutra, przyczym nader charakterystyczne
Sq slowa jego wypowiedzdane po wysluchaniu przedstawionej przez
Butzera w imieniu wlasnym oraz obecnych przedstawicielí miast
poludniowych formuly. Rzekl on: »Slyszelísmy wi~c odpowiedz
i wyznanie was wszystkich, ze wierzycie i nauczacíe, iz w wieczerzy udzielone i przyjmowane bywajq prawdziwe cialo i prawdziwa krew Pana, nie zas jedynie chleb i wino; rówl1iez, ze to
udzielanie i przyjmowanie odbywa si~ prawdziwie, nie w imaginacii (imaginar,ie). Oorszycie 'si~ jedynie z powodn okreslenia »bezbozni«, wyznajecie jednak, jako mówi apostol Pawel, ze niegodni
otrzymujq cialo Pana, jeslí tylko tl1ie przeLnacza sip, ustanowienia
i slowa Pana, ..- z tego powodu nie b~dziemy si~ swarzylí. Poniewaz wi~c sprawa tak u was stoi, jestesmy ze soba w zgodzie,
uznajemy i przyjmujemy was jako naszych braci umitowanych w
Panu«.18)

Oto rezultat kilkuletnich zabiegów i rozmów. Czyz nie musia!o
to znalesé odz\Yierciadlenia swego w redakcii nowego wydania
AUgUstallY, którq Melanchton w tym wlasnie czasie znowu przygotowywal? Tym bardziej, ze przeciez i warunki obecnie zupelnie
si~ juz zmienily, reformacja bowiem znakomicie si~ juz rozszerzyla
i okrzepla, nie potrzeba tez bylo líczyé si~ juz tak bardzo ze stanowiskiem rzymskim Karola. Pozatym i sam protest przeciwko nauce
Zwingljusza, poprzednio moze i usprawiedlíwiony, obecnie stal si~
lliemal bezprzedmiotowy, wobec stopniowego zaniku wplywów
zwinglíanskich po jego kl~sce i smierci, co przeciez wyraznie ujawnUo si~ w stanowisku przedstawicieli miast poludniowych.
Tym tez tlumaczy si~, ze i Luter az do konca zycia swego
zadnych nigdy nie podnosU objekcii przeciwko zmianom, poczynionym w pózniéjszych wydaniach Augustany. A wiedzial on o nich,
boé przeciez wyraznie mówit o tym Eck juz. w roku 1540 na rozmowie w \Vormacii oraz w roku n~st(;)pnym na rozmowie w Ratysbonie, gdzie slusznie zupelnie zwrócil on uwagq na zmiany poczynione zwlaszcza w artykule dziesiqtym. Ten bowiem artykul
w nowej redakcii uniemozlíwial juz \vszelkie komentowanie nauki
ewangelickiei o wieczerzy w duchu rzymskiej transsubstancjacji,
co tez spowodowalo rozbicie rozmowy ratysbonskiej. Wtedy to
w Wittenberdze nie przywi<\zywano jeszcze wagi do zmian poczynionych w nowych wydaniach Augustany, i owszem jak to wynika
z listu Jus. Jonasa, a wi~c swiadka niepodejrzanego, wyrazano
wr~cz oburzenie, ze Eck opierajs,c sk »na kilku odmiennych wyrazach« wysnuf daleko idqce wnioski o zmianach istotnych, smial
nawet podnie.~é zarzut falszerstwa. 19)

[22

17) Corp. Ref. lIl, 75, 76. »1 ... docent, cum pane et vino vere et substantialiter adesse, exhiberi et sumi COl'pUS Christi et sanguinem«. »11. Et
QuanQuam negant fieri transsubstantationem, nec sentiunt fieri localem inclusionem in pane, aut durabilem aliQuam coniunctionem extra usum Sacramenti: tamen concedunt sacramentali unione panem esse corpus Christi,
boe est, sentiunt porrecto pane simul adesse et vere exhiberi corpus Christi. Nam extra usum, cum asservatur in pixide aut ostenditur in processionibus. ut fil a Papistis, sentiunt non adessc corpus Christi«. »III. Deinde
hanc institutionem Sacramenti sentiunt valere in Ecclesia, nec pendere ex
dignitate ministn aut sllmentis. Quare sieut Paulus ait, etiam indignos
manducare, ita sentiunt porrigi vere corpus et sanguinem Domini etiam
indignis, et indignos sumere, ub.i servantur verba et institutio Christi.
Sed tales ~unlUnt ad illdicium, ut Paldus ait, Quia abutuntur Sacramento,
cum sine poenitentia et sine fide eo ntuntur«.
J') R. E. f. prot. Theol. u. Kirche. T. XXI, str. 394. w. 51-58.
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Dopiero po smierci Lutra, gdy zabraklo autory tetu jego, który
powstrzymaé mógl i niejednokrotnie powstrzymywal zbytnie zap~dy epigonów, dopiero wówczas, gdy do glosu doszli sami epigonowie reformacji, dIa ,których wiekopomne dzielo Lutra nie bylo
juz przezyciem, lecz jedynie naukq przekazanq, dopiero wówczas
coraz glosniej równiez pomi~dzy zwolenniikami reformacii o
róznicach »varJa:ta« i »invariata«, az wreszcie pod koniec
zycia Melanchtona, zwlaszcza zas po jego smierci zagadnlenie to staje si~ sprawq SPOľllq na zebraniu ksiqzqt w Naumburgu
19) »Briefwechsel des Justus Jonas, gesammelt und bearbeitet von
O. Kaweran. Maile 1884 i 1885. T. I, str. 428.
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w roku 1561, które to zebranie zwolane zostalo w zwiqzku z
zblizajqcq si~trzeciq kadencjq soboru trydenckiego. I wówczas
jednak mimo rozdzwi~ku, jaki na tym tle powstal, mimo objekcii
czynionych oddawna juz przez rzymian, a przej~tych obecnie przez
gorliwców z obozu Placjusza, uznano przeciez, ze »variata« w istocie rzeczy wyjasnieniem jest »invariatae«, Melanchton zas wiernym tlumaczem Lutra. Stanowis,ko to reprezentuje tez jeden z
wspólpracowników a nast~pnie Hu ma cz »Pormulae Concordiae«
Mikolaj Selnecker, który w roku 1575 w dziele swym »Iiistorica
narratio de D. M. Luthero« w ten sposób wypowiada sqd swój o
»variata«: »Wiemy, ze nic zgola níe zostalo zmienione, lub tez w
stopniu zaledwie najmniejszym z tego, co dotyczy istoty oraz nauki
podstaw wiary; nie przeczYmY natomiast, ze niektóre rzeczy zostaly wyjasnione, czasami tez obszerniej wyHumaczone, lecz w
imieniu ogólnym nauczycieli«,20) co jednak nie przeszkodzilo, ze
ostatecznie w wydaniu »Liber Concordiae«, w pi~édziesiqtq rocznicq wr~czenia Augustany, uwzgkdniono jedynie tekst pierwszego
wyaania jej z roku 1531, bez wszelkich komentarzy.
Po przedstawieniu w ten sposób Ha historycznego powstania
zarówno »Invariatae«, jako tez »Variatae«, oraz po krótkim skJ'esleniu sporów wyniklych z powodu tych dwuch odmiennych redakcii
Augustany w dalszym juž ciqgu przechodzimy do przedstawienia
tekstów, aby na tej podstawie wyrobié sobie sqd o znaczeniu
dwuch odmiennych wydan tej podstawowej ksiegi symbolicznej
naszego kosciola.
Uwzglednié przytym wypadnie zarówno tekst lacinski, jako
tež niemiecki tak zwanej editio princeps z roku 1531, czyli tekst
Augustany »Invariatae«, przyjety do zbioru ksiqg symbolicznych
kosciola augsburskiego, oraz Vl zestawieniu z nim tekst niemiecki
z roku 1533, który w dalszym ciqgu nowych wydaú nie ulegl juz
powazniejszym zmianom, i przedrukowany zostal w wydaniu z roku 1540, a wiec w tak zwanej niemieckiej »Variata«, wreszcie tez
wlasciwq. »Variatam« - tekst laciúski, wydany w roku 1540. Ten
tekst ostatní, opracowywany juz przez dluzszy czas, gotów juž

byl w roku 1538, jak o tym zdaje sieswiadczyé zieé Melancittona
Kacper Peucer, który w swiadectwie swoim przytacza zarazem
nader ciekawq i charakterystycznq dia powstania »Variatae«
wzmiank~. Pisze on mianowicie w dedykacji Maksymiljanowi,
królowi czeskiemu, pozniejszemu cesarzowi, dolqczonej do pierwszej cz~sci wydanych przez siebie dziel Melanchtona miedzy innemi: »Pozniejsze (sci!. ujecie) zostalo napisane przez Pilipa z polecenia Lutra, który je przejrzal i uznal; napisanie bowiem jego
bylo rzeCZq konieczn q ze wzgl~du na przeciwników, poniewaz wytykali oni wiele rzeczy, które naležato wyjasnié,· aby odebraé irn
powód i podstawe do takich przymówek, jesliby ponownie przyjsé
mialo do staré w dysputach.«21) Slowa powyžsze szczególnego nabierajq znaczenia, jesli si~ zwazy, že wlasnie wówczas szykowano
sie do szeregu nowych rozmów religij,nych w lfagenall, vVormacii
oraz Ratysbonie. Šwiadectwo Peucera o powstaniu »Variatae«
oraz szczegól, ze uzupelnienia jej i zmiany dokonane zostaly z
wiedz q Lutra, potwierdza Selnecker, który pisze: »VV roku 1538
przeirzane zo~talo wyznanie Augsburskie pózníejsze, przyczym
przeczytal je i uznal Luter, jak to stwierdzajq ZyjqCY dotqd swiadkowie«.:!:!)
Przejdzmy jednak do zesitawienia tresci »lnvaria1tae« oraz »Variatae<\, przyczym zgóry zaznaczyé wypada, ze zestawiajqc teksty
nalezaloby wlasciwie zastanowié sie oddzíelnie nad tekstem zarówno niemieckim, jako tež laciúskim, skoro nawet textu s receptlls
w »Liber Concordiae« róžni sie pomi~dzy sobq w tych dwuch jeZykach, i to nieraz w sposób dosé znaczny i charakterystyczny. Po-
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20) Real.-Enc. f. prof. theol. n. Kírche. T. XIII, stl·. 667. w. 40-43,
gdzie zacytowano sqd Selneckera wedlug oryginalu:. »Muta~llm nihi! ~deo
esse novimus vel in minimo, quod ad res vel sententmm caPltum doctnnac
spectat: i11ustrata autem quaedam et interdum copiosius explicata esse non
'
diffitemur, sed publico doctortll11 nomine«.
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21) Corp. Ref. T. XXVI. str. 312. PrzytocZO'no z dedykacji Peucera:
»Confessionis Augustanae formulas dtias insemi. Primam quae exhibita est
Carolo V. Imperatori in Comitiis Augustanis anni 1530. Et postremam
scriptam Anno tricesimo octavo, proxime ante colloquia \i\,Torl11atiense et
Ratisponcnse, quae fusiorem habet et c\ariorem explicatiofi{:!m eorum, quae
in priore brevius ceu indicantur. F u i t II U tem p o s t e r i o r s c r i p ta
a Ph i I i p p o, 111 a n cl a n t e, rec og n o ~ cen t e, e t a p pro b a n t e
L tl t her 0, e tne c e s s e f u i t e a m ser i b i pro p t e rad v e r s ar i o s, Ci u o d 111 U I ta c a v i II are n tur i II i, Ci u a e op por t u i t
ex p I i car i, II t o cca s i o nes e tar g II m e n ta t a I i u m c a v i II at i o n u m, s jde n u o a d d i s p u t a t i o n u 111 c o n f I i c t u s d e v e nt ume s set, e i s a d i m e r e n t tl r«.
22) Corp. Rel. T. XXVI, str. 312. Uwaga tt. »Ad eundem annum
refertur (sdl nova editio) a Nicol. Selneccero, qui in I i b e II o syn od 0rum p r a e c i p u a r Unl fo. 91. haec scripsit: Anno 1538. rccognita est
Augustana confessio posterior, relegente et approbante Luthero, ut vivi
adhuc te:>tes a~firmank
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lliewai jednak. obecnym zadaniem naszym jest raczej poznanie
or{)dbnosci »Varia'tae« i »Invaria:tae«, nie b{)dz,iemy przeto szczególowo rozpatrywli róinic, istnieja,cych w dwuch j{)zYlkach samej
»Invartatae«, organiczaja,c si{) do tego jedynie, ie zwrócimy uwag{)
na róinice te tam, gdzie wlasciwy nasz temat nasunie nam t{) koniecznosé. 23 )
Przyst{)puja,c wi{)c do omówienia róinic w dwuch zasadniczych
wydaniach Augustany, ogólnie zwr-ácilbym jeszcze uwag{) ua to,
ie nie bez podstawy póiniejsze opracowa:nia AUgUSitany stale
okres lano jako wydania przejrzane, »poprawione« - »emendata«.
Albowiem rzeczywiscie Augustana jako calosé przejrzana i poprawiona zostala o tyle jui, ze niektóre jej artykuly scislej i logiczniej
zostaly ze sobn, zestawione i powia,zane. Wyst{)puje to na jaw przedewszystkim w drugiej cz{)sci Augl1stany, traktuja,cej o zmianach
wprowadzonych w obrza,dkach i zwyczajach zewn{)trznych, choé
t{) prac{) nad scislejszym skoordynowaniem calosci dostrzegamy
tei w jednym przypadku w pierwszej, zasadniczej cz{)sci Augustany. Mam na mysli przestawienie w lacinskim tekscie »Variatae«
artykulów XI-ego oraz XII-ego. Niemieckl tekst pozostawil tu
pierwotny porza,dek. A jednak trudno nie uznaé przestawienia tego
za uzasadnione zarówno logicznie, jako tez rzeczowo. Albowiem
artykul XI traktuje »De confessione« - »0 spowiedzi«, artykul
zas XII, ze szczególnym podkresleniem momentu »conversio« nawr'ócenia, mówi »De poenitentia« - »Okajantu« wi{)c, jak za
Budnym tlumaczylbym tytul ten, miast dopuszczaja,cego nieewangeliczne zrozumienie »0 pokucie«. Skoro jednak bez uprzedniego
»kajania« niema mowy o prawdziwej spowiedzi, przestawienie
artykulów, które prawdzie tej daje wyraz, uznaé naleiy za bezwzgl{)dnie usprawiedliwione.
Daleko jednak silniej ta strona pracy redaktorskiej Melanchtona Wyst{)puje na jaw w drugiej cz{)sci Augustany, w której zmianie
ulegl caly dotychczasowy porza,dek artykulów. I znowu stwierdzaja,c ten stan faktyczny, niepodobna nie uznaé slusznosci doko-

nanych zmian, skoro wysun{)ly one na czolo artykuly podstawowe, wainiejsze w kaidym razie, odsuwaja,c zarazem na pian dalszy
rzeczy mniej zasadnicze, które widocznie przy pierwszej redakcii
zdawaly si{) odgrywaé jednak rol{) wi{)ksza" utracily zas znaczenie
swe dopiero przy dokladniejszym wnikni{)ciu w sama, istot{) da,ien
reformacyjnych.
Tak wi{)c »lnvariata« podaje nam tu nast{)puja,cy porza,dek
artykulów, pocza,wszy od XXII-ego do XXVIII-ego. Art. XXII krótko zupelnie traktuje o udzielaniu sakramentu pod dwiema postaciami. Art. XXIII, dluiszy nj{~co, omawia spraw{) malienstwa duchownych. Art. XXIV, obszerniejszy, o zachowaniu mszy. Art. XXV
traktuje o spowiedzi, i uzupelnia krótkie zasadnicze rozwaiania
artykulu XI-ego, podkreslaja,c zwlaszcza znaczenie spowiedzi
usznej. Art XXVI, obszenniejszy znów, o »brakowaniu« pokarmów
czyli o t. zw. postach. Art. XXVII podaje dluisze rozwaiania ;
slubach zakonnych. Wreszcie Art. XXVIII, najobszerniejszy, o wladzy koscielnej, wzgl{)dnie o wladzy biskupów.
Porza,dek ten, zachowany jeszcze w zmienionym wydaniu
niemieckim z roku 1533, oraz w nast~p.nych wydaniach, ulegl zasadniczej zmianie w lacinskim wydaniu z roku 1540, w t. zw.
»Variata«. Tu mianowicie na pierwsze miejsce wysuni{)to zagadnienia podstawowe, laczqc zarazem poszczególne arty kuly w pewna,
calosé logicznq.
A wi{)c na poczqtku zaraz umieszczono artykul XXII o mszy.
Artykul przytym zostal rozszerzony, pryczym znacznie silniej zaakcentowano w nim ewangelickie zrozumienie istoiy mszy. Scisle
z artykulem o mszy lqczy si{) artykul nast{)pny XXIII o udzielaniu
sakramentu pod dwiema postaciami, oraz dalszy znów XXIV o spowiedzi. I ten artykul znacznie zostal rozszerzony, poddaje bowiem
zasadniczej krytyce praktyk{) spowiednicza, kosciola rzymskiego,
aby nast{)pnie pozytywnie jui uzasadnié praktyk{) reformqtorów,
opierajqc si{) w wywodach swoich przedewszystkim na PíSmie
ale i na swiadectwach Ojców Kosciola, oraz na przykladach z hi~
storii.
Teraz dopiero po przedstawieniu tych zpraw natury bardziej
zasadniczej, artykul XXV traktuje o »brakowaniu« pokarmów. I ten
artykul znacznie zostal rozszerzony w porównaniu z »Invariata«
oraz tet w porównaniu z zl11ienionym tekstel11 niel11ieckim. W ska ~
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23) Za por1staw~ sluzy nam: jesli chodzi o »Invariata« tekst w »Die
symbolischen BUcher der evangelisch-lutherischen Kirche, deutsch und lateinisch« I. T. MUller oraz tekst laciúski w Corp. Ref. T. XXVI, str.
263-336 i niemiecki w Corp. Ref. T. XXVI str. 537-688; iesli chodzi o
»Variata(" to opieramy si~ na tekscie laciúskim w COl p. Ref. T. XXVI,
str. 351-416, oraz na niemieckim w Coni. Ref. T. XXVI, str. 725-768.
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zuje na to juz sam tytul jego, który opiewa: »0 brakowaniu pokarmów i podobnych tradycjach papieznickich«.24) Zmiany, a wlasciwie uzupelnienia tego artykulu o tyle sa, wazne i nader charakterystyczne dIa ogólnej tendencji »Variatae«, ze zwracaja, si~ one nie
tylko przeciwko praktykom kosciola rzymskiego, ale raczej tez
przeciwko radykalistom reformacji, w rodzaju nawet Zwingljusza.
Podkreslaja, wi~c w przeciwienstwie do tych ostatnich pozytywne
znar.zenie niektórych zwyczaiów koscielnych dIa kosciola. Czytamy wi~c zaraz we wst~pie artykulu tego: »W tym 'zyciu cielesnym potrzebne sa, tradycje t. j. rozróznianie pomi~dzy miejscami
i czasami, aby '\vszystko dzialo si~ w kosciele w pewnym porza,dku ... Tak wi~c i kosciol posiada tradycj~ t. j. postanowH w jakim
czasie oraz mieiscu lud ma si~ zbieraé. W t y m c e i u s pol e c zn y m w o I n o st w a r z a é tra d y c j e«.25) Po tym wst~pie za ..
sadniczym, wyraznie s'kierowanym przeciWlko radykalistom, i po
podkresleniu zarazem pozytywnego znaczenia zwyczajów koscielnych, »Variata« przejmuje mysli »Invariatae« i przestrzega przed
przecenianiem obrza,dl~ów i zwyczajów koscielnych. Porusza wi~c
zagadnienie t. zw. postów, podkresla dalei adiaforystyczny charakter tych zwyczaiów, które nie Sq w sprzecznosci z slowem
Bozym, akcentuia,c z calym naciskiem, ze wszystkie te rzeczy przenigdy nie maja, znaczenia dIa zbawienia. To tez we wszystkich
tych sprawach szerokie znalesé winna zastosowanie wolnosé.
Odrzucone byé musi jedynie to, co wyraznie spreciwia si~ slowu
Bozemu, jak naprz. p r z y m u s bezzenstwa.
Po tych rozwazaniach istotnych, zgodnych w zupelnosci z
trescia, »Invariatae«, choé'znacznie szerzej i gl~biej uj~tych, »Va1'Íata« powraca znów do swego punktu wyjscia, i w przeciwien24) »De discrimine ciborum et similibus traditionibus pontificiis«.
W »Invariata« tytul ten brzmi: »De discrimine ciborum«. Niemiecki tekst
zarówno w iednym, jako tez \V drugim wydaniu ma: »Von Unterschiede
der Speise.« Tlumaczqc »De discrimine ciborum« na j~zyk polski, uzywam
zwrotu »0 brakowauiu pokarmów«. powszechnie u nas uzywanego w wieku XVI. Uwazam tlumaczenie takie za traťne, gdyz slowo »brakowanie«
oddaje nie tylko mysl rozrMniania porrii~dzy pokarmami, ale i odrzucanie
niektórych pokarmów, co przeciez razem wzi~te stanowi tresé tych artykulów. Chociai przeciei »discrimen« znaczy rozróznianie, róznica.
25) Corp. Rei. T. XXVI, str. 386. »In hoc corporali vita opus est tra ditionibus, hoc est, locorum ac temporum discriminibus, ut ordine gerantur
res in Ecclesoia... Ideo et Ecclesia habet traditiones. hoc est, constituit
quibus temporibus, ubi convenire populus debeat. Ad hu n c c i v i lem
linem licet condere traditiones«.
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stwie do radYlkalistów reformacji stwierdza: »Chociaz wi~c podwazone zastalo zdanie o' koniecznosci zwyczajów, a i sam obrza,dek, to jednak sa, one zabezpieczone w dostatecznej mierze, ponie\Vaz w k o s c i o 1 ach na p r a w i ony c h nauczamy, ze obrza,dki pozyteczne przynosza, korzysé sluzbie Ewangelji, dlatego tez
mówimy, ze grzesza, ci, którzy swawolnie i ze zgorszeniem dIa
innych naruszaja, zwyczaje te t. j. ci, którzy przeszkadzaja, sluzbie
Ewangelji. 20)
W zwia,zku z tym artykulem, mimochodem chociazby, zwrócilbym uwa'g~ na nader znamienny moim zdaniem szczegót,
swiadcza,cy o tym, jak dalece w dziesi~cioleciu od pierwszego \Vydania Augustany posta,pila u przywódców reformacji swiadomosé
ich odr~bnosci koscielnej. Mam na mysli zwrot o »kosciolach naprawionych,< - »Ecclesiae emendatae,<, o których mówi Melanchton w art. XXV-ym. A w,i~c juz nie »my« poprostu, lub »nostri« nasi zwolennicy, jak mówiono jeszcze niespelna dziesi~é lat temu,
gdy wr~cz()no Karolowi Augustan~. Obecnie »Variata« moze juz
mówié o kosciele, i to o kosciele ,naprawionym dzi~ki wysilkom reformatorów, o kosciele naprawionym, Móry przeciws~awia si'~ kosciolowi rzymskiemu. Wystarczy przeczytaé zwrot ten, aby si~
przekonaé o tym, ze teraz inna juz swiadomosé ozywiala zwolenników reformacii, czuli juz za soba, sil~ kosciola »naprawionego«."7)
Oczywiscie, ze w ty ch warunkach nalezalo tez inaczej juz przemawiaé, anizeli to bylo mozliwe wówczas, gdy redagowano pierwszy tekst Augustany.
W pewnej mierze przejawia si~ to równiez w nast~pnym zaraz
artykule XXVI-tym, w którym »Variata« omawia spraw~ malzenstwa ksi~zy, rzecz wysuni~ta, w »lnval1iata« na naczelne niemal,
bo drugie zaraz miejsce. I w tym równiez artykule zmiany w sto26) Corp. Re!. T. XXVI, str. 392. »Et quanquam opinio necessitatis
el cultus detrahitur, tamen satis munitae sunt, quia docemus in E c c I es i ~ sem e n dat i s, utiles ceremonias servire ministerio Euangelij, quare
q!ll petl~\a.nter. et cum scal~?alo has ceremollias violant, hoc est, qui impedlUnt mlmstennm Euangeh], hoc peccare dicimus«.
27) O kosciolach »reformowanych«, a wlasciwie »zreformowanych«
za,cz~to. mówié ,z~acznie dopiero pózniei. Oile wiem poraz pierwszy
1110Wl SI<'; o »KosclOlach reformowanych«, i to w odniesieniu do kierullku
.Wittenberskiego,. w. »f'ormula Concordiae«. Czytamy tam o Augustanie
Ja~o o. »c?m~ums pie reform.atarum ecclesiarum confessio«, a w przekladZ\e mell1lecklm »em allgemem Bekenntnis der reformirtell Kirchen«. J. T.
Muller »Die symbolischen Bucher der evang.-Iuth. Kirche«, str. 569.
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sunku do »Invariatae« poczyniono jedynie w tekscie laciúskim. Niemiecki tekst, zredagowany kilka lat wczesniej niemal identyczny
jest z »Invariata«. Jezeli niemiecki tekst »Invariatae« wspominat
tu juz o pewnym obowi'1zku cesarza, to jednak w lacinskieí redakcii »Invariatae« glucho o tym zupelnie. Tym bardziej uderza
nas, ze »Variata« wr~cz apeluje do ce'sarza, z'1daj'1c naprawy pod
tym wzg~dem. Oto przyklad w jruki sposób przemawia »Variata«:
»Tak nam potrzeba poboznosci i bezstronnosci najlepszego cesarza,
którego prosimy, aby dia poboznosci swej i dIa spelnienia swej
powinnosci postaral si~ przez zniesienie okrutnego prawa (scil.
celibatu) uleczyé kosciol«."8)

tez i Chrystus sam przedewszystkim wymaga od cíebie, a i proSZ'1
o to koscioly, dr~czone ~posobami najstraszliwszemi«.30)

130
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Taka mowa mozliwa byla obecnie dopiero, gdy Melanchton
juz czul za sob '1 dzialalnosé pozytYWl1'1 »koscdola naprawionego«.
W dwuch ostatnich artykulach XXVII-ym "ne voUs monachorum« - »0 slubach zakonnych«, oraz XXVIII-ym »De potestate
ecclesiastica« -- »0 wladzy koscielnej« zmian istotnych niema. Rózuice pewne, nieistotne zreszt '1 istniej'1 tu raczej w tekscie niemieckim, naogól jednak w artykulach tych »Variata« trzyma siG
tekstu »Invariatae«, tu i owdzie rozwiiaj'1c go nieco obszerniej.
Zmian istotnych nigdzie nie wprowadzono, ani tez nie pomini~to
spraw waznieJszych.

Cesarz bowiem opiekunem jest i kosciola, gdyz »nie tylko do
biskupów ale równiež do ksi'1z'1t poboznych, pľzedewszystkim zas
do cesarza nalezy poznaé w czystosci Ewange\j~. rozeznaé dogmaty, czuwaé, aby si~ nie przyj~ly lub utwierdzily bezbozne mniemania, z wszelk '1 starannosci'1 wyplenié balwochwalstwo«.20)
Tego rodzaju wezwanie, aby cesarz Wyst~powal jako rzecznik
postulatów reformacii, nie do pomyslenia przeciez bylo dziesiGé
lat temu. Zreszt'1' i w artykule XXVI-tym, zatytulowanym wprawdzie »De coniugio sacerdotum« - »0 malenstwie duchownych« Melanchton nie tylko szerzej znacznie anizeH w »Invariata« uzasadnia zdroznosé wr~cz prymusu bezzenstwa, ale porusza zarazem, jak to w~daé ze slow powyzej zacyto\vanych, inne i to
istotne potrzeby >: kosoiola naprawionego«. Dbalosé o nie nalezy
do wladców swieckich, co ,niedwuznaczn~e jeszcze raz podkresla
slowy: »Istotnym zas obowi'1zkiem królów w stosunku do kosciola
jest: badaé praWq l1alLk~, i troszczyé si~ o to, aby do brzy nauczyciele postawieni zostali na czele koscioMw, dokladaé srara,nia, aby
spory koscielne nalezycie zostaly rozs'1dzone, nie niszczyé zboznej
nauki, ale raczej pobudzaé j'1' i krzewié oraz bronié, roztropnie tez
ustanowi6 i strzec zgody w kosciele. Temi darami istotnemi mozesz
obecnie, najlepszy Cesarzu, ozdobié kosciól ChrystusoWY, czego

jednak, ze nieco dokladniejszie poznanie tej drugiej cz~sci
Augustany, i podkreslenie zarazem tych momentów, które stanowÍq
o zmianach »Váriatae« w stosunku do »Invariatae«, co pozwolHo
nam stwierdzié, istotny post~p swiadomosci reformatorskiej w okresie powstawania tych dwuch zasadniczych redakcii Augustany,
pozwoli nam równiez lepiej zrozumieé, i ocenié zarazem te zmiany, kMre wprowadzone zostaly do »Variatae« w niepomiernie
wazniejszej dia nas pierwszej cz~sci AuguS'tany.

28) Corp. Ref. T. XXVI. str. 394. "Tantum opus est nobis pietate ct
aequitate optimi Imperaioris, quem oramus, ut pro sua pietate, et pro
suo oificio, abolita tyruunica lege, mederi Ecc1esiae studeat«.
29) Corp. Ref. T. XXVI. str. 397. »nlm ad solas Episcopos, verum etiam
ad pios Principes ac rnaxime ad Imperatorem pertiuet, pure intelligere
EuaugeHulll, dijudicare dogmata, advigilare. ne impiae opiniones recipiantur
aut confirmentur, idololatriam onmi studio abolere<".

30) Corp. Ref. T. XXVI, str. 398. »Sunt autem propria Regum munera
in Ecclesiarn .::onferellda, 'inquirere veram doctrinam, et CUl'are, ut boni
Doctore~ preticiantur Ecc1esiis, dare operam, ut rite diiudicentur Ecc1esiasticae controversiae, nou delere piam doctrinam, sed excitare potius ac
propagare, et defendere, concordiam Ecc1esiae recte constituere et tueri.
IHs veris munerihus, potes uunc optime Imperator ornare Christi Ecclesiam, quae ql.lidem a te praecipue et Christus requirit ipse, et petunt
Ecc1esiae horribilibus modis laceratae«.

Zatrzymalem si~ nieco obszerniej nad t '1 drnga cz~sci'1 Augtlstany, zazwyczaj odsuwan'1 na pIan dalszy, mimo iz przeciez reformatorowie, narazie conajmniei, w sprawach tu poruszonych dostrzega1i istotnych zadan dziela swego. Wychodzili wszak, z zalozenia, ze w nauce samej róznic niema.
Sadz~

Zastanawiaj'1c si~ nad zmianami, wprowadzonemi w pózniejszych wydaniach do pierwszej cz~sci Augustany, przedewszystkim
PľaJgn'1lbym si~ zatrzymaé nad tekstem niemieckim, wczesniejszym,
albowiem ustalonym juz w roku 1533. Uwazam, že ten tekst niemieoki traJktowaé naležy jako swego rodzaju prac~ przygotowaWCZ'1 do póZniejszego wydania laciÍlskiego z roku 1540, albowiem
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niemal wszystkie zmiany, wprowadzone do tekstu lliemieckiego,
znalazly llast<wnie zastosowanie równiez w wydaniu lacinskim.
A mamy tu do czynienia ze zmianami, cZť;stokroé juz zasadlliczemi, jak o tym mozemy siť; przekonaé, przeglqdajqc artvkuly:
IV - »0 usprawiedliwieniu«, V '- ),0 poslugiwaniu kaznodzíejskim«, VI - »0 nowym posluszenstw1ie«, oraz dalej artykuly, XlII
- »0 uzywaniu Sakramentów«, XV - »0 obrzGdach koscielnych,<,
wreszcie artykul XX - »0 wierze i dobrych uczynkach«. Z mniej
znacznemi zmianami, które jednak równiez uwzglGdnié nalezy, spotykamy siG w artykulach XII-tym _. »0 pokucie«, - jak zazwyczaj tlumaczy siG artykul ten, - »0 Kajaniu« - jak jakym powiedzal, - oraz w artykule XVJII-tym »0 wolnej woli«.
luz tu zaznaczylbym, ze we wszystkich tych artykulach wystGPuje na jaw daleko silniejsze akcentowanie odrGbnej swiadomosci reformatorskiej w przeciwienstwie do rzymskiego katolicyzmu, anizeli to mialo miejsce w »Invariata«.
Widzimy to zaraz w artykule IV-tym, poruszajqcym istotne
palladjum reformacjli, naukG o usprawiedliwieniu. lakze blade i anemiczne z naszego ewangeHcznego stanowiska wydaje nam siG to,
co w !dIktl zaledwie wierszach »Invariata« mówi o usprawiedliwieniu, w porównaniu z tym wszystkim, co c,ytamy nastGpnie w
»Variata«! Tu dopiero podstawowy ten w zrozumieniu reformatorskim artylml rozwiniGty zostal wnajrozmaHszych kierunkach, tak
ze i rozmiary jego kJlka,krotnie wiGksze Sq, anizeli w »Invaria~a«.
Prawda, ze i »Invariata« podkresla juz istotG wszelkich reÍormatorskich pmgnien religijnych, ze »odpuszczenie grzechów i sprawiedliwosé przed Bogiem uzyskujemy nie przez zaslugG naSZq, uczynki
lub zadoséuczynienie, lecz z laski, dia Chrystusa, przez wiarG«.:lJ.)

Ale to i wszystko, niema tu nawet wyraznego podkreslenia bezwzglGdnej wylqcznosci laski oraz wiary, owej »s o I a fide«, co do
czego przeciez, jesli chodzi o stanowisko reformatorów, najmniejszej nigdy nie bylo wqtpliwosci.

132

~1) Tlumaczenie powyzsze opi~ra sil) J.la tekscie, w >,Die ~ymboli
schen BUcher der evangelisch-Inthel'lschen Kuche«, Idory ze sweJ strony
opiera sit; ~a rt;kopisach i. wydaniach najdawniejszych, przytoczonych w
Corp. Ret. T. XXVI, str. 553: "Weiter wirt geleret, Das wir vergebung de~
Sunden vnd gerechtigkeit vor Gott nich~ erlanngen magen durch vnsel
verdinst, werck vnd gnugthun, Sander Wlr bekomen ve!gebung; der Sun-o
den vnnd vor Got gerecht werden aus gnaden vmb Chr,lstus wIII~n durch
den glauben',. T. zw. :Editio p~inceps z mIm ~531 podaje tekst ~leco od·
mienny: »so wirt gelert, das Wlr gelert, das Wlr durch, vnsere wel k, odder
gnugthuung nicht kéinnen vergebung der sunden verdlenen, Werden, auch
nicht von wegen vnser werck gerecht geschetzt vor Gott, sander WH erlan gen vergebung der sunden, vnd werden gerecht geschetzt vor Gott vmb
Christus willen, aus gnaden, durch den glauben.« Corp. Ref. T. XXVI,
str. 552.
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hkze daleko wyrainiej precyzuje obecnie artykul ten »Variata«, zarówllo juz w wydaniu niemieckim z roku 1533, jako tez
w podstawowymwydalliu lacinskim z roku 1540. Zaraz wiGc we
wstGPie podkreslono tu silnie grzesznosé rodu ludzkiego, aby
nawiqzujqc do tego daleko juz clobitniej stwierdzié znaczenie Chrystusa oraz ewangelii w dziele usprawiedliwienia. Dopiero na tej
poclstawie mozliwe tez bylo podkrešlenie koniecznej wrGcz dia
religijnosci reformatorskiej swiaclomej pe w n () s c Í z b a \v i en i a, która to mysl zupelnie pominiGta zostala w omawianym obecnie podstawowym artykule w »Invariata«. Dalej juz niemniej silnie
poclkreslono tez w y 1 q c z n o s é 1 a s k i, gcly wrGcz czytamy: »Dlatego zostaje nam poclarowane w EwangeW oclpuszczenie clla Chrystusa, aby o n o (oclpuszczenie) bylo p e w n e, jako Pawel wy ..
rainie naucza, i Itoczy spór o owo w y 1 q c z n i e, dar m o, to jest,
ze naleiy wieclzieé, ze odpuszczenie nie opiera siG na zasluclze
naszei, lecz zostaie nam poclarowane w EwangeW clla Chrystusa,
nie baczqc na nic, choébysmy nawet byli niegodni ... « >, To jest
podstawowy artykul Ewange!ji«,32)
Wystarczy sobie uprzytomnié ,slowa powyzsze w zestawieniu
z tym, co czytamy w »Invariata«, aby zrozumieé zarazem i oclczué,
ze clopiero tu z wlasciw q jasnosci q uiGte zostalo zagaclnienie, któl'e
pl'zeciez stano\vi zasaclniczy al'tykul nauki reformatorskiej.
W scis!YI11 zWÍqzku z arty kulem o usprawiedliwíeniu pozostaiq dwa nastGpne: V - »0 poslugiwaniu kaznoclzieiskim«, oraz
VI - »0 nowym posluszenstwie«, w których nawiqzujqc clo zasacl,
wyluszczonych obszernie w artykule IV-tym, poclkreslono zwlaszcza nowe zadania, jakie stajq obecnie przecl kaznoclziejami, iako
glosicielami ewangeUi. A wiGc obowiqzkriem ich jest nie tylko karcié oraz glosié gniew Bozy, ale niemniei pocieszaé równiez, i w ten
"2) Corp. Rel. T. XXVI, str. 727. »Darumb wird Vl1S im Euangelio
vergebung geschenckt vmb Christus willen, das sie gewis sey. wie Paulus
Idar leret, vnd streitet diese exclusivam, gratis, das ist, das man mUsse
wissen, das vergebung nicht stehe auff Yl1serm verdienst, soudem wird
"ns im Euangelio geschcnckt vmb Chris [us willen, vnangesehen, ob wir
gleich vnwirdig sind ... « »... Dis ist der Iiaubtartickel des Euange'lij«.
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sposób oddzlialywaé na ogól w kiemnku pobudzenia go do nowego
zycia. Wyraznie o tym mówi »Variata« w ar,tykule VI-lym: »Ewangelja sprowadza ze soba, zycie nowe«,U3) przyczym tekst lacitísld
dodaje jeszsze, ze dzieje si~ to z koniecznosci wr~cz, podkreslaja,c w
ten sposób jedna, z zasadniczych mysli reformatorów, scisly zwia,zek
pomi~dzy wiara, i zyciem, usprawiedliwieniem i »nowym posluszetístweql«.
Oto wszystko mysli, o których glucho jeszcze w pierwszym
wydaniu Augustany, mysli, które w naj!epszym wypadku zostaly
w niej wypowiedziane blado, mysli wreszcie, co do których najmniejszej nie ulega wa,tpliwosci, ze wyrosly one na tle coraz
gl~bszego zrozumienia oraz uj~cia zasad reformatorskich w przeciwietístwie do rzymskiego .katolicyzmu. Ale nie tylko do niego,
skoro \'1 artykule V-tym, traktuja,cym o poslugiwanill kaznodziejskim.
Melanchton, rozszerzaja,c »damnationem« - pot~pienie, wyst~puje wr~cz przeciwko pokladaniu nadziei w zasludze i dobrych
uczynkach, _ .. o tym dotychczas nie bylo mowy, - ale tez szerzei
ujmuje wysta,pienie swe przeciwko t. zw. urojetícom, spiritualistom,
anabaptystom, imiennie nawet wymieniaja,c Tomasza Miinzera. Jak
to widaé z rozszerzonej damnatio, Melanchtonowi chodzi tu o odgraniczenie naukl reformatorów zarówno od str ony lewej: anabaptystów, spiritualistów i t. p., jako tez od strony prawej, od
katolicyzmu rzymskiego, który przez swoich »scholastyków« podkopuje pewnosé zbawienia.
Mniejsze juz znaczenie posiadaja, zmiany poczynione w artykule XIII-tym, o uzywaniu sakramentów. I ten artykn! w pózniejszym wydaniu Augustany, w szczególnosci w j~zyku niemieckim,
zwraca si~ mczej przeciwko katolicyzmowi rzymskiemu, skoro
dodaje pot~pienie zwrócone przeciwko »nauce faryzejsldei, która
naucza, ze sakramenty usprawiedliwiaja, moca, samego uczynku
wykonanego (ex opere operato) bez tej wiary, o której poprzednio
mówiono, natomiast nie nauczaja" ze uzywanie sakramentów nalezy la,czyé z ta, wiara" ze w nich p1'oponowane zostaje odpuszczenie grzechów, które to odpuszczenie nalezy przyja,é wiara"

nie zas dIa uczy,nkU«.34). Pot~pienie to, którego niema w tekscie
nlemieckim »Invariatae«, co do tresci swej odpowiada zreszta,
w zupelnosci temu, co cZyltamy w lacitískiej »lnva1'iata«, gdzie
pomini~to jedynie zw1'ot o »nauce faryzejskiej«, pozatym bowiem
czytamy w lacitískiej »Invariata«: »Pot~piaja, wi~c tych, którzy
nauczaja" ze sakramenty usprawiedliwiaja, moca, samego uczynku
wykonrunego, nie ucza, zas, ze przy uzywaniu sakramentów wymagana jest wiara, która wierzy, ze grzechy zostaja, odpuszczone.«B5)
Mniejsze tez znaczenie posiadaja, zmiany, z któremi spotykamy si~ w a1'tykule XV-tym, traktuja,cym o obrza,dkach koscielnych.
Moznaby nawet nad tym artykulem przejsé do porzé\dku dziennego, gdyby nie to, ze w przeciwietístwie do artykulów dotychczas
omawianych, kMre podkreslaja, raczej swdadomosé reformatorslq
w przeciwietístwie do rzymsldego katolicyzmu, tu, przy zachowauiu tendencii tej w calej rozcia,glosci, ostrze artykulu jednoczesnie
zwrócone jest w stron~ przeciwna" w stron~ radykalistów reformacji, reprezentowa,nych, jesli chodzi o obrza,dki i zwyczaje koscielne, mi~dzy innemi równiez przez Zwingljusza.
Albowlem artykul ten, podkreslaja,c w zgodzie zupelnej z »Invariata« niezb~dnosé obrza,dków i zwyczajów koscielnych dIa zachowania w kosciele ladu i porza,dku, w sposób jedna1k wi~cej
zdecydowany, anizeli czyni to »Invariata« Wyst~puje przeciwko
przecenianiu tych rzeczy, jakoby mialy one jakies znaczenie dia
zbawienia, lub stanowHy pewna, zaslug~ wobec Boga, wreszcie
zas, - i to uwazam za rzecz najwazniejsza, w arty kule tym, -w sposób zdecydowany zwraca si~ przeciwko radykalistom reformacji, i w niektórych przypadkach O'kresla wylamanie si~ z pod
przyj~tych zwyczajów koscielnych nawet mianem grzechll.
Mysl ta wypowiedziana jest wprawdzie w sposób nader jeszcze
ogl~dny, niemniej jednak warto na to zwr'óoié uwag~, jako na nowy
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33) Corp. Ret. T. XXVI, str. 729: »Dcnn das Euangelium bringet ein
newes leben mit sich« oraz Corp. Ref. T. XXVI, str. 355: »cum fide reconciliamur, ne c e s s a I' i o sequi debeat, iusticia bonorum operum.«
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34) Corp. Ref. T. XXVI, str. 732: »Iiie wird die Pharisaische lahl'
verworffeu, so leret, das die Sacrament gerecht machen, ex opere operato
Dne dieseu Glauben, dauo!1 geredt ist, vnd leren nicht, das zum brauch der
Sacrament dieser glaube gethan werden miisse, das da vergebung der
sunden angehotell werde, welche durch glauben miisse empfangen werden.
nicht vmb des wercks willen«.
35) Corp. Ref. T. XXVI, str. 280: »Damnant igitur illos qui docent,
quod sacramenta ex opere operato iustificent. nec docent fidem requiri in
vsu sacramentorum, quae credat remitti peccata«.
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dowód o\vej ch~ci odgraniczania nauki reformatorów ziarówno
ze strony prawej, jako tez lewej. Czytamy wi~c w wydaniu Aug\lstany z roku 1533 na razie w formie negatywnei: » vVylamanie si~
z pod tego rodzaju tradycii nie jest grzechem, wyja,WSZY przypadek
zgorszenia«.3u)
Czy juz tu lVlelanchton nie mial na mysli znanego wszak radykalizmu Zwingliusza w stosunku do obrza,dków i zwyczajów
koscielnych? -CZY nie zwraca si~ w tym artykule przeciwko tym
tendencjom? Wydaje mi si~ to rzecza, wielce pniwdopodobn<\,
zwlaszcza jesli zWl1ócimy jeszcze uwag~ na ewolucj~ artykulu
tego w wydaniu lacinsldm z roku 1540. Tu bowiem mysl ta, niesmialo jeszcze zaznaczona w roku 1533, szerzej juz zostala rozwini~ta i wypowiedziana w formie pozytywnej. A przytym w lacinskiej »Variata« spotykamy inny jeszcze szczegól, drobny
wprawdzie, lecz, zdaniem moim, nader znamienny. Zaraz bowiem
na poczqtku artykulu XV-ego w lacinskim wydaniu z roku 1540
czytamy: »0 obrzqdkach koscielnych, które powaga, ludzka, sa, ustanowione, nauczaja" ze nalezy zachowaé te obrza,dki, które moga, byé
zachowane bez grzechu i prowadza, do pokoju i dobrego porza,dku
w kosciele, jako to pewne swi~ta, pewne spiewy pobozne oraz inne
podobne zwyczaje«.37)

laniu si~ »Variatae« ku kierunkowi szwajcarskiemu, zwlaszcza gdy
tenze artykul, szerzej rozwiiaja,c mysl, poprzednio juz omówion<\,
pozytywnie juz glosi o obrza,dkach i zwyczajach koscielnych, ze
»sa, to rzeczy oboj~tne, które moga, byé p01l1íni~te, skoro nie wywola to zgorszenia. Natomiast grzesza, ci, którzy naruszaja, je ze
zgorszelliem dia innych, jako ci, ktMzy nieogl~dnie wzruszaja, pokój kosciolów swoich({.38)
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Tresé wstt;\pu tego, w którym zmieniono jedynie konstrukcj~
gramatyczna" w zupelnosci odpowiada ternu co podaje nam równiez
lacinska »Invariata«. Dodano jedynie w koncowym wyszczególnieniu slowa: »certae cantiones piae« - »pewne spiewy
po b o z n e«.
Otóz jesLi zwrócimy uwag~ na fakt, ze jedynym, zdecydowanym przeciwnikiem wszelkiego spiewu koscielnego byl Zwingljusz,
gdy natomiast \vszyscy inni, równiez anabaptysci, naiusiJniej popiera!i spiew koscielny, to niemal z cal[\, pewnoscia, mozna stwierdzié, ze w tym artykule lVlelanchton zwraca si~ wlasnie przeciwko
reformatorowi zuryskiemu i jego bezwzgl~dnym zwolennn1kom. Moment to o tyle wazny, ze w kaz dym razie oslabia tez~ o przechy30) Corp. Ref. T. XXVI, str. 733: »Vnd ausser dem fall des Ergernus
ist es nicht stlnde, solche traditiones brechen«.
37) CC>iP. Ref. T. XXVI, str. 360: »De ritibus Ecclesiasticis, qui sunt
humaua uutoritate instituti, docent, ritus illos servandos esse, qui sine
peccato servari possunt, et ad tranCluillitatem et bOllUm ordinem in Ecclesia conducunt. vt certae feriae, certae cantiol1es piae, et alij similes ritus«.
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Mówia,c na razie przedewszystkim o zmianach, dokonanych w
niemieckim wydaniu AUigustany z roku 1533, wypadnie nam wreszcie zaja,é si~ jeszcze artykulem XX-tym, który traktuje o \víerze
i dobrych uczynkach. Artykul ten zarówno w nowej redakcii niemieckiej z roku 1533, jako tez nast~pnie w wydaniu lacinskim z
roku 1540, znakomicie rozszerzony zostal w porównaniu z wydaniem pierwszym. Szeroko zwlaszcza potraktowano obecnie zagadnienie wiary, ·Mórej nast~pstwem nieuu]lmionym sa, dopiero uc~yn
Id. Dalsza, nader charakterystycznq cecha, artykulu tego w nowej
w porównaniu z »Invariata« szacie jest to, ze gdy »Invariata«
nawskros jeszcze przelnikni~ta jest negacja, w stosunku do rzymskiego katolicyzmu, tak iz momenty negatywno-polemiczne Wystepujé\ w artykule tym niemal w kaz dym wierszu, »Variata«, zalatwiwszy si~ zaraz we wstt;\pie z argumentami natury polemicznei,
w dalszym juz cia,gu pozytyw,nie jedynie podaje reformatorski pogla,d na wiar~ oraz uczynki. Dzi~ki takiemu uiGciu artyklllu, stano-wisko reforma,torskie wyst~puje w nim na iaw z daleko Wi~lkszq
sila, i \vyraztstoscia" i odzwierciadla zarazem w sposób nader charakterystyczny zupelnie zmienione iuz warunki istnienia i dziala-·
nia reformacii.
Oto glówne zmiany, z któremi spotykamy si~ iuz w wydaniu
niemieckil11 z roku 1533, zmiany, które tez przeszly nast~pnie do
wydania lacinskiego z roku 1540. W istocie swej sa, one ,iedynie
dokladnieiszym sprecyzowaniem nallki reformatorów w zwia,zku
z post~pel11 dziela reformacji.
Inne artykllly, poza drobnemi zl11ianami natury redakcY.inej,
nie zawierajc\ w wydaniu tym zmian powazniejszych, które usprawiedliwialyby zarzut istotnej zmiany nauki Augustany, albo tez za38) <':;orp. I(ef. T. XXVI, str. 360: »sint res adiaphorae, quae extra
casum scandali omitti posint. Sed illi peccant, qui cum scal1dalo eas violant, vt qui suarum Ecclesiarum tranquillitatem temere perturbant«.
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chowaly doslownie tekst wydania pierwszego, ja'k to mi~dzy innemi
widzimy w artykule X-tym O sakrameneie wieczerzy, który w przy-·
szlosci wzbudzié mial najpowazniejsze zastrzezenia.

pokuty, skoro zaraz we wst~pie, najwidoczniej aby uniknqé owego
cZysto zewn~trznego jej uimowania, okresla pokut~ w duchu iscie
ewangelicznym: »pokuta t. j. na w r ó cen i e bezbožnego« (poenitentia, hoc est, co n v e r s i o impii) , i na ten moment ewangeJiezny \v clalszym ciqgu szczególny kladzie nacisk. Uclerza to
zwlaszcza, gely »Variata« mówi o konstytutywnych momentach
rzeezywistej pokuty, skrusze i wierze, t~ pierwszq skruch~ - contritÍo - bJizej okresla jako stan, gcly czlowiek, przeražony grzechem poznanym »zarówno poznaie gniew Božy, jako tel; o dc z u w a z a 1, ze zgrzeszyl, i wobec tego b r z y d z i s i ~ g r z ech u i u n i k a g 0«.29) W »Invariata« o tym wszystkim niema
mowy, a skl'ucha (contritio) sprowadza si~ w niej iedynie clo przerazenia, powsíalego w sumieniu skutkiem poznania grzechu, l'j~
cie, które niewqtpliwie zbližone jest do owei skruchy niecloskonalej - »contriNo imperfeerta«, lub »aHritio« w zrozumieniu rzymskiego katolicyzmu. Tej ·niescislosci, i owszem dwuznacznosci
wr~cz, unika » Variata«, która tez w dalszym dé\gn w damnatio do
artykulu tego poza nowacjanami i anabaptystami z cal8, stanowczosci8, zwraca sj~ przeciwko synergizmowi rzymsko .. katoHckiemu. CZyz nie znamie11<ne Sq owe slowa w artykule tym: »(Idrzucamy
i tych, którzy nie nauczajq, že odpuszczenie grzechów powstaje
przez wiaľ~, darmo, clla Chrystusa, lecz twierdz q , že odpuszczenie
grzechów powstaje z powodu godnosci skruchy, mUosci lub il1l:ych
uczynków, i nakazujq, aby sumienia pokutujqce wqtpily, czy doslqpiq zbawienia, oraz tWierclz q, že wqtpHwosé raka nie jest ~rze
chem. Odrzucamy i tych, którzy nauczajq, že kanonicznie ustano",ione zadoséuczynienia konieezne Sq dIa wykupienia od kar
wiecznych lub kar czysécowych, chociaž i my wyznajemy, že
dobremi uczynkami zlagodzone bywajq utrapienia obecne, jak
naueza Izajasz w rozdz. 58. Ulamuj laknqcemu chleba twego i t.
d. I Par: da ci zawsze odpocznienie. Nie przyjmujemy tež odpustów,
które Sq darowaniem zmyslonych zadoséuczynieÍ1«, - zamiast
krótkiego oswiadczenia w »Invariata«: »Odrzuceni tez zostaiq í ci,
którzy nie nauczaj8" ze odpuszczenie grzechów powstaje przez
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Pozostajq nam wreszcie do omówienia zmiany, poczynione w
wlasciwei t. zw. póiniej »Variata«, t. j. w tekscie laciúskim Augustany z roku 1540. Omawiajqc je, mozemy juz pominqé artykuly
przedstawione dotychczas, niema tez potrzeby zastanawiania si~
nad artykulami, które w nowej redakcii laciúskiej w zupelnosci
zastosowaly si~ do wydania pierwszelgo, lub tez wprowadzily
drobne jedynie zmiany redakcyjne.
Dotyczy to artykulów: I-ego »0 Bogu«, III-ego »0 Synu Bozym«, VII-ego »0 Kosciele« oraz VIII-ego »0 ístocie Kosciola« »De Ecclesia« i »Quid sit Ecclesia?« - dalej artykulu IX-ego
"O chrzcie«, XIV-ego »0 urz~dzie koscielnym«, XVI-ego »0 wladz,Y
swieckiej« - »De rebus civi1ibus«.
Przyst~pujqC do omówienia zmian, poczynionych w pozostalych artykulach, zastanowi~ si~ przedewszystkim nad zmianami
mniej znaczqcemi, polegajqcemi raczej na scíSleiszym spreeyzowaniu nauki reformatorskiej.

arty kul II, l\jtÓľy traktuje »0 grzeehu pienvorodllym,<.
wychodzi z zalozenia reformatorskiego o niezdolnosei
czlowieka naturalnego do dobrego, i w zwiqzku z tym daleko
silniej, anizeli to czyni »Invariata«, podkresla grzesznosé žqdzy
samei (concupiscientiae), która tez sama sprawia, ze czlO\viek
niezdolny jest do dobrego. Podkreslenie to Wyst~puje na jaw zarówno w pierwszej pozytywnej cz~sci artykulu, jako tez zwlaszcza w jego ez~sci drugiei, w damnatio, kitóra wyraznie WysÍl:;puje
przeciwko ternu, aby grzech pierworodny, czy to poj~ty negatywnie jako pewien brak (defectus), czy tez pozytywnie jako
zqdza (concupiscientia), poczytywaé jedynie za rzecz oboj~tnq
lub kar~ (res indifferentes ceu poenas), umniejszaj8,c tym samym
powag~ grzechu pierworodnego, i przypisujqc czlowiekowi pewnq
zdolnosé do wypelnienia zakonu, do dobrego.
A

wi~c

» Variata«

Z tym samym scislejszym sprecyzowaniem nauki reformator-

skiej mamy clo czynienia w artykule XII-tym :,0 Kajaniu« - »De
poenitentia«, który w »Variata«, jak o .Ťym juz byla mowapowyžej,
zajmuje mieisce XI. Jakže daleko gl~biej »Variata« ujmuje istot~
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30) Corp. ~ef. T. XXVI, str. 357 i 358: »Constat autem Poenitentia,
hoc est, c o n v e r s í o impii, proprie his duabus partibus. Altera est contritio, hoc est terrores incussi conscientiae agnito peccato, ,in quibus et
iram Dei agno:;cimus, et dol emu s nos peccasse, et pec c a t a d e t es tam u r a c fug i mu S«.
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lecz nakazujq, abysmy zaslugiwali lask~ przez nasze zadoséuczynienia«.40)
Niemniej wazne i charakteryscyczne dia post~pu swiadomosci
reformatorskiej Sq zmiany, wprowadzone do artykulów XVII-ego
»0 przyjsciu Chrystusa na sqd«, XVIII-ego »0 wolnej woli".,
XIX-ego »0 przyczynie grzechu« oraz wreszcie do artykutu
XXI-ego »0 czci swi~tych«.
Zwrócilbym ~u uwag~ zwlaszcza na artykul XVII. Skoro bowiem rozpowszechnione jest mniemamie, ze »Variata« w poglqdach
swych sklania si~ ku reformatorom szwajcarskim, arty kul ten
obol< innyc)L poprzednio juz wymienionych, zdaje mí sit; swiadczyé
raczej o niezaleznosci pod tym wzgkdem Melanchtona. Jesli bowiem poprzednio juz zwrócilem uwag~ na to, ze Melanchton,
opracowujqC »Variatam«, zdala trzymal sic;: od radykalizmu Zwingljusza, to artykul XVIl w nowej redakcii zdaje mi sk swiadczyé
o tym, ze w pewnej mierze zastrzegal, sic;: on równiez przeciwko
swoistym poglqdom Kalwina.

pojc;:é KalwiJna, lecz choéby nawet o zb1izeniesic;: do jego POg!::\dów? Czyzby wówczas nie zachowal mczej brzmienia plerwo·
tnego artykulu tego?
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Mysl taka z koniecznosci nasunc;:la mi sic;:, gdy stwierdzilem,
ze Melanchton, poruszajqc w artykule XVII-ym zagadnienia eschatologiczne, zmienil pierwotny tekst »1nvariatae«: »poboznym i
w y b ran y m da zywot wiecz'I1Y i ustawicznq radosé«, na "Iudziom poboznym da zywot wieczny i ustawicznq radosé«/l) jak
czytamy w »VarLata«. Opusci! wic;:c Melanchton w »Variata« nader
znamienne slowo "wybranym« - ,»electis«, termin tak chat'akterystyczny wszak dIa reformatora genewskiego. Czyzby uczynil
to, gdyby mu chodzilo nie juz o bezwzglc;:dne zastosowanie sic;: do
'0) Corp. Ref. T. XXVI, str. 358: "Damnant et illos, qui non docent
remissiol1em peccatorum per fidem gratis propter Christum contingere,
Sed contel1dul1t remissionem peccatorul11 cOl1tingere propter digl1itatel11
contricionis, dilectionis, aut aliorul11 operul11, et iubel1t dubitare consciel1tias in poenitentia, an consequantur remissionem, et affirl11ant hanc dubitationem non esse peccatum. Damnant et istos, qui Canonicas satisfactiones docent necessarias esse ad redimendas poenas aeternas aut poel1as
purgatorij, etsi fatemur bonis operilbus l11itigari presel1tes calal11itates,
sicut Esaias dncet, Capi. 58. Fral1ge esurienti panem tUUll1, etc. 1:t requiel11
tibi dabit DOl11il1US semper. Reiiciul1t et indulgentias, qui sunt condonationes cOl11mentíciartll11 satisfactionul11«, oraz Corp. Ref. tl. XXVI, 279: "Rejiciuntur et isti, qui non docent rel11issionel11 peccatortll11 per fidem contingere, sed iubent nos mereri gratiam per satisfactiones nostras«.
4J) Carp. Rel. T. XXVI, 282: »piis et e 1 e cti s dabit vi tam aeternam et perpetua gaudia« czytarny w »Invariata«; w "Variata« zas Corp.
Ref. T. XXVI, 361: »h( minibus pijs dabit vitam aeternam et gaudia perpetua«.
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1nne zmiany artykulu te,go, nieistotne zresztq, najwyrazmeJ
wywotane zostaly tragedjq monasterskq z roku 1535. To tez skierowane Sq one przeciwko, chilíastom i ich lekcewazeniu wladzy
swieokiej, wobee cz ego »Variata« wyraz,nie stwierdza, ze »pobozní
pow1nn1 byé posluszni wladcom obecnie istniejqcym, nie wydziemé
im wladzy, ani nie burzyé porzqc1ku spolecznego przez rozruchy«.1")
W zwiqzku scislym ze sobq pozostajq artykuly XVIII - »0
wolnej wolí« oraz XIX - »0 przyczynie grzechu«. Co do tresci
istotnej zgadzajq sic;: one w zupelnosci z »1nvariata«," przyczym
jedna'k zwlaszeza artykul XVIII znacznie obecnie zostal 1'ozszerzony przez uzupelnienie go cytatami z Nowego Testamentu,
oraz przez \vyiasnienie dluzszego cytatu z Augustyna, na którym
wY!qcznie opierala sk »Invariata« w wywodach swoich,' wreszcie
przez ponowne pot~pienie wszelkiego synergizmu. Czlowiek z
wlasnej woli OSiqgllqé moze zaledwie pewnego rodzaiu »rzetelnošé obywatelsk q« - »iustitiam civilem«, jesli zas chodzi o sprawiedliwosé WYZSZq w dziedzinie religji, wola jego moze sprowadzié jedynie grzech, o ezym w dalszym jui ciqgu rozwodzi si~
artykul XIX, w którym Melanchton najwyražniej zmierza ku ,temu,
aby usunqé wszelki nawet pozór odpowiedzialnoséi Boga za zlo,
za Igrzech. Tak bowiem pojmujc;: opuszczenie w »Variata« slów:
»bez pomocy Boga« - »non adjuvante Deo«, - które to slowa
moglyby wywolaé pytanie, czemu Bóg nie okazal swej pomocy
skuteeznej, aby wola czlowieka nie oowrócila sic;: od niego i nie
stala sit;) przyczyn q grzechu, tym samym czyniqc w pewnej mierze
Boga odpowiedz'iaJ,nym za grzech ludzki. I w tym wic;:c al'tykule
przez silnieisze podkreslenie czynnika wolnej woli ludzkiej raezej
mamy do czynienia z momentem sprzeeznym z istotnemi poglqdami reformatora genewskiego.
Strullowisko, zajc;:te obecnie przez Melanchtona w art. XVlIItym i XIX-tym, wynika zreszt q z przyczyn, niezaJeZnyeh zlIpelnie
42) Corp. Ref. T. XXVI, 361: »Scimus enil11 quod pij debeant obedire
praesenlibus magistratibus, non eripere eis imperia, non dissipare politias
per seditionem«.
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zarówno od pogla.dów Kalwina, jako tez Lutra. Tlumaczy si~ ono
raczei ewoluc]a. samego Melanchtona, który wszak, jesli chodzi o
filozoficzne w istocie swej, ale i podstawowe pod wzgl~dem zarówno religijnym, jako tez moralnym zagadnienie wolnej woli, przez
cale 11']emal zycie poral si~ z nim, jak to najwyrazniej wYl1ika z
rozmaitych pogladów Melanchtona, wypowiedzianych w tej mierze
w róznych wydaniach jego »Loci communes«, w których szerzej
zajmuje si~ on i tym zagadnieniem.
Wreszcie w kilku chociazby slowach wypada zwrócié uwag~
na artykut XXI - >.. 0 cz ci swi~tych«, który w nowej redakcii
szcz~sliwie unika niedomówien »Invariatae«. »Invariata« bowiem
i tu nie zdobyla si~ na stanowcze oswiadczenie w rodzaju tego,
co czytamy w uzupelnieniu artykulu XXI -ego w »Varia ta«: »Z
kosciola zllpelnie zgola wyplenié nalezy zwyczaj wzywwnia ludzi
swktych, którzy odeszli z zycia tego, poniewaz obyczaj ten przenosi 11'a 11ldz'Í chwal~ nalezna. jedynie Bogu, przypisuje zmarlym
wszechmoc, jakoby swi~ci wgla.dali w zamysly serc, zmarlym
równiez przypisuje urza.d posrednika Chrystusa, i bez wa.tpienia
zaémiewa chwal~ ChrystusoWq. Dlatego tez odrzucarny caly obyczaj wzywania ludzi swi~tych, którzy odeszli z zycia tego, i S'1dZimy, ze nalezy go untkaé.«43) I w danym wi~c przypadkll »Variata«, nie uroniwszy nic ze zdobyczy reformatprsldej, wyrazniej
jedynie oraz w sposób stanowczy precyzuje stanowis.Jw zwolenniMw reformacji.
Pozostaje nam ieszcze do omówienia zmiana w artykule X-tym
o wieczerzy Panskiej, który to ar'tykul nast~pnie najwi~cej, i
owszem wylqcznie nawet poruszyl umysly.
Jakze si~ wi~c przedstawia nam artykut ten?
Wobec znaczenia, jakie artykul ten mial nabraé w przyszlosci,
przytaczam tu brzmienie jego w róznych Wj, daniach zarówno niemieckich, jako tez lacinskich. Przypominam zarazem szczegó!
nader wazny, moim zdaniem, o czym juz poprzednio wspomnialem, ze mianowicie w redakcii niemieckiej tego artykulu niema

r,mian w wydaniach z rQku 1531 i 1533. Tak wi~c niezakwestionowana przez nikogo redakcja niemiecka opiewa: »0 wieczerzy
Panskiei naucza si~, ze prawdziwe cialo i krew Chrystusa wawdziwie pod postaci q chleba i wina w wieczerzy jest obecna óraz
jest udzielana i bywa przyjmowana. Dlatego tez odrzuca si~ nauke
przeciwl1q<,,'P)
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43) Corp. Rel. T. XXVI, 372, 373: »ex Ecclesia prorsus eiicienda est
consuetudo invocandi sanctos homines, qui ex hac vita decesserunt, quia hic
mos gloriam soli Deo debitam transfert ad homines, °tribuit mortuis omnipotentiam, quod sancti aspic:íant motus co rdi um, tribuit item mortuis officium
mediatoris Christi, et haud dubie obscurat gloriam Christi Ideo totum morem invocandi sanctos homines qui ex hac vita discesserunt, damnamus
et fugiendum e~se censemus«.
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Tekst lacilÍski »Invariatae« odmienny jest od tekstu niemieckiego o tyle, ze zupelllie nie wspomina o elementach sakramentu,
chlebie i winie. Brzmi on: »0 wieczerzy Panskiej nauczajq, ze
cialo i krew Chrystusa prawdziwie sa. obecne i rozdawane S:,\
spozywaja.cym w wieczerzy Panskiej; odrzucajq tez inaczej nauczajqcych«.4G) Oprócz pomini~cia wzmianki o elementach, róznica
z te1kstem niemieckim polega jeszcze i na tym, ze mowa tu o odrzuceniu »inaczej nauczajqcych«, gdy tymczasem tekst niemiecki mówi
nie o odrzuceniu ludzi inaczej nauczajqcych, lecz o nauce jedynie:
»odrzuca si~ nauk~ przeciwna.«.
Skoro wkc przytoczony powyzej tekst niemiecki przez uzycie
slów »pod postacia. chleba i wina« dopuszczal juz komentowanie
artykulu tego w duchu rzymsko-katolickiej transsubstancjacii,46)
albowiem formu!a ta scisle opiera si~ na uchwale czwartego soboru lateranskiego z roku 1215 w sprawie dogmatu transsubstancjacji, gdzie mi~dzy innemi równiez czytamy: »Jezus Chrystus,
którego cialo i krew prawdziwie zawarte Sq w sakramencie oltarza
44) Corp. Ref. T. XXVI, 559, 560 oraz 730: »Von dem Abendmal des
Jierrn, wird also geleret, Das \Varer leih vnd blut Chri:;ti warhafftiglich
vnter gestalt des brods vnd weins im Abendmal gegenwertig sey, vnd da
ausgeteilet vnd gellomen wird. Derhalbell wird auch die gegenlahr verworffen«.
45) Corp. Ref. T. XXVI, 278: »De Coena Domilli docent, quod corpus
et sanguis Christi vere adsillt, et distribuantur vescentibus in coena Domini, et improbant secus docentes«.
40) Wykazal to Kari Thieme w »Die Augsburgische Konfession llnd
Luthers Katechismen«, Giessen, TopelmallH, 1930. Nie zgadzajqc si~ na
ogóln,! ocen~ jego pracy Melanchtona Had AugustamI, llienmiej uwazam, ze
sluszne zupelnie jest zdallie jego: »Deml mindestells als Nichtverwerfen
dieses Dogmas (scil. des Transsubstantiatiolls-dogmas) hatte er (Melanchton) seinell Gebrauch der Pormel »tlllter der Gestalt des Brots uml
Weins« im deutschen Text des zehnten Artikels begriisst wissen wollen«
(str. 34). Obsze1l1iejszy dowód zaleinosci sformulowania niemieckíego
Augustany od dogmatu rzymsko-katolickiego Thieme przytacza pod koniec
swej ksiqzki w dodatku p. t. »Augustana und Transsubstantiations-dogma,
(str. 265-270), gdzie wskazuje tez na szereg innych autorów, którzy jui
Pľzed nim zwrócili uwag~ na t~ zaleznosé.
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pod p O s t a c i a m i chl e b a i w i n a«, choé przeciez Augustana
unika juz nastypnych zaraz slów tejze uchwaly: »po przeistoczeniu
chleba w cialo oraz wina w krew«/7) tym bardziej komentowanie
artykulu o wieczerzy Panskiej w duchu rzymsko-katolickiej transsubstancjacii mozliwe bylo na podstawie tekstu lacinskiego »Invariatae«, gdzie 'nawet zupelnie pominiyto wzmiank y o chlebie i winie, To tez nie dziw, ze artykul ten, jak to stwierdza Apologja,
zadtlych nie wywolal zastrzezen ze strony rzymsko-katolickich
konfutatorów.
W przeciwienstwie do tego tak dwuznacznego ujycia artykulu
dziesiqtego w »Invariata«, która conajmniej dopuszcza komentowanie go w mysl rzymskiei transsubstancjacii, a moze nawet
celowo wywoluje pozór, ze zwolennicy reformacii uznaia, dogmat
ten, - i to bowiem bynajmniej nie jest wyla,czone, jesli przyjmiemy
pod uwagy to, co o tym artykule mówi Apologia, ze mianowicie
»my bronimy zdania przyjytego w calym kosciele«,48) - »Variata«
w wi(}kszej zgodzie z tekstem niemieckim, ale i w czysciowym
zastosowaniu do tego, co Luter wypowiedzial w Katechizmie,
sformulowala artykul ten slowy: »0 wieczerzy Panskiei nauczaja"
ze z chlebem i winem spozy\vaia,cym okazane sa, w wieczerzy
Panskiei cialo i krew Chrystusa«.4»)
Na czym wiyc polega róznica wlasciwa pomiydzy ujyciem
artykulu dziesiqtego w dwuch podstawowych wydaniach Augustany?
»Invaria·ta« pomija zÍlpelnie WZmilllt1'k y o elementach, chlebie
i winie, wspomina jedynie o ciele i krwi, które »vere adsint et
distribuantur« - . >,prawdziwie sa, obecne i rozdawane Sq« SpOZywaja,cym.
W przeciwienstwie do niej »Variata« silniej akcentuje odryb-

nosé nauki reformatorsl~iej, unika tez wszelkiej dwuznacznosci,
wymieniaja,c zas ob ok ciala i krwi równiez elementy, chleb i wino,
czyní to nie w formie, przypominajqcej uchwaly dogmatyczna, 4.
soboru lateranskiego, jak to widzielismy w niemieckim tekscie Augustany, ani tez \v formie, której Luter uzywal w Katechizmach,
gdzie uzywa on zwrotu »pod chlebem i winem« - »sub pane et
vino« w Katechizmie mniejszym, oraz »w chlebie i winie oraz pod
chlebem i winem« - »in et sub pane et vino« w Katechizmie wiykszym, co wszystko daloby síy ieszcze podcia,gna,é pod formuly soboru lateransíldego, - lecz czyni to w formie, która wyraznie
stwierdza obecnosé w sakramencie zarówno chleba i wina jako
tez ciala i krwi Chrystusa. Odpowiada to w zupelnosci mysli Lutra
i ternu, co mówi on w KllItechizmie w;iykszym: »Slowo, mówi y, iest
tym, dziyki czemu sakrament si(} staie i rozeznany bywa, aby nie
bylo, i aby nie mówiono jedynie o zwyklym winie i wodzie, tekst niemiecki: chlebie i winie, - lecz o Chrystusowym ciele
i krwk úO)
Wyraznie mówi tu Luter o obecnosci w sakramencie zarówno
chleba i wina, jako tez ciala i krwi Chrystusa, i to tez stwierdza
»Variata«, gdy zamiast przyimków »w« - »in«, lub »pod« - }>sub«,
uzywanych przez Lutra, a dopuszczaia,cych mysl o transsubstancjacji, lub nawet formulki »pod postacia,« - »sub specie«, uzytej
w »Invariata«, uzywa przyimka »z« - »cum«: »z chlebem i winem ... cialo i krew Chrystusa«, wyraznie przeciwstawiaia,c si y
wszelkiei mysli o transsubstanciacii.
Po stwierdzeniu w ten sposób obecnosci w skaramencie chleba
i wina, »Variata« wyraznie juz mówi równiez o ciele i krwi Chrystusa, które »vere exhibeantur« - »prawdziwie okazane Sq« spozywaia,cym, la,cza,c w tym iednym terminie »exhibeantur« - »okazane sa,« poprzednie »adsint et distribuantur« - »obecne sa, i sa,
rozdawane« »Invariatae«.
O przyjyciu przez to pogla,du reformatorów szwajcarskich, Die
tylko juz Zwingljusza, ale nawet Kalwina, wlasciwie nigdy nie po-

144

47) C. Mirbt: »Quellcn zur Oeschichte des Papsttums uud des romischen Kathn\izi~mus«, Tiibingen, Mohr, 1911. str. 143. »Dna vero est fidelium t:niver~a1is ecclesia, extra quam nullus omnino salvatur, in qua idem
ipse sacerdos et sacrificium Jesus Christus, cuius co.rpus et
sanguis in <;acral1lento altaris sub speciebus panis et
v i n i ve r a cit e r co n t i n e n tur, tra n s s u b s t a n t i a t i s pan e i II
co r p u s, e t v i n o i n s a n g u i n e m potestate divina, ut ad perficiendum
mysterium unitatis accipiamus ipsi de suo, quod accepit ipse de nostro«.
48) Porównaj wyiej uwagp, 16.
40) Corp. Ref. T. XXVI, 357: »De Coena Domini docent, quod cum
pane et vino vere exhibeantur corpus et sanguis Christi, vescentibus in
Coena Domini«.
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50) J. T. MUller },Die symbolischen Bucher der evangelisch-lutherischen J(irche«. Catechismus Major, Quinta Pars. Qnid est itaqtie Sacramentum Altaris: "Verbum (inquam) i1lud est, quo hoc sacramentum fit
atque discernitur, ne tantum simpliciter vinum et aqua, sed Christi, corpus
et sanguis sit ac dicatur«, oraz: »Das Wort (sage ich) ist das, das dies
Sacrament mucht nnd unterscheidet, dass es nicht lauter Brot und Wein,
sondern Christus Leib und Blut ist und heissek
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Dejiny

Augustana »Invariata« et »Variata«

winno bylO byé mowy, juz chociazby z powodu wyrazu »spozywaja,cym« - »vescentibus«, który, gdyby chodzilo O uznanie stanowiska Kalwina, musialby ulec zmianie na »wierza,cym« - »credentibus«.
Przy zachowaniu bowiem wyrazu »spozywaja,cym«
»vescentibus« w rzeczywistosci nic ze stanowiska reformatoľa
wittenberskiego nie zostalo uronione, i owszem stanowisko jego
scislej jedynie zostalo sprecyzowane, i to w przeciwielÍstwie do
kosciola rzymsko . . katoHokiego.
Pozostaje jednak opuszczenie w »Variata« t. zw. improbatio.
Otóz nie ulega wa,tpliwosci, ze w »lnvariat,a«, przy celowym zastosowniu si~ jej, ile to tylko bylo mozliwe, do pogla,du rzymSlkokatolickiego, improbatio wyraznie wymierzone bylo przeciwko
Zwingljuszowi i jego zwolennikom. To tez opuszczenie jej w »VaľÍata«, i to jedynie, spowodowalo nast~pnie zarzut przechylenia si~
jej ku poglqdom szwajcarskim, mimo ze, jak to staralem si~ juz
wykazaé w cz~sci historycznej ntniejszej pracy, opuszczenie to
w zmienionych po Konkordji Wittenberskiej warunkach bylo nie
tylko usprawiedliwione, lecz wr~cz koniecznoscia, wobec innego
juz zupeJnie stanowiska przedstawicieli miast poludniowych. lmprobatio w formie dotychczasowej przestala byé aktualna, zachowanie jej byloby mozliwe tylko wówczas, gdyby ostrze jej· skierowane zostalo przeciwko kosciolowi rzyms'ko-katoliokiemu.
Oto fal{tyczny stan rzeczy, i tym tez tlumaczy si~, ze pierwsze
ataki przeciwko zmianom dokonanym w nowych wydaniach Augustany wyszly ze str ony teologów rzymsko-katolickich, ze mimo
nawet zaatakowania ty ch zmian Luter nigdy przeciwko nim nie
wyst~powal, a spór na tym tle w obozie reformacyjnym rozgorzal
dopiero znacznie pózniej, po smierci juz Melanchtona, gdy epigoni
reformacji, zaJtrac.iwszy niejednokrotenie to,co istotne bylo dIa
reformatorów, pocz~li wzorem dawnych scholastyków komentowaé jedynie poszczególne zwroty oraz terminy dogmatyczne, uzywane przez reformatorów. Wówczas tez stopniowo wchodzi dopiero w uzycie nazwa »Variata« lub '"mutata«, któregq ,to .okreslenia uzywa juz Formula Concordiae, stwierdzaja,c, ze »jednomyslné\
ugoda, i oswiadczeniemnflszej wiai'y chrzescijalÍskiej i wyznania,
p r z e d e w s z y s t k i m w p r z e c i w i e lÍ s t w i e d o pap i es t w a i jeho falszywego i balwochwalczego kultu i zabobonów oraz

tez w przeciwienstwie do innych sekt, jest symbol naszej doby Wyznanie Augsburskie, owo pi,erwsze i ni e z m i e n i o n e.«5i)
I tu wi~c najwyraz.niej stwierdzony zos'taje f,akt, ze za najwazniejszego przeciwnika reformacji poczytywano papiestwo,
przeciwko któremu tez przedewszystkim skierowana jest AugustarÍa. A wi~c i Eoí-mula Concordiae, która formalnie wprawdzie
opiera si~ na»Invariata«, komentuje ja, jednak w duchu »Variatae«,
gdyz, ja.kosmyto powyzej stwierdzili, »lnvariata« bynajmniej nie
zamierzala wyst~powaé przeciwko papiestwu, która, to instytucj9
pomija nawet milczeniem. To wi~c co bylo lntenciq Formulae Con-.
cordiae faktycznie wykonane zostalo dopiero w nowej redakcji
Augustany, w »Variata«.
\Vszystko to nalezy przYÍf\é pod uwag~, a przedewszystkirn
uwzgl~dniéfakt, o którym przekonywa nas analiza tekstów, ze
mianowicie póžniejsze wydaniaAugustany jedynie dokladniej oraz
scislej precyzuja, stanowisko reformatorskie w przeciwienstwie do
kosciola rzymskiego, fakt, który mi~dzy innemi kazal Melanchtonowi w »Variata« poddaé równiez rewizji zakonczenie pierwszej
cz~sci Augustany, abyrozszerzywszy jé doldadniej równiez podkreslié stanowisko kosciolów reformacji, o których tu wyraznie
juz jest mowa.
Obecnie bowiem przy redagowaniu »Variatae« nie moze on
juz powiedzie~ tego, co czytamy jeszcze w »Invariata«, i z czym,
mniemam, zaden z nas si~ nie zgodzi, mianowicie: »Oto pospolicic
jest tresé nrtuki naszej, z której mozna zobaczyé, ze ni e m a w
n i e j nic c o bys i ~ n i e z g a d z a 1 o z Pismem, lub Kosciolem
powszechnym, lub z k o s c i o 1 e mrz y m s k i m o ile znany jest
z pisarzów«.52)
Zakonczenie to uleglo obecnie zmianie zasadniczej. Czytamy
bowiem w odpowiednim miejscu »Variatae«: »Oto tresé nauki,
która gloszona jest w kosciolach naszych. S",dzimy tez, ze jest
ona zgodna zarówno z pismem proroków i apostolów, jako tez z
Kosciolem PQwszecnnym, wreszcie tez i z kosciolem rzymskim,
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. 51) Muller »Die symb,olischen Bucher der evangelisch-Iutherischen
Kirche«. fornlUla Concordiae, J:pitome, De compendiaria regula ... p. III.:
»iudicamus unanimem COllsensum et declarationem christianae nostrae fidei
et confessionis, i m p r i m i s c o n tra pap a tu m et huius falsos ac idololatricos cultus ei superstitioneset alias sectas, esse nostri temporis Symbol um, Atigustanam illam primaru, et no n ni u t a tam Confessionem«.
52) Porównaj wyzej uwag~ 9.
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o i1e znany jest z pisarzów d o S w i a d c z ony c h.« Nie dosé
tego; dIa dalszego wyjasnienia zwrotu powyzszego, celem unikni~cia mo:iliwych nieporozumien, »Variata« dodaje jeszcze slowa
nader znamiel1ne, swiadczqce o dobrej woli reformatorów zachowania jednosci kosciola, które to dqzenie zwlaszcza tez w dobie
obecniei tak wvbitnie cechuje wszystkie koscioly reformacji. Tak
bowiem dalej czytamy w »Variata«: »Albowiem nie gardzimy
zgod q z Kosciolem Powszechnym, an1tez nie jest w umvsle naszym
wprowadzenie do Kosciola jakiegos dogmatu nowego i llieznanego
.Kosciolowi swi~temu. Nie chcemy bronié mnieman bezboznych i
wywrotowych, Iktóre pO't~pil Kosciól Powszechny. A I b o w i e m
p o w o d o wan i n i e n a m i ~ t n o s c i q z d r o z n q, I e c z
z n i e w o len i a u t o r y It e tem s I o w a B o z ego i K o s c i o 1 a
s tar o z y t II ego, p r z y j ~ I i s m y n a u k ~ t~, aby c h w a I a
B o z a j a s n i e j s z q s i ~ s tal a, o r a z aby s 1 u z y éra d q
umy s lom p o b o zn y m w K o s c i e le p o w s z ech n y m«.ó3)
Teraz dopiero »Variata« przechodzi do omówienia pewnych
odmtan w obrzqdkach, które jednak bynajmniej nie &tojq na przeszkodzie jednosci Kosciol~. »Albowiem jednosé Kosciola Powszechnego polega na zgodzie w nauce i w wierze, nie zas na podaniach
ludzkich, którvch wielka zawszebyla rozmaitosé w Kosciolach po
swiecie calym«.54) To tez powoluja,c si~ na przyklad dawnych
wieków, »Variata« wzywa wprost cesarza, aby celem przywrócenia jednosci w Kosciele zwolal sobór.
Otóz przyjmujqc wszystko to pod rozwag~, zdaie mi si~, ze
pózniejsze' wydania Augustany traktowaé nalezy nie jako zmienione w istocie swei, nie jako »Variatae« lub »mutatae«, lecz raczej

jako wydania poprawione i uzupelnione, jak na to zresztq zapatry\val si~ i sam Melanchton, moze i Luter, a w kazdym razie liczni
zwolennicy t. zw. pózniej »Varirutae«, jaJk na to spoglqdali równiez
ewang:elicy w Polsce, reprezentowani na rozmowie TorulÍskiej
przez Gorajskiego, który mówi o niej jako o wyznanriu »powtórzonym lub poprawionym« - »repetitam aut emendatam«,55)
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63) Corp. Rel. T. XXVI, 373: »Haec summa est ?oc.trinae quae in
Ecclesiis nostris traditur. Et co n sen t a n e a m e s s e lUdlcamus et ~ro
pheticae ac Apostolicae scripturae, et Cath~licae ~ccl~siae, postremo etJam
Romanae Eccle~iae, quatenus ex pro b a tiS scnptonbus nota ~st ... NO,n
enim aspernamur consensum Cathoíicae Eccles!ae ..Nec est ~ll1mus n.obls
vllum novum dogma et ignoium sanctae Eccleslae, mvehere m Ecclesl~m.
Nrc oatrocinari impijs aut sediciosis opinio,nibus volumus,. qU,as CatholIca
Ecclesia damnavit. N o II e nim ad d u cti p r a v a cu p 1 d 1 t ,a t e, sed
c o a cti a u t o rit a t e v erb i Dei e t vet e r i sEc cle s 1 a e, a m pIe x i s u m u s han c d o c t r i, ~ a m, u t ,g I o r ! a D e, i f i e ret i 11 u str i o r, etc o n s u I e ret u r PiJ s m e n tl b u sin unl v e r s a E c c I es i a«.
"') Corp. Rel. T. XXVI, 374: »Nam unita s Catholicae Ecclesiae consistit in doctrinae et fidei consensu, non in traditionibus humanis, quarum
scmper in Ecclesiis per totum orbem magna fuit dissimi1itudo«.
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Lecz moze Idos zarzuci: A jednak Augustana natychmiast po
jej zlozeniu w r~ce Karola V przestala byé zwyklq praCq Melanchtona, w której autorowi wolno byloby czynié dalsze poprawki i
llzupelnienia. Przeciez z chwi1 q wr~czenia stala si~ ona dokumentem publicznym, podpisanym juz przez szereg ksiqzqt i przedstawicieli miast. Zapewne, tego rodzaju objekcja bylaby usprawiedliwiona z naszego dzisiejszego punktu widzenia. Lecz pami~taé nalezy, ze tego rodzaju kryterjów, dzis powszechJl1ie tlznanych, nie
mozemy stosowaé do wieku XVI-ego, gdy pod tym wzgkdem inne
zupelnie panowaly zwyczaje, inaczej bowiem zapatrywano si~
wówczas na te sprawy. Wszak i Luter w sposób podobny post qpil z artykulami szmalkaldzkiemi, uzupelniajqc je i poprawiajqc
przeu ogloszeniem ich w druku, mimo iz uwazal je za dokument
publiczny.
Oto obraz historyczny pow&tania róznych odmian Augusíany,
oraz zestawienie dwuch najwazniejszych jej redakcji, obok Których
istmeje jeszcze szereg innych zarówno wczesniejszych, wvdanych
przed rokiem 1531, jruko tez pózniejszych, które jednak nie odegrafy w dziejach wazniejszej roli.
KOlÍczqc studjum swoje jeszcze raz zwrócilbym uwag~ na stanowisko, zakte przez ewangelików w Polsce w stosunku do Augustany. Jeszcze w wieku XVII-tym wszyscy oni uznawali Augustan~ jako podstaw~ swej wiary. Jedni, idqc na rozmowie TOľUlÍskiej
za fitilsemannem oraz innemi teologami zagranicznemi, sród których gorqce wówczas toczyly si~ spory o "Invariata« i »Variata«,
uznawali tylko t~ pierwszq, drudzy nie czyníli zadnej róznicy pomi~dzy róznemi wydaniami Augustany. Stanowisko takie bynajmniej jednak nie wynikalo z nieswiadomosci teologicznej, wiadomosé bowiem o sporach na tym tle za granicq dotada i do Polski,
srodze nawet dala si~ we znaki zwlaszcza tez na rozmówie To55) Porównai \:,yžej uwagt) 4.
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rulÍskiej. Swoista ocena róznych wydalÍ Augustany przez Gorajskiego i jego przyjaciól wynikala raczej z tradycyjnego u nas
uniwersalizmu chrzescijaúskiego, który pod niejednym wzgledem
tlumaczy nam zarówno Pľzebieg reformacji w Polsce, jako tez
okres reakcji katolickiej, odmienne zupelnie w porównaniu z przebiegiem ich na zachodzie Europy.

Prof. dr. Ferd. Hr e j s a, Praha:

Toleranční evanjeličtí

kazatelé ze Slovenska
na Moravě a v Čechách.

Když čeští evanjelíci nedávno vzpomínali tolerance, kterou před
150 lety roku 1781 byli jejich otcové vysvobozeni z duchovního
otroctví, byli vděčně připomínáni mnozí z prvních kazatelů, kteří
tenkráte přišli do nově se tvořících sborů tolerančních, aby jim posloužili evanjeliem za mnohých tehdejších nedostatkl't a potíží. Bylo
vzpomínáno jmenovitě maďarských kazatelů a jich obětavosti. Ale
i slovenští ev. kazatelé zasloužili se neméně. Proto bnde dobře,
abychom si celou jejich řadu uvedli na mysl. Je to i v zájmu česko
slovenské vzájemnosti, kterou i profesor J. Kvačala vždy pěsL)Val.
A tak nebude nemístné, když ve Sborníku, vydávaném k jeho poctě
při oslavě jeho 70. narozenin, stručně vzpomeneme slovenských
evanjelick.vch kazatelů, kteří před 150 lety opustili svůj rodný kraj,
aby posloužili moravským a českým evanjelikům, když za nastalé
tolerance zakládali nové sbory a hledali kazatele.
I.
Již ovšem před tolerancí přicházeli evanjeličtí kazatelé a. v. ze
Slovenska tajně na Moravu a do Čech, aby tu tajným evanjelikťlm
sloužili slovem Božím a svátostmi. Přicházeli již proto, že tu šlo
o jejich souvěrce a oni chtěli opuštěným souvěrcům posloužiti v jich
duševním hladu chlebem života. Ale neméně silným popudem Je Hch
cestám do českých zemí bylo, že tito tajní kazatelé sami byli namnoze buď emigranty z českých zemí anebo potomci emigrantU a
měli tudíž v českých zemích příbuzné a známé.
Z těchto kazatelů před toleranCÍ vyniká Kašpar !vIofěšický, který
ze Sas r. 1684 a před r. 1689 přicházel do Prahy a tu sloužil tajným
evanjelíkům a vysluhoval Hm večeří Páně. Něco později působí
kolemr. 1710 v témž smyslu v Čechách, na Moravě, ve Slez:slm a
i v Praze Daniel Stl'dnsk:S , rodem z Vrboviec na Slovensku. R. 1717
'
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a 1719 přicházel pak kazatel Michael DionysillS z Uher přes Horní
Vilímovice u Třebíče až do Prahy a konal tu bohoslužhy a vysluhoval večeří Páně. Na Valašsko přicházívali častěji kazatelé ze Slovenska. Kázávali na horách seninských a u Ubla. Chodíval tam
kněz Mrdkota z Tisovce a kněz Hrebenda. Zvláště vzbudil pozornost
jinak neznámý kazatel z Uqer, který 12. května 1780 a v další clny
veřejně kázal a vysluhoval večeří Páně v Senince, ve Lhotě, u lesa
Lánice, v Hošťálkové a v Kateřinicích. Byl to snad Jan Trnovský či
TrnavskJí, pastor a. v. kdysi v Ivančině v turčanské stolici. Byl však
prý pro neklidný život zbaven místa a zdržoval se pak v Držko"cích. Byl to muž šedivý, asi 601etý. Podával chléb krájen~l na kousky
a víno. A co jiných neznámých kazatelů ze Slovenska přicházelo do.
českých zemí ve službě evanjelia! A co tajných evanjeliků chodilo
na Slovensko do Trenčína, Prietrže, Púchova a Sú)'ova a do jiných
kostelů, aby tu slyšeli slovo Boží a účastnili se večeře Páně! Pres
všechen odpor vlády a přese všechno bránění byl čilý styk mezi
tajnými evanjelíky v českých zemích a sbory a ev. kazateli a. v. na
Slovensku, a ovšem i na Těšínsku, v Sasku a Prllsku.
Ale na Moravě tajní evanjelíci, zvláště v Javorníku a Nosisldvi,
ale i v Kloboucích a Olešnici, jakož i v obcích okolních, měli v době
předtoleračnÍ spojení i se svými známými emigranty a transmigrovanými v Uhrdch a Sedmihradsku v tamních macľarskjíc/l refol'movanS'ch sborech, ač spojení to zůstávalo před veřejností dosti
utajeno. Jmenovitě z Javorníka evanjelík Novák usadil se v Miš/lOvci a Javorničtí udržovali s ním přátelské styky. Také byli Javorničtí a Nosislavští ve styku s transemigrovanými přáteli V Retschi
(Reci) v Sedmihradsku, v ten čas již reformovanými. Také evallielíci
z Klobouk, Olešnice a Prosetína a okolí styky takové pěstovali.
I s emigranty v Pruskll, jmenovitě ve Slezsku a Berlíně, kteří již
tvořili reformované sbory, udržovali mnozí tajní evanjclíci v če
skSrch zemích živé spojenÍ.

II.
Tyto styky s příbuznými emigranty v Uhrách, Sasku a Prusku
a s ev. sbory v Těšíně, na Slovensku a v Uhrách měly nemalý význam v době toleranční při přihlašování se tajných evanjelíkú ve
smyslu Tolerančního patentu k povoleným vyznáním a pak i v ])0voldvdní kazatelů. Ježto Toleranční patent nepřipouštěl dotnácí vy-
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ani bratrské, nýbrž toliko augsburské ncb helvetské,
říši, nezbylo tajným evanjelíkům než přese všechno
volání po Jednotě bratrské a přese všechny husitské tradice konečne
přece se rozhodnouti pro vyznání augsburské neb helvetské a volati
první kazatele z Uher a Těšínska, jak bylo dovoleno, z těchto cirkví.
Nebylo jim snadno se rozhodnouti. Nebyliť konfesijně a věroučně
uvědomělí. U nich spíše rozhodovaly bohoslužební řády, na něž si
v době pronásledování navykli, a o nichž četli ve svých starých náboženských knihách, jakož i rady příbuzných emigrantů, ať již dopisujících jim z ciziny, či vrátivších se domů mezi ně. Vlivy ty hned
od počátku nebyly arci jednotné. Na Valašsku s počátku rozhodovaly styky s blízkými ev. sbory a kazateli na Slovensku. Jinde,
zvlášte v Čechách, rozhodovaly místy radikálnější proudy, styk se
slezskými, saskými a pruskými emigranty, zájem o lámání chleba,
odpor k liturgickému kostelnímu zařízení, připomínajícímu nenáviděné katolické formy. V Nosislavi, Javorníku, Kloboucích, Olešnici
a okolí zase působil přímý vliv přátel z reformovaných sbodl
v Uhrách, z· Miškovce, Retsche a j., ale vadilo, že osady ty byly
vzdálené a tím se dorozumění a hledání kazatelů ztěžovalo ..
Nejsnazší a nejrychlejší spojení měli sborové, tvořící se na Valašsku, s kruhy slovenských evanjeliků a. v. A tak odtud přicházejí
první kazatelé tolerančním evanjelíkům v českých zemích.
Nejdříve přišel evanjeHcký učitel do Ratiboře, 1. listopadu 1781.
Ale k založení sboru a povolání pastora došlo v Ratiboři až r. 1782.
První pastor přišel na Vsetín, do nejdůležitějšího střediska valašských evanjelíků. Dne 26. října byl tu však vyhlášen Toleranční
patent. - Vsetínští postrašeni úskokem a protivenstvím z roku 1777, s počátku nevěřili zprávám o svobodě a báli se veřejně se
přihlásit. Ale poznavše lichost obav, přihlásili se a hned se hlásili o
povolení, aby si mohli povolati kazatele. Dostalo se jim ho od krajského úřadu v Uh. Hradišti ll. listopadu. O kazatele obrátili se do
Modré na superintendenta Torkoše. Již 10. prosince přijal jejich povolání Jan Hrdlička, potomek Bratří, rodem z Modré, narozen roku 1741, ordinovaný v Modré 7. srpna 1770 sup. Michalem Torkošem za přítomnosti Mich. Institorisa. Hrdlička pů.sobil již v Modré
a ve Středě. Na Vsetín přibyl 21. prosince. Prvé bohoslužby konal
na hod Boží vánoční 25. prosince. Byl vynikající pracovník. Působil
i literárně. Roku 1784 však pro roztržky ve sbortl z dúvodů jednak
připuštěné
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finančních,

jednak konfesijních vrátil se na Slovensko. Hrdlička byl
první evanjelický kazatel v českých zemích v toleranční církvi.':')
A druhý přišel do ROllštky. Rouštečtí evanjelíci obrátili se o lmza tele rovněž do Modré. Přišel k nim mladý kazatel Ondřej Sloboda,
rodilý z Pezinku na Slovensku. Prvé bohoslužby konal 1. Jedna 1782.
Ale již r. 1785 pro konfesijní rozpor odešel ze sboru.
Třetí duchovní správce přišel současně do Hošťdlkové, Ondřej
Orgon z Modré, který před tím po 10 let již působil v SMově na
Slovensku, ale byl státními úřady zbaven úřadu pro nepatrný pře
stupek předpisů matričních. Působil ve sboru do r. 1789. S ním do
Hošťálkova přišel i učitel Mat. Haluš.
Jako čtvrtý ev. kazatel a. v. přišel ještě v r. 1781 Ondřej Mikita
do Prllsinovic.
Tak ještě do konce roku 1781 přišli tito čtyří slovenští ev. kazatelé na Moravu. A další přicházeli za nimi do nových sborů.
III.
již 22. února další kazatel ze Slovenska, a to
Martin Marček, byv ordinován v Modré 14. února 1782 jako pastor
vyzovský. Zprvu bydlil v obecním domě v Jasené č. 40 a bohoslužby
konal ve stodole fojta Mikuláštíka, jediného katolíka v obci. Do
Liptdlll přišel první duchovní správce Ondřei Lačný z Trenčína.
Ale musil již r. 1783 ustoupiti reformovanému kazateli. Do Pržna
přišel první duchovní správce Michal Szolnensis, do Ratiboře Štěpán
Nikolaides a konal prvé bohoslužby ve stodole. Odešel však po třech

V roce 1782

přišel

*) Jde mi tu o zjištění prvních kazatelů ev. a. v., kteří přišli ze
Slovenska do nových sborů v Čechách a na Moravě. Nejde tedy o to,
kdy zase odešli do !iných sborů, ani kdy zemřeli, či zda a kdy se vrátili
na Slovensko. Neuvádím jich synů kazatelů, ježto to nejsou již kazatelé
ze Slovenska. K vůli úplnosti a k srovnání uvádím i jména reformovaných kazatelů, kteří přišli v ten čas z Uher na Moravu a do Čech. Jejich
seznamy jsou arci již známy ze zpráv zvláště Jana Végha a Jana Szalatnaye, z Památky roku 1863, z Almanachu jubil. roku 1881, ze spisku
Helm. z Tardy O prvních kazatelích, ze zpráv sborovych v Památníku
Fr. Bednáře, z maďarského pojednání S. Szabó Józsefa »A cseh-morva
református egyház« v časopise »Protestáns szemle« a posledně z pojednáni Josefa Dvořáka v americkém časopise »Křesťanské listy« v Pittsburgu 1931 »Styky českého a maďarského kalvinismu«. Ale je velmi zaiímavo sledovati, jak přicházeli do tolerančních sborů kazatelé ze Slovenska a z Uher, ať a. v. ať reformovaní, rok co rok současně a jak i
mezi reformovanými kazateli bylo dosti mnoho těch, kteří znali slovensky, zvláště s počátku. - O kazatelích ev. a. v. v Čechách psal B. Molnár
v Časopisu historickém z r. 1881. Zprávy o jednotlivých sborech přinesl
Ev. Církevník, stručnější pak Jubilejní Almanach z r. 1881 a Památník
Fr. Bednáře.
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roku do Slezska, do tamního nového sboru v Ligotce (Komor.

Lhotě). V Hodslavicích, ve sboru založeném r. 1782, stal se prvým

pastorem Jan Michalec, v Zddveřicích, sboru založeném rovněž roku 1782, byl prvým pastorem Matěi Bystřický. Odešel však r. 1785.
Na Rusavu přišel Ondřej Lehotský de Király Lehotta 18. května
1782, do H1'llbé Lhoty pak Ferdinand Szeletséllyi a 24. července
1782 nastoupil jako učitel Jan Obernauer. Leč r. 1784 odešli ze Lhoty
oba, ježto si sbor volal reformovaného kazatele. Obernauer vyučo
val pak dále na školách a až po letech, složiv zkoušku kněžskou
před superintendentem Mich. Torkošem, stal se r. 1795 pastorem na
Rusavě. Do Velké Vrbky přišel duchovní správce Ondřej Škllltéty
v červenci 1782. Byl dotud rektorem v Prietrži. Prvé bohoslužby
konal 4. srpna 1782. Ve Velké Lhotě u Dačic, kde byl sbor založen
r. 1782, stal se prvním pastorem Daniel Boczko. Začal úřadovat dne
27. září 1782. Také přišel r. 1782 do Brna pastor V. H. Riecke, rodem
z Virtemberska. Jeho choť byla z Levoče. Prvé bohoslužby konal
v Brně na hod Boží vánoční 1782. Do Sukdolu pak byl povolán za
duchovního správce Oeorg Richter z Banské Bystřice, kde byl deset
let rektorem školy. Mluvil německy i česky. Riecke a Richter byli
Němci a na německých sborech. Proto jich nepočítám mezi kazatele
ze Slovenska v českých a moravských sborech.
Tak v r. 1782 přišlo na Moravu do deseti nových sborů 10 nových pastoru a. v., nečítajíc kandidátů bohosloví, kteří se zatím
stali učiteli. Mimo to přišli tenkráte slovenští kazatelé i do Slezska.
Tak zmíněný již Štěpán Nikolaides do Ligotky, Samuel Kozányi do
Visly a Ondřej Pauliny do Bystřice. Mimo to byli podle ílředního
soupisu z 5. června 1784 na Těšínsku v tamních sborech tito pastoři:
v Těšíně Traugott Barthe,lmus, Joh. Olaubrecht Lebrecbt Fabri a
Christian Oottlieb Frohlich, v Bílsku Oottlieb Benjamin Schubert a
Oeorg Nowak, v Javoru (Ernsdorf) Oeorg Stocklasa, v Dol. Bludovicích byJ 1783--1784 Daniel Wagner z Báňské Bystřice; na Opavsku pak byl v Hošťálkově (Oottschdorf) Ernst Ludwig Schubert,
v Holčovicích (Hil1ersdorf) Franz Kari Bohnisch a v Ernsdorfě
(Arnsdorf, Arnultovice) Joh. Klabsia. Nečítám jich arci mezi kazatele, přišlé ze Slovenska do českých a moravských sborů.
Téhož roku 1782 přišli první evanjeličtí pastoři a. v. již i do
Čech. První se ucházel o kazatele nový sbor v Kl'llCembul'kll. Dne
3. prosince 1781 byl jim vyhlášen Toleranční patent. Brzy na to
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psali do Modré sup. Torkošovi o kazatele. I přišel dne 28. května
1782 Jan Ldho .. dotud kazatel v Berzeku v gemerské stolici, do Sázavy a 29. května do Krucemburku. Prvé bohoslužby konal 9. června
1782. Stal se pak r. 1784 superintendentem, ale již r. ] 785 vrátil se
na Slovensko. Láho narodil se v městě Radvani ve zvolenské stolici
22. dubna 1738. Byl tedy již zkušený pracovník. Nadto byl mu k pomoci kand. boh. Ondřej Lazányi, který s ním spolu do Krucemburku
přišel a pak r. 1783 se stal pastorem v Horních Dubenkách.
Druhý kazatel ev. a. v. ujal se své duchovenské práce V Trnávce. Trnávečtí evanje1íci dotazovali se po kazateli nejprve v Žitavě,
až pak si povolali prostřednictvím pastora Jana Láha za svého pastora Jana Csonku. Poslali mu povolací listinu do Bratislavy. Obdržel ji 28. října. Dal se ordinovati v Modré a 13. listopadu 1782
přibyl do Trnávky.
Jako třetí kazatel a. v. přišel do Čech Samo PUllillY 10. prosince
1782 do Ctiněvsi. Prvé bohoslužby konal L ledna 1783 v Ctiněvsi,
v hospodě. Sbor tamní zřídil si pak středisko v Krabčicích, ale pak
se rozdělil ve sbor a. V. a h. V. Sbor a. V. pak později zřídil si stře
disko v Lipkovicích.
V Praze tvořil se sbor pomalu v r. 1782. V době jeho vzniku
pobýval v Praze kand. boh. Jiří Ribay z Bánoviec ze Slovenska od
18. září 1782 u Štěpána Kandy. Prostřednictvím Michala Institorisa
Mossótcyho v Bratislavě, kterého si přáli Pražané za kazatele, stal
se jich duchovním správcem Matěj Marlwvic, nar. 25. března 1752
v Sarvaši, jako syn tamního duchovního správce Matěje Markovice
staršího. Pťlsobil již šest let v Pusta-Pedýmeši (od června 1777). Do
Prahy přijel 17. prosince. Prvé bohoslužby konal 1. ledna ,1783 v paláci hraběte Wurmsera, kde se konaly již před tím německé bohoslužby pro vojenský ev. sbor. Konal je od 15. září 1782 vojenský
ev. duchovní správce Kristian Jiří Schmidt z Erlang.
Také V Křížlicích vznikl sbor v r. 1782. Ještě koncem 1". 1782
přibyl do Křížlic a stal se tam duchovním správcem Štěpán Šimko.
Slovák z Trenčína. Prvé bohoslužby konal 1. ledna 1783.
Celkem přišlo tedy do Čech v roce 1782 pět slovenských evanjelických duchovních správců, na Moravu pak a do Čech dohromady 15. Bylo tedy koncem r. 1782 na Moravě 14 a v Čechách pět,
celkem tedy v Čechách a na Moravě 19 slovenských ev. duchovních
správců augsburského vyznání.

Toleranční evanjeličtí

kazatelé ze Slovenska

157

Ale v roce 1782 poi;ali přicházeti na Moravu a do Čech již
i' slovenští reformovaní kazatelé. Na Moravu do Nosislavě přišel
na žádost Nosislavských kanel. bohosloví Michal Blažek, rodem ze
Senice u Skalice, 26. srpna 1782. Ordinován byl v Debrecíně. l~ada
dalších reformovaných kazatelů nabyla vzdělání v Šáro Potoku a
ordinace došli v Miškovci. Z nich byl prvý Štěpán Brezllay, rodem
z Rimavské Soboty. Vydal se na cestu 29. srpna a přišel 2. září do
Javorníkll. Javorničtí zprvu hledali kazatele v Sedmihradsku mezi
česk~Tmi transemigrovan~Tmi v Retschi. Ale kazatel, jim odtud doporučený, zemřel, než se mohl vydati na cestu. A tak vyžádali si
v Miškovci Breznaye. Hned pak na to přišel do Klobouk Pavel
,Šlachta, rodem z Lučence, v říjnu 1782. S ním šel do Klobouk i kand.
bohoslovi Štěpán Vásárhely ze Sečoviec jako učitel, ale stal se
později duchovním správcem (1784 v Hor. Vilímovicích). Dne 8. října
1782 vydal se na cestu Pavel Szentmártony, rodem z Vily v abaujské stolici, dotud duchovní správce v Lučce na Slovensku, a stal se
pastorem V Jimramově. Samuel, pak Sallay, rodem z V. Varšian
v hontské župě, dotud rektor školy v Bagaméru, vydal se na cestu
10. listopadu 1782 a ujal se duchovní správy V Prosetíně. S ním šel
do Prosetína za učitele kand. boh. Jan Miklós, rodem z Lučence,
který pak 'později byl ordinován sup. Kovácsem a stal se dudlOvním správcem (v září 1784 v Krakovanech). Také Štěpán Balla,
rodem z městečka Tállya u Tokaje, kand. bohosloví v Šál'. Potoku,
vydal se na cestu 9. prosince 1782 a stal se pastorem ve Vanovicích,
kam přibyl ještě koncem r. 1782. Prvé bohoslužby konal tu 23. února
1783. Koncem roku 1782 přibyl pak ještě do Nového Města na Mor.
Jl.lartin Elek, rodem ze Sedmihrad, ale vrátil se brzy zpět.
Přišlo tedy v roce 1782 na Moravu prvých devět reformovaných
bohoslovců a z nich sedm se stalo hned pastory novS'ch reformovaných sborů, dva pak nejprve učiteli, aby se později též stali du,·
chovními správci.
Současně však již i v Čechách volali po reformovaných duchovních. Jmenovitě hrabě Pilip Kinský na Rychembuľce psal o ně
2. ledna 1782 pro své poddané superintendentovi Szalayovy do Miškovce. A tu přišel jako první ref. kazatel do Čech František Kovács
(Kovarz), rodem z Bánoviec, tehdy již 40letý, dotud duch. správce
v malém sboru slovenském v Nižné Kamenici u Košic. Vydal se na
cestu 12. září a přišel ještě v září na zámek v Rychemburku. Usadil
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se pak v Krouně. Za ním šel do Čech mladý' kand. boh. Michlll
Vinczencz, rodem z KisOlyvedi v hontské stolici. Přišel do Čech
4. října, vypomáhal v Krouně, ale již 17. listopadu se usadil ve
Svratouchu. Jako třetí ref. kazatel přišel do Čech Joel Jessenius,
rovněž rodem z Bánoviec a stejného věku jako Kovács. Již r. 1769
studoval v Debrecíně. Byl dosud v duch. správě v Malčicích na slovenském sboru a v Restu. Přišel do Chvaletic 15. října 1782.
Tak přišlo na Moravu a do Čech v roce 1782 již 12 ref. bohoslovců, z nichž deset se stalo duchovními správci deseti nových
sborů, dva pak zatím učiteli. Z nich deset určitě znalo českosloven~
sky a z těch asi šest bylo československého rodu. A snad i zbývající
dva -:- Balla a Elek - uměli československy aspoň částečně.
Bylo tedy koncem roku 1782 v Čechách a na Moravě celkem
19 slovenských kazatelů a. V. a 10 reformovaných. Vedle těchto
pastorů byli tu i kandidáti, kteří zatím byli pomocníky pastorů aneb
učiteli. Byli rodilí Slováci anebo aspoň uměli československy, až
snad na dva ref. kazatele, z nichž jeden se vrátil hned pak do Sedmihradska. Zprvu přicházeli jen kazatelé a. v., ale od poloviny r. 1782
přicházejí stále hojněji kazatelé reformovaní, kazatelé pak a. V. již
řidčeji. Vzrllstalť v Čechách i na Moravě sklon ke kazatelům reformovaným.
IV.
V roce 1783 přichází na Moravu z kazatelů slovenských a. V. již
nemnoho. V Ratiboři stává se pastorem Samuel Pllchovský, ve
H1'llbé Vrbce Jan Petrovič, v P1'llsinovicích Jan Lauro, v Horních
Dubenkách pak Ondřej Lazányi, který před tím od r. 17R2 pobýval

v Krucemblll'ku u pastora Láha jako domácí vychovatel. Dne 23. prosince přešel jako duch. správce do Dubenek. Do Velké Lhoty
u Dačic přišel jako pastor první Čech, Jan Vaníček. Do Čech pak
přichází Štěp(Ín HOSZlí v dubnu 1783 do Čemilova a pak do Iieř
manových Sejf, a Jan Michna, před tím po 7 měsíců učitel ve Velké
Lhotě, přibyl 18. července do Opatovic, kde koná prvé bohoslužby 7. září ve stodole Jana Dlouhého. Do Humpolce pak přijel
Samuel Ruttkay 9. ,září a s ním přišel jako učitel Štěpán Kalmár,
který pak v r. 1784 stal se pastorem v Trnávce. Přišli tedy v r. 1783
na MOl'avu jen čtyři slovenští ev. duch. správci a. v. a clo Čech
jen tři. Souvisí to s tím, že na Moravě i v Čechách mezi evanjelíky
vzrostl· sklon k vyznánl reformovanému. Šlo jim o kazatele arci,
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kteří

by znali českoslove,nsky. Ale těch bylo mezi reformovanými
v Uhrách jen poskrovnu. A tak přicházeli v roce 1783 vedle někte
rých kazatelů, kteří uměli dobře anebo částečně československy, již
daleko hojněji Maďaři, kteří teprve v tolerančních sborech se učili
česky.

V roce 1783 přicházeli skoro výhradně na popud z Čech a na
výzvu sup. Szalaye a šli do Čech. Tak přišel Emerich Csider v lednu
do Semtěše, v březnu Matouš Bacsa do Kláštera. Byl rodem z Nagydaru či z Kisdaru v tekovské župě. Uměl česky. Aspoň se Štěpán
Szeremley u něho ještě přiučoval češtině. V březnu přišel také
Štěpan Gaál, rodem z Ladány v tekovské župě, starý student.
Usadil se v Telecím.
V květnu pak 1783 odhodlali se jíti do Čech mladí studenti ze
Šáro Potoku. Přijeli společně do Krouny 22. května a odtud se rozešli do zvolených sborů: Josef Szalay, rodem z Kalesdu v tolnanské
župě, do Lysé, Jan Végh z Fokszabadinu v župě vesprimské, do
Libiše, Petr Molnár, rodem z AlsóOrsu v~ vesprímské župě, do
Lozic, Štěpán Szeremley, rodem ze Szeremle u Dunaje v komitátu
peštském, jenž ovládal dosti český jazyk, do Velimě a Ondřej
Kovács, rodem z BalantofOkajaru v župě vesprímské, tehdy 221etý,
stal se pastorem ve Kšelích.
Jen jediný reformovaný duchovní bral se v ten čas na Moravu,
Štěpán Nagy z koleje debrecínské. Ujal se práce v Novém Městě
na Moravě 14. června 1783.
Zatím na popud Františka Kovácse, pastora v Krouně, který na
jaře r. 1783 se odebral do Uher, aby tu získal další duchovní, vydalo
se do Č.ech dalších 13 maďarských kazatelů, odchov~nců šaryšskopotocké školy, a v červnu 1783 ujali se tu práce: Samuel Oalambossy, rodem z Barcika v tekovské župě, ujal se 1. června sboru
v So6ěhradech, Samuel Szeremley, bratr Štěpána, rodem ze
Szeremle, usadil se v Sánech u Poděbrad. Ladislav Baka, rodem ze
vsi Fiilesd v župě szamarské, odebral se do Hořdtve. Mojžíš Tardy
tehdy 231etý, rodem ze vsi Kišru v župě szatmarské, převzal duchovní správu v Libici. Jan Kazay, rodem z městyse Tarcalu v župě
zemplinské, usadil se v Bukovce, Jan Breznay, bratr Štěpána v Javorníku, stal se duchovním správcem v Slollpnici, Benjamin Kiss,
321etý, rodem z Krasnik-Vajdy v abaujské župě, přišel do Bošína,
Mikuláš Toronay, rodem z městečka Megyaszó v župě zemplínské.

160

Dejiny

251etý, ujal se práce v Proseči, Jan Šimon Turóczy, rodem z Aszaló,
usadil se V Chlebích, Štěpán Berdy, rodem z Ragály v gemerské
župě, převzal duchovní správu ve Velenicích, Ondřej Akos zNova
v abaujské župě, stal se duchovním správcem v Močovicícll u Časla
vě, Jan Szalay, bratr Josefa Szalaye v Lysé, rodem z Tolčavy
v župě zemplínské, zahájil duchovní práci v Dvalwčovicích a Daniel
Martón, rodem z Vadna v boršodské župě, přišel do Borové.
Brzy pak na to přijel do Čech Samuel Orosz de ťejér Bezerika,
rodem z Nagykároly v župě szatmarské, jako pastor do Vtelna.
V prosinci 1783 pak dalších osm kandidátů z Šár. Potoku ujalo se
na popud opět pastora Kovácse duchovenské práce po sborech če
ských: Samo Szžics, rodem z Miškovce, v Čermné, Štěpán Rimányi,
rodem z Vilmány v abaujské župě, v Rané, Ondřej Szego, rodem
z Miškovce, v l(ralwvanech, Samuel l(apossy, rodem, z Nového
Města p. Š., vstoupil v duchovní správu v Nebuže!ích, Jan Szalatnay
z Miškovce stal se pastorem v Moravči, Jan Csomor z Nov. Lótu
v župě tekovské v Libštátu, Petr Tsikor ze Sajóvámos v župě boršodské na Vysoké, a Štěpán Toros z Kisaru v szatmarské župě usadil se v Hradišti u Nasavrk.
V celku tedy v roce 1783 přibylo reformovaných duchovních
z Uher do Čech 30 a na Moravu jeden. Byli to skoro vesměš Maďaři, ale někteří z nich přece uměli více či méně československy,
jako Csider, Bacsa, Molnár, Štěp. Szeremley, Ondřej Kovács, Samo
Szeremley, Jan Breznay
a Martón.
,
Do konce roku 1783 přibylo tedy na Moravu 18 a do Čech osm
ev. duchovních správců a. V. a na Moravu osm, do Čech pak 33 reformovan$rch, celkem tedy 67 evanjelických pastorů, z nich 26 a. v.,
41 reformovaných. Jejich příchodem byla hlavní potřeba sborů
splněna. Proto nadále přicházeli kazatelé ze Slovenska a z Uher již
I
ve skrovnějším počtu.

V.
V roce 1784 přichází ze slovenských evanjelických kazatelů a. V.
do Čech již jen Jan Borott, narozený v Pezinku 21. dubna 1757, do
Habřiny, kde koná prvé bohoslužby 9. května 1784 a odkud obstarává i l(ovánec, a Štěpan Leška, narozený ve Vrbovciach v nit ranské
župě 21. října 1757 z rodiny moravského emigranta, do Černilova
7. září 1784. Štěpán l(almdr pak, který od roku 1783 byl učitelem
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v Humpolci, přijal povolápí do Trndvky a přešel tam jako pastor dne
11. prosince 1784. Leška a Kalmár byli spolu ordinováni superintenden tem Láhem v Krucemburku 10. prosince 1784. Také přišel tenkráte do Heřmanových Sejf pastor Kristián Bogenhart, Němec. Nepočítám jej proto mezi slovenské ev. kazatelé a. V.
Na Moravu pak přišel v r. 1784 Michal l(oldr, jako nástupce
Jana Hrdličky, na Vsetín.
Něco hojněji přicházejí v roce 1784 reformovaní kazatelé z Uhel:,
ale rovněž již v menším počtu než dosud.
Na Moravu přichází Josef Stelter, vlastně Štiller, rodem ze
Szakácse v boršodské župě, do té doby duchovní správce v Zadorfalvě, a usazuje se 25. února 1784 v Liptdle. S ním šel do Liptálu za
učitele Michal Vámosy, narozeny v Szepeši, student potocký, který
pak později r. 1786 se stáva pastorem v Liptále. Koncem pak r. 1784
ujímá se duchovní práce v Nosislavi Jan Intzédy, vzdělaný v DebreCÍně, byv povolán superintendentem Blažkem, aby se stal jeho nástupcem. Nadto Štěpán Vasarhelyi, dotud učitel v Kloboucích od
roku 1782, stává se r. 1784 pastorem v Horních Vilímovicich.
V Čechách pak v dubnu 1784 ujímá se na popud přítele svého
Jana Végha Jiří Fazekas sboru v Lečicích. Jan Miklós pak, od roku
1782 učitel v Prosetíně, stal se duchovním správcem v l(rakovanech,
byv v září 1784 ordinován od sup. Kovácse. V říjnu na to přicházejí
do Čech ref. kazatelé Michal Bad, rodem z Kiskovesdu (Malého Keveždu) v župě zemplínské, 251etý, do Svratouchu, Jan Bodlldr, rodem z Polanky v župě abaujské" přišel z koleje potocké, byl
ordinován svým příbuzným sup. Kovácsem, stal se jeho vikářem
v l(rouně a pak ve Velími, až pak r. 1786 se stal pastorem v Sázavě.
Michal pak Gadl, roqem ze Žarnova (Zsarmo) u Turně na Slovensku, přichází rovněž v říjnu 1784, učí se pak češtině po farách, až
r. 1785 stává se pastorem v Bučině.
Přibyli tedy v roce 1784 tři pastoři a. V. v Čechách a jeden pastor na Moravě, reformovaní pak tři pastoři na Moravě a pět v Če
chách. Přišlo tedy celkem do konce r. 1784 do Čech 11 pastorů a. v.
a na Moravu 19, a do Čech 38 pastorů h. V. a na Moravu 11. Dohromady tedy přišlo 79 pastorů, z nich 30 a. V. a 49 h. V.
Také v roce 1785 přišlo do českých zemí několik pastorů asi
jako v r. 1784. Na Moravu přišli kazatelé a. V. Samuel Šimka na
Rusavu a Jan Lány do Ratiboře, do Čech pak Samuel Láho do
II
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Černilova. Mimo to Jan Molitoris, syn učitele v Biré na Slovensku,
narozený 19. listopadu 1764, byl od r. 1783 učitelem ve Velké Lhotě,
od 19. pak srpna 1784 učitelem a kaplanem v Krucemburku a stal se
11. září 1785 duchovním správcem v Kl'llCembllrku po sup. Láhovi.
Z reformovaných pak přišli v roku 1785 na Moravu: Štěpán
Kalnay, rodem z Debrecína, stal se v Jimramově kaplanem superintendenta Blažka a pak pastorem na Vsetíně. S ním pak přišel Jiří Nagy,
narozený r. 1763 v Nagykalló v župě szabolcsské, vzdělaný v Debrecíně, na vyzvání sup. Blažka a usadil se v Prosetíně. Rovněž na popud sup. Blažka přišel pak z debrecínské koleje Alexander KLÍn, 1'0,'
dem z Kecskemétu v župě pešťanské, a usadil se v Nosislavi. S ním
přišel i jeho přítel Jan Šimon, rodem z vesnice Kocs v župě komárenské, student debrecínský a stal se pastorem v Zádveřících. V roce
tom stal se pastorem ref. prvý reformovaný český kazatel Jakub
Bohumil Štětina (Stettinius) v Bučině. Přišel ze Slezska z kruhu
emigrantů.

Přišli tedy v 1'. 1785 do českých zemí čtyři slovenští kazatelé a. v., dva do Čech, dva na Moravu a čtyři kazatelé z Uher,
vesměs na Moravu. Celkem tedy do konce 1'. 17R5 přišlo do česk~Tch
zemí z Uher a jmenovitě ze Slovenska 87 pastorů, z nich 53 refor··
movaných a 34 a. v., ne čítajíc kandidátfl, kteří zatím se stali a byli
učiteli.

VI.
Po roce 1785 v letech dalších počet ev. kazatelů, přicházejících
do českých ze~í ze Slovenska a Uher, již značně klesá. Nové sbory
toleranční již se téměř vl'lbec netvoří a tak jde již jen o náhradu za
kazatele, kteří z tolerančních sborů zatím odcházejí anebo i umírají,
ježto domácích kazatelů až na skrovné výjimky dosud není.
V roce 1786 přichází ze Slovenska jediný kazatel a. v. do Čech,
Daniel Korbely, narozený 21. července 1765 v Novém Městě n. Váh.
Studoval v Bratislavě. Ujal se práce v Kovdnci, kam přišel dne
6. června 1786. Na Moravu přibyl rovněž jediný Samuel Medveck:v
do Velké Vrbky.
Také z reformovaných přišel v roce 1786 jediný kazatel z Uher
do' Čech, Tomáš Kovács. Studoval v Šal'. Potoku a převzal sbor
v Soběhrdech. Na Moravě pak Michal V dmosy, dotud kandidát a
učitel, stal se duchovním správcem v Liptále. Zmíněný pak již Jan

Bodnár, od roku 1784,

v Sázavě.

vikář
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superintendent, stává se pastorem

Přišli

tedy v roce 1786 jeden slovenský ev. kazatel a. v. do Čech,
jeden na Moravu, jeden reformovaný do Čech a jeden ref. kandidát
učitel stal se pastorem na Moravě. Celkem přibyli čtyří kazatelé.
Roku 1787 přišli ze Slovenska dva kazatelé a. v., oba do Čech.
Pavel Zelenka ze Senice do Křížlic a Lad. Tomka, rodem z Polkušova v turčanské stolici, do Kl'llCemburku. Na Moravu nepřišel
žádný. Také z reformovaných nepřišel nikdo.
V roce 1788 nepřišel do Čech žádný kazatel a. v. Na Moravu
přišel Jan Molndr, narozený 25. prosince 1765 v Šalkové u Báňské
Bystřice. Již před tím působil jako učitel na Vsetíně v letech 17851787, načež studoval dále v Bratislavě, a byl pak povolán do Vel/u!
Lhoty vokací z 23. listopadu 1788. Reformovaný přišel jediný ŠtěplÍn
Ivdnyi, rodem z Miškovce, z koleje patacké, do Čech do Dvakačovic.
Roku 1789 přišel na Moravu Čéch a. v. Prant. Čížek z Prahy
do Hošťdlkové a Slovák Samuel ReviczkJ' , který byl dotud učitelem
v Ho'šťálkové, stal se roku 1789 pastorem na Rusavě. Z reformovaných přišel rovněž jediný Štěpán Kulifay z Lučence jako učitel do
Prusinovic, ale stal se pastorem až roku '1793 v Hrubé Lhotě.
V roce pak 1790 přichází jediný slovenský ev. kazatel a. v. do
Čech, Jan Petyjdn, do Trndvky. Reformovaný kazatel nepřichází
žádný.
V celku tedy přišli v letech 1786-1790 ze Slovenska čtyři pastáři a. v. do Čech, tři na Moravu a dVa reformovaní do Čech a
jeden na Moravu. Do konce toku 1790 přišlo tedy do Čech 17 á. v.
a40 reformovaných, na Moravu 24 a. v. a 16 reformovaných, celkem
přišlo do českých zemí 97 evanjelických kazatelů, 41 a. v. a 56 reformovaných. Mnozí z nich arci db té doby již se zase vrátili do své
rodné země, anebo i do Slezska a někteří z nich již zemřeli.

VII.
V následujícím desetiletí 1791-'-1800 přicházeli kazatelé ze Slovenska a z Uher do českých zemí podobně řídce jako v posledním
pětiletí. Z kazatelů a. v. stali se pastory na Moravě: Jan Obernauer,
výše zmíněný kandidát a učitel od roku 1782; stal se duchovním
správcem na Rusavě roku 1795, do Velké Vrbky pak přišli v,tomto
11*
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desetiletí Samuel Poleskovič, Ondřej Pecnek, který roku 1793 přešel
do Čech do Kovánce, a Pavel Mareček, v Hodslavicích pak stal se
pastorem Jan Pilečka (do r. 1784). Do Čech v té době přišli ze
Slovenska kazatelé a. v.: Jan Pavel Tomášik (jeho vnukem je Samo
Tomášik, autor písně »tlej, Slované«) r. 1791 do Trndvky, O. Andaházy r. 1792 do Opatovic, Pavel Caltík r. 1794 do Černilova, Štěpán
Bolemann roku 1794 do Křížlic, Ondřej Žlebe!?, na~ozený 31. března
1774 v Sučanech v turčanské stolici, roku 1796 do /(rllcemburku a
Jan Pleškány roku 1800 do Kovdnce. Přišlo jich tedy šest do Čech
a čtyři na Moravu.
Reformovaní pak kazatelé z Uher v letech 1791-1800 stali se
kazateli na Moravě: Štěpán Kulifay, od roku 1789 učitel v Prusinovicích, stal se roku 1793 duchovním správcem v Hrubé Lhotě, Pavel
Blažek, bratr superintendenta Michala Blažka, roku 1795 v Zádveři
cích, Jiří Bory, již starší maďarský duchovní, roku 1796 v Prosetíně, Jan Fábry 1798 v Rzlždce. Do Čech pak šli: Štěpán CzaM
roku 1792 do Svratouchu, Štěpán Bclcsa roku 1793 do Libiše (ale
hned se vrací do Uher), Fr. Paal roku 1794 do Bukovky, Martin
Kover roku 1795 do Bučiny, Vojtěch Baranyai, rodem z Piispokladány u Debrecína, vzdělaný v Debrecíně, roku 1800 do Borové a
v témže roce Ladislav Lenkay, vzdělaný rovněž v Debrecíně, při
chází s ním a stává se pastorem v Chvaleticích a Ondřej Forgdch
v Soběhrdech. Přišli tedy v tom desetiletí čtyři ref. kazatelé na
Moravu a sedm do Čech.
Do konce století přišlo tedy ze Slovenska do Čech 23 pastoru
augsburského vyznání a na Moravu 28, reformovaných pak do
Čech 47 a na Moravu 20, celkem 118 pastoru, 51 a. v. a reformovaných 67.

VIII.
V dalším období přicházejí reformovaní kazatelé do českých
zemí již jen ojediněle a jen v prvých třinácti letech, pak vubec již
nepřicházejí. Slovenští pak kazatelé a. v. přicházejí ještě po celé
století, ale také stále řidčeji. Souvisí to s tím, že od roku 1'795 již se
ujímají práce po sborech domácí čeští bohoslovci v počtu vždy
větším, a tak není již tolik třeba duchovních správcu, kteří by ze
Slovenska a zvláště z Uher přicházeli za mnohých potíží na Moravu
a zvláště do Čech.
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Po roce 1800 přicháíiejí zUher již jen tito reformovaní kazatelé:
Roku 1801 stává se Pavel Oaal pastorem ve Velenicích, roku 1802
Štěpán Šoltész, rodem z Abaujszantó v župě abaujské, ujímá se po
něm duchovní správy ve Velenicích. Pak zase roku 1805 stává se
Jan Szántay duchovním správcem v Libštdtě a Szétschenyi de
Szendréí ve Vysoké. Pak nepřichází nikdo, až teprve roku 1813 při
chází na Moravu Štěpán Oartsik, rodem z Pozby u Komárna v župě
tekovské, a usazuje se v Prosetíně. Téhož roku přichází ještě Petr
Mésároš a pusobí pak v Liptdle. Přišli tedy po roce 1800 již jen
čtyři kazatelé reformovaní do Čech a dva na Moravu.
Slovenští ev. kazatelé a. v. přicházejí do českých zemí ze Slovenska po celé století, zvláště na Moravu východní, s níž Slovensko
sousedí a je také duchovně spřízněnější. Do Čech přišlo jen pět slo,
vensk}Tch kazatelU: Pavel Boryk 1803 do Humpolce, Jan SzrtlmO\'ský, narozený 1. ledna 1788 v Beňadikove v liptovské stolici. přišel
jako kandidát do Humpolce, 1'. 1812 a Samuel P01'llbskjí roku 1814
opět do Humpolce, Bohdan KutUk r. 1863 do Křížlic a Petr Ma1'llšiak,
narozený v Iiybech, roku 1878 do Libštátu.
Na Moravu přišlo v té době' ze Slovenska 23 kazatelu a. v.:
Pavel Hurban od r. 1803 do 31. března 1804 a Jiří .Vagy od 1. dubna
1804 do r. 1819 do Vel. Lhoty u Dačic, Štěpán Petrucha roku 1806
do Vsetína, Jan Šulek, praděd generála Štefánika. lR14-1815 do
Pržna, Jiří Hraškóczy roku 1810 do Jasené, Jiří Rosza r. 1814 do
Vsetína, Jan Dewm do r. 1816 do Vel. Vrbk.v, Ludvík Latlwczy
r. 1815 do Pržna, Josef Motl po 1'. 1816 do Vrbky, Adam Žambokréty
r. 1819 na Rllsavu, Jan Vidovský 1'. 1822 do Jasené, Jall Lány, synovec Jana Lányho st., roku 1824 na místo svého strýce do Ratiboře,
Daniel Sloboda, narozený roku 1809 v Uh. Skalici, 14. dubna 1837
na Rusavu, Jiří Mítták po roce 1830 do Vetké Vrbky, Adam Žambokrety r. 1842 do Pržna, Samuel Jurenka z Myjavy r. 1858 na Vsetín.
Pavel Hajnóczy roku 1865 do Jasené, Jan z l(rajszll roku 1866 do
Hošťálkové, Antonín !;;tzír, narozený roku 1857 v Zemanském Podhradí, ordinovaný roku 1882, r. 1884 do Hodslavic, Jan Kadlečík,
narozený 13. února 1851 v Trenčíně, roku 1889 do Hošťálkové, Pavel
Ferd. Lanštják 1'. 1883 do Horních Dubenek, Jan Bázlik 1'. 1921 do
Hošťálkové, a }. POl'ubjdk r. 1924 do Vsetína.
Přišlo tedy celkem od tolerance do dneška z Uher a jmenovitě
ze Slovenska do Čech 28 evanjeHckých kazatelu a. v., na Moravu 52,
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dohromady 80, kazatelů pak reformovaných přišlo do Čech 51 a na
Moravu 22, celkem 73. Přišlo tedy kazatelů a. v. ještě více než reformovaných. Při tom nejsou počítáni ti, kteří šli do Slezska do
tamních českopolských sborů.
Kazatelé ti přicházeli arci nejen do nově založených sbodl,
nýbrž i později do sborů již ustálených, jmenovitě kazatelé, kteří
přicházeli později, po roce 1785, a jmenovitě v století XIX. a XX.
Ti již nekonali práci průkopnickou, nýbrž pravidelnou duchovenskou.
Slovenští ev. kazatelé a. v. mluvili všichni československy, ale
i mezi reformovanými kazateli byli někteří rodilí Slováci, a nad to
mnozí, kteří znali dobře anebo aspoň částečně československy. A i ti,
kteří byli původu čistě maďarského a z krajů čistě maďarských a
neznali z domova česky, hleděli již předem, když se rozhodli jíti
mezi český evanjelickfT lid, přiučiti se českému jazyku. Proto učili
se česky dosti rychle a někteří se vžili do češtiny velmi pěkně. Ně
kteří ovšem mluvili vždy česky velmi tvrdě a neuměle.
Z kazatelů, kteří přišli do Čech a na Moravu, mnozí pobyli tu
jen krátce anebo i déle, ale pak se vraceli do svého rodného kraje.
Někteří z nich docela zdomácněli v českých a moravských sborech
a jejich potomci dosud tu žijí v jejich duchu. Jména slovenských
farářů Lány, Molnár, Sloboda, Hajnóczy, Marušiak a j. a reformovaných Végh, Szalatnay, Tardy, Šoltész, Nagy a j. vyskytují se
dosud v našich sborech a jich potomci tu žijí dosavad.
Zamyslíme-Ii se nade všemi těmi 153 pastory ze Slovenska a
z Uherska, kteří přišli do našich zemí v době toleranční i později,
a zvláště připočteme-li k nim i jejich syny a vnuky, rovněž duchovní
pracovníky na církevní roli v našich sborech, musíme přiznati vděč
ně, že vykonali pro naše sbory v mnohé bídě a za vell\:ých potíží
velikou práci. I když veliká část z nich se vrátila zpět, namnoze pro
velikou bídu, přece jen bez těchto pracovníků slovenských a maďaľ
skfTch by byla bývala práce v tolerančních sborech naprosto nemyslitelna.
IX.
Pastoři původu českého a moravského přejímají práci slovenských a maďarských pastorů teprve později. Z prvých domácích
ev. jinochů, kteří se chystali k duchovenské práci v tolerančních
sborech, byl 131etý Jiří Palacký, otec Františka Palackého, hned
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v prvé době toleranční v,1'. 1781-1782. Ale pro překážky vrchnosti
Sešlo s jeho bohosloveckého studia. Stal se aspoň učitelem ve svém
rodišti v Hodslavicích. Prví domácí kazatelé v době toleranční jsou
v církvi a. v.: Jan Vaníček, pastor ve Velké Lhotě od 1'. 1783, Frant.
Čížek, rodem z Prahy, pastor v Hošťálkové od 1'. 1789, kde působil
před tím i jako učitel, Jan Kovdř, narozený v Brandlíně u Dačic na
Moravě, pastor v Trnávce od 1". 1795, Vojtěch Špinar, rodem z Krucemburku č. 16, pastor v Humpolci od roku 1795, Josef Krejčí, narozený v Horních Dubenkách 27. února 1773, pastor v Humpolci od
roku 1797, David Kllčera, pastor v Lipkovicích, Mat. Havlík, pastor
v Křížlicích od r. 1809, Václav Procházka, pastor v Kovánci od roku 1813, František LOj/Ul, narozený 4. března 1793 ve Velké Lhotě,
od roku ] 815 až 1816 učitel v Praze, pak pastor ve Velké Vrbce,
Jakllb Beneš, narozený ve Studnici u Náchoda dne 25. června
1792, pastor v Krucemburku od r. 1818, Jiří Holeček, rodem z Čer
nilova, pastor v Černilově od r. 1820 Pavel Straka od r. 1820 ve Vel.
Lhotě. Pak již přicházelo domácích kazatelů vždy více vedle slovenských kazatelů, kteří i nadále občas rádi stávali se duchovními
správci v českých ev. sborech a. 'v., zvláště na blízké jim Moravě.
Jinoši z tolerančních sborů bývali posíláni na studia gymnasUní do
Trenčína a do Modré, jakož i do Bratislavy, kde pak studovali i bohosloví. Tak studoval i Frant. Palacký, v Bratislavě připravoval se
k duchovní práci v církvi ev. a. v. v českých zemích a o prázdninách 1817 kázal v Hodslavicích, ale věnoval se pak studin historie.
V reformovaných kruzích v Čechách a na Moravě byla pociťo
vána potřeba domácích kazatelů daleko silněji než v církvi česko
moravské a. v. Bylof kazatelů reformovaných v Uhrách, znal~'ch
českého jazyka, poměrně velmi málo a bylo patrno, že není naděje,
že by mohli přicházeti z Uher v dostatečném počtu. Naráželo také
vždy více v českých reformovaných sborech, když jich kazatelé
přece jen někdy neovládali dosti češtinu. Proto pomýšleli reformovaní toleranční duchovní sami od počátku na to, aby se domácí
jinoši vzdělali v bohosloví. Proto již 5. září roku 1783 žádali jejích
zástupci Josef Szalay a Jan Végh v audienci v Hloubětíně císaře
o zřízení evanielické fakulty v Praze. Císař .Josef U. upozornil je,
že nejsou s to, aby si takovou školu zřídili, a vyzval je, aby posílali
české jinochy do Prahy na školu latinskou a pak na theologii do
Potoku nebo Debrecínu. Činili tak s tím rozdílem, že posílali své syny
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již na školy latinské do Uher, do Lučence, Miškovce, Nagy Korose
a Modré, jakOž i na střední školu a pak i na školu bohosloveckou
do Šal'. Potoku a clo Debrecína, Pápy, Kecskemétu a Šopraně, někdy
i do Německa, později i clo Bratislavy, kde bývalo pak vždy několik
studujících současně z českých a moravských sboru.
Zajímá, že již přecl tolerancí roku 1779 odešel Jan Košut, desetiletý syn Tomáše Košuta ze Lhoty, do Trenčína, aby se tu připra
voval k stucliu. Dokončil je pak v Miškovci, Šal'. Potoku a Debrecíně.
S ním tu studoval i Josef Gerža. V Šar. Potoku na střední škole byl
zapsán 10. listopáclu 1794 Gecleon Šlachta, syn pastora z Liptálu,
16letý. A jiní stuclovali jinde.
Zatím přišli první čeští reformovaní bohoslovci do zemí českých
z emigrantu ve Slezsku. Roku 1783 vrátil se clo Čech Jan O. Ště
tina a měl se státi pastorem v Bučině, ale oclešel do Slezska. Místo
sebe poslal pak roku 1785 svého syna Jakuba Bohumila Stettinia,
který se stal pastorem v Bučině, ale po třech měsících odešel do
Nového Města na Mor. roku 1786. Také jeho bratr, Aroll Sfettinius,
stal se roku 1788 pastorem v Novém Městě na Mor.
Ale teprve roku 1795 zahájena byla větší akce o výchovu domácích reformovaných bohoslovcu. Tenkráte vydalo se z Čech
cleset jinochů vybraných u věku 11-14 let na cestu clo Uher. Byli
oclvezeni do Lučence na gymnasii ní studia, aby se tu chystali k studiu bohosloví v Šar. Potoku a Debrecíně. Byli to Antonín Bubeníček
z Brozánek, Karel Francouz z Poděbracl, Václav Francouz z Osečka,
Ant. Fleischer z Brozánek, Matěj Kubeš z Krabčic, Josef Nešpor
z Liblic, Jiří Opočenský z Peřimova, Josef Šeclivý z Obříství, Ant.
Vaňha z Hořína a Jan Zajíc z Bošína. Za nimi pak šli další a mezi
nimi již i synové maďarských duchovních z Čech.
Z nich a z jiných českých stuclentů tu nejmenovaných vzrostli
první čeští reformovaní duchovní správcové: Josef Janko, pastor
v Prusinovicích ocl roku 1794, Antonín Štorch, pastor v Horních Vilímovicích ocl roku 1796, Jakub Lllkl, rodem z Nosislavě, pastor na
Vsetíně od roku 1797, Jan [(o Šll t, pastor v Novém Městě na Mor.
ocl roku 1798, Josef Gerža, pastor v Horních Vilímovicích, ocl roku
1798, Jan Csomor, roclem z Liptálu, pastor v Krabčicích ocl 1'.1800,
Jali Pail ze Svratouchu, pastor v Černilově ocl roku 1800, Jan Holý,
pastor v Růžclce od roku 1801, Gedeon Šlachta, pastor v Novém
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na Mor. ocl roku,1804, Benj. l(iss ml., pastor v Telecím od
roku 1806, Ant. Bubeníček, pastor v Lysé od roku 1807, Jiří 0/10čenský v Čermné ocl roku 1807, Mat. Hykl v Prusinovicích od roku 1807, Vdclav Francouz v Ubštátě od roku 1808, Anton Fleischer
v Bučině od roku 1808, Josef Nešpor v Dvakačovicích od r. 1810,
Josef Végh z Ubiše v Libiši od roku 1811, Gerson Tar(/y v Lysé ocl
roku 1811, Josef Rimdny ve Vtelně ocl roku 1811, Matěj Kubeš ve
Kše!ích od roku 1811, Josef Šedivý v Soběhrdech ocl roku 1812,
Gerson Szalatnay z Moravče v Dvakačovicích ocl roku 1813, Jan
Vavrušlw v Horních Vilímovicích od roku 1813, Jan OpočenskJí
z Peřimova v Telecím ocl roku 1814, Antonín Kadlec v Prosetíně ocl
roku 1815, Jan Janata v Bučině od r. 1816, Gabriel Molndr v Sloupnici od roku 1816, Pavel Jelínek v Ruž4ce od roku 1817, [(arel [(lÍn.
rodák kloboucký, v Javorníku od roku 1817, Jan Szalatnay z Moravče v Chlebích ocl roku 1818, Josef Szalatnay z Moravče v Chlebích ocl roku 1820, Samuel Tardy v Bošíně od roku 1820,
a Vdclav [(aratícít z Jimramova v Německém od roku 1820. A če
ských reformovaných pastorů přibývalo pak stále více. Kdežto
v clobě přeclchozí nemohlo několik sborů býti obsazeno vlastními
duchovními správci a musili býti přes 30 let aclministrovány
okolními pastory, jako Raná, Lozice, Sázava, Horní Krupá, Prusinovice a j., dochází po roku 1820 k obsazení aspoň některých z nich.
Studium bohosloví se totiž studujícím obou vyznání nemálo
usnadnilo, kclyž roku 1810 bylo zřízeno ev. gymnasium v Těšíně a
roku 1821 bohoslovecká škola ve Vídni. Tu již čeští stuclenti ponenáhlu přestávaií choditi na studie do Uher a na Slovensko, kcle všude
se vzmáhala maďarisace, a šli raclěji do Těšína a do Vídně. Odtuu
pak přicházeli již četní noví cluchovní správcové a. v. a h. v. do
Čech i na Moravu, do Slezska. Dochází i k tomu, že bohoslovci, roclem z Čech a Moravy, odcházeií docela clo Uher clo sborů maďar
ských reformovaných a na Slovensko clo sboru a. v., a pozclěji i do
sboru německých v Čechách, na Moravě i v zemích rakouských a
německých a pak i mezi emigranty do Saska a Pruského Slezska,
do Chorvatska a Slavonie, do severoamerických Spojených státU a
v posleclní době na Slovensko, aby tam všude pracovali jako cluchovní správcové a profesoři náboženství v tamních církvích. Tak
na 40 pracovníku i více již oclešlo pracovati mimo Čechy a Moravu
v jiných zemích na církevním poli.
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X.
Tak česká církev evanjeHcká a. v. a h. v., nyní již od roku 1918 .
sjednocená pod jménem Českobratrské církve evanjelické, splácí
aspoň částečně služby lásky jí prokázané 153 kazateli. kteří přišli
ze Slovenska a Uher od doby toleranční do českých zemí, aby če
ským sborům, nemajícím kazatelů, posloužili slovem života. Vzpomíná však vděčně, a vždy bude vzpomínat, všech těch, kteří v dobách nedostatku kazatelů se ujali sborů, nemajících pastýře, a byli
firn pastýři obětav~'Tmi a věrnými.

IV.

SYSTEMATICI(Á TEOLOGIA.
Prof. Dr. Ed. Tenmann·Tartu:

,Al:TrXTTQl:' AXQPIl:TQl:
Der iahrhundertelange Kampf um die beiden Naturen Christi
enth~Ut ein hOchst wichtiges Interesse, das im Kampfe selbst nur
mangelhaft zurn Ausdrl1ck gelangen konnte. Die zur Verfiigung stehende Sprache und die zl1grunde Hegende Philosophie waren diesem
Interesse ungUnstig. Dieses Interesse ist das Recht, der Anspruch
des per s o nI i che n E i n ze; m e us che n, des christlich gJaubigen auf Leben und Seligke'Ít. Das OeWhl fUr dieses Recht ist
menschlich, also iiberall mog1ich und vorhanden. Es kommt auch in
allerlei mystischen Kulten und Riten zum Ausdruck Es wurde aber
auch auf verschiedene Weise verdrangt und unterdriickt. lm Judentum litt der kleine Mensch unter der Str,enge des Oesetzes und der
Oottesferne im Oriechentum unter der Oberlegenheit der n6Au;
und ihrer Demagogen und Tyrannen. Aber besonders die Philosophie
v.ersperrie ihm den Weg zur Existenz. Das Sein war nm eill allgemeines, iibermenschliches Sein der Idee, des Oedankens, des A6yoS,
der \Veltseele, des voiJS· Die Seliig1keit konnte schliesslich nur im
Aufg,ehen in diesem Sein, in der Apotheose bestehen. Es war kein
purer Egoismus, der sich dagegen straubte, sondern das echte,
wirkHche menschliche »Empfinden«, sein Bewusstsein, das daril1
doch keine Befriedigl1ng finden konnte, eine dunkle Ahnung, der
dieser mystische Gedankenflug ins JenseMs doch nicht behagte.
Wenn A t han a s i u s platonisch Recht hatte und dieses Recht
auch behielt, so ist dennoch der zeitweilige Erfolg des.A r i u s,
dessen Metaphysik Christi auch von uns nur mit einer Umdeutung
verstanden werden kann, allein damit zu erklare.n, dass e r Ch r is t u s den Men s che n a I s e i 'll e n Men s che n na h e r-
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b r ach t e, indem er ihn aus Mangel an praziserer Ausdrucksweise
zu einem Oeschopf Oottes machte. Durch diese Men s che n n a h e
Christi kam au ch Gott naher aus den kalten metaphysischen I~egio
nen der ewigen Transzendenz des Monotheismus. Nicht umsonst
preist E. Renan und andere den Polytheismus, als eine Religion, die
die Oegenwart Oottes in se'inen Manifestationen dem einfachen
Menschen besser veranschauJichten.
Der ausgesprochen religi6se Kampf drehte sich um das Verhaltnis zu Oott. Der m o not h e i s t i s che O o t t wurde immer
transzendenter und e n t f e l' n t e s i c h vom Menschen. Daher das
Bediirfnis nach Mittle.rn und Vermittlern, selbst im Onostizismus.
Der pan t h e i s ti s che O o ft sog den Menschen auf, er e n tper s 10 nI i c h t e i h n, beranbte ihn seines Wesens. Die griechische Philosophie, deren Begriffsbildung wegen des abstrahierenden Verfahrens das Bewusstsetn iibersah und vermied, konnte nul'
bei der Onosis oder bei dem mystischen Pantheismus ihr Ziel
finden. Rei der Onosis, weil die hochste und edelste, die herrschende
Funktion das Denl\ell war. Bei dem Pantheismus, da die Eií1heit des
Prinzips dogmatisc:h feststand, das EV uct/, nc7.v. Nur dieses Eine
hatte Snb jek t wert, sonst galt návTa ~E7 (ohne Subiekt!) Auch
das Denken, das Erkennen, we1ches sich mit dem Sein identifizierte,
beraubte den Menschen um d a s Per s o n I i che. Das Snchen des
Feststehenden EV, des Absoluten, des Obiektiven musste alles Personliche, alles lndividuelle filr zufallig und verganglich erklaren.
Statt des Menschen erhielt die abstrahierte Idee einen Substanzwert. So wurde der Philosoph schon durch das Denken Asket inbezug auf das zufalIige Menschentum.
Wegen der Sinnenwelt aber konnte das Stoffliche nicht geleugnet werden. Die Sinnenwelt wurde wohl <in Ideen zerlegt und aUlgelOst. Selbst die Materie verwandelte sich in ein Pr'inzip des Nichtseins. Als solches war sie dem Sein entgegengesetzt. Ein Rest des
Dualismus stand dem Monismus gegeniiber. Der Oeist konDte das
Fleisch l1'icht ganz iiberwinden. Er musste sich sogar im Fleische
dem Fleische offenbaren. Das Fleisch als Materie musste sogar
eine eigene Idee enthalten. War nun die Verbindung dieser Oegensatz'e in Christus eine Syn these mit mon~stischer Spitze'? Oder eine
Erniedrigung, ein Leiden Oottes, des Logos, seine SelbstentaussefUng'? Wegen der Verachtlichkeit, der Nichtiglmit des Fleisches, der
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Materie'? Obgleich diese, Oegensatze bis heute noch zu schaffen
geben, soli ten wir uns den Kampf des Christentums auf platonischidealisNschem Boden nicht so leicht denken. Der Begriff der Natur,
der gJoHlichen und mellschlichen cpvms war ja auch eine Idee, also
zusammen zwei ldeen, also zwei Sohne, Oottes und des Menschen,
johanneisch und synopt'isch, metaphysisch-re-al und irdisch-personlich. Was filr, CJiner Begriffsdiplomatie bedurften die Glieder der
Synoden und Konzilien, um das Christentum plat oni s ch korrekt auszudriicken'? Sie mussten etwas Unmogliches leisten.
lm Oriechentum konnte der Mensch als Mensch nicht zur Oeltung kommen. Die Sophistik uncI der Hedonismus blieben im Bannkreise der Relativitat befrungen. Der Idealismus substantierte, hypostasierte die Idee und hatíe die Objektivitat fUr sich.
Der Nazmener erst wiirdigte den Menschen. Praktisch lllld
kraftig. Sogar den schwachsten und niedrigsten, Zollner und Siinder,
Kinder und Kranke, Verlorene und Verirrte, Aufgegebene und Ver ..
achtete, Sklaven und Weiber, Miihselige und Beladene. Die s e s
N e u e k o n n t e w e der i n der Mat e I' i e, 11 och i n der
I d e e des PIa t o n i s m u s u n t erg e b r ach t w e I' den. Die
Olaubensbekenntnisse und canones der Konzile werden diesem
durch Christus erneuerten Menschennicht gerecht. Sie umgehen ihn."}
Der Erlčser wird entweder ein VermittIer zwischen zwei Welten,
von derel1 die irdische halbbewusst das Wirkungsfeld des Demiurgen bIeibt. Oder er wird der fleischgewordene Logos, der mOl1istisch 'eins mit dem Vater ist. Immer w~eder kehrt die A1ternatíve:
Monismus oder Dualismus. lm Dualismus fand sich Raum sowohl filr
judaistische wie filr unversohnte hellenistische Elemente. Der Monismus war hellenistisch-idea1istisch, gnostisch oder mystisch-pal1theistisch. Dabei ist der Gnostizismus wichtiger als Monarchie
des Denkens. Als dualistisches System wurde er iiberwunden.
Jedoch der Zwiespalt zwischen Glauben und Wissen blieb und ist
heute no ch eine Last.
Das Chalcedonense hat ein Iabiles Gleichgewicht beider Na,turen
Christi f.estgestellt: davyxv~ú)S verwahrt sich gegen ihre monistische
IdentifizieruJlgstendenz (ahnlich wie d~í!Én7:Ú)S, aber klarer), dXú)í!la~ú)S gegen die dualistische Zerreissung der Koordiniertheit (ahnlich
*) Vgl. 13. Te II II ma II ll, O. Te i chm ti II e r s Phil0sophie des Christentums, S. 190.

----------------------------------------------------------------~------ -~
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wie datalí!ÉTÚJS). lnteressant und wichtig ist hier der S ch u t zde r
m e n S chl i che n Na tur Ch r i s t i mit dem Charakter ihrer
Unverausserlichkeit, also ihrer Unverganglichkeit. Da es sicher ist,
dass die gottliche Naíur ewig ist,. so muss die mit ihr untrennbar
verbundene m e n s·c hli che Na tll r e b e n s o e w i g sein. 1st
nun diese menschliche Naíur das Sein im Fle,ische, so ist es aus mit
dem Platonismus. Oder aber auch die fiimmelfahrt miisste leiblich,
natiirlich verklart sein, ebenso wie die Auferstehung. Ebenso wle
bei Arius das Geschaffen-sehen-sein, das Edelmenschliche sich 1111zulanglich ausdriicken sollte, muss hier di e m e n s chl i che N atll r, da das Fleisch, der Leib doch empirisch veranderlich, verganglich ist, i min d i v i d u e II e n S e in des Men s che n zu
suchen sein. So wírd in Christus, speziell in seiner menschlichen
Natur, der Men s cha 1 s Ind i v i d u u m (nicht als Fleísch oder
Materie) der Vergiinglichkeit entníssen. Die Qualitat der Menschellnatur wird von der der Gottesnatur wesentlich unterschieden und
gesichert: der Men s cha 1 s Men s chi s t gel' e t tet. Eine
ausgebildete Anthropologie ist damit freilich noch nicht gegeben.
Ja man kann daraus eine Streitfrage machen, ob die Menschennatur als Qualitat weit liber díe idealisticshe Abstraktion hínausgeht, wíe z. B. die beiden Attribute der Substanz bei Spinoza. Das
íst ein neuer SiindertfalL
Der unklare, unbeWllsste oder balbbewusste Drang, der zur
Durchsetzung der verteidigten Formeln trieb und zu heftigen
Kampfen fiihrte, lasst skh erraten und verstehen, wenn man sich
auf den Boden der metaphyslschen Moglichkeiten stellt, alsodie
einzig mogHchen Formen der Weltanschauungen zu l\ate zieht.
Dann lassen skh auch die fliessenden Obergange einordnen.
Als Grundlage fiir solche Einschatzung ist die Einteilul1g der
Weltanschauungen in ihre extremen Formen besonders díenlich,
namlich nach der Zahl der Urprinzipien in Monismus, Dualismus
und Pluralismus (oder Personalismus)."') Nimmt man diese in ihrer
kOnSeqllentesten, reinsten Auspragung, so las st sich weder der Monismus, 110ch der Dualismus halten.
Der reinste Monismus lasst keine Differenzierung zu, sondern
mnss jn absolutel', gleichal'tiger, umfassender lncLifferenz verharren.
*) tlochstens konnen sie stch mit der Kirche oder Gemeinde beschiiftigen, als mit einer Gattung oder GruDDe, die eine Idee hat.
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Auf diesem Boden ist der vollkommene Ii o m o u s i a n i s m u s
begreiflich. Das Vl esen des Sohnes muss dem des Vaters xadt
návT i den t i s c h sein, also W,e·sens sel b s t h e i t (E. Preuschen).
Nul' solcher Wesetis- also auch Seinsmonismus ist konsequent.
Aber er entspllicht nicht der Erfahrung. Er beraubt die Person der
Personlichkeit. Die Betonung der Zweinaturenlehre hat vielfach den
Anschein, als ob der Dualismus im fiintergrunde stiinde, besonders
wenn der Gegensatz zwischen der Gottheit und der Menschheit,
dem Geist und dem Flelisch sich verscharft. Doch ist dieser Gegensatz selbst nur ein Gegensatz von Abstraktionen, die den empirischen Ausgangspunkt der idealisnischen Erkenntnis bildeten und
eine endg:iiltige Einheit trotz der stark monistischen Tendenz l1icht
zuliessen. Diesel' schwebende Dualismus ist nur ein logischer, kein
absoluter metaphysischer Dualismus, wie wir ihn im Judeutum
(Transzendenz Gotte s) und im Gnostizismus finden, besonders aber
im Parsismus, oder in der allermodernsten Theologie (1\. Otto,
K. Barth u. a.). Jeder absolute Dualismus bleibt nur eine Behauptung, da das andere Prinzip nul' vermutet, aber nicht erkanllt werden kann. Nach jeder Erkenntnis, also Er- oder Vermittlung, muss
der Gegensatz der beiden Prinzipien setne Absolutheit eingebiisst
haben. Also Ikonnte der Gegensa:tz gar nicht ewig und nicht absolut
sein. lm Grunde ist der Dualismus nur eine Projektion des Monismus. Und der Monismus ist nur eine Projektion der eigenen person1ichen Einheit in dde Aussenwelt, also Weltbeherrschung in der Identitat des Selbst mit dem AIl. ,
Sowohl der monarchische Drang nach Selbstbehauptung wie die
mystische Selbstauflosung im All-Bins (EV xal nc"i1Jj bilden die psychologische (aktive und passive) Basis des metaphysischen Monismus. Das Misslin~en dieser Tendenz notilgt zum Dualismus, der nur
ein Zugestandnis zweier Monismen (des Vaters tmd des Sohnes)
der Iiypostasen (also Personen) 1st. Daher der Subordinationismus
mit allen sednen ethischen Konsequenzen.
Eine liypostatisierung, resp. Substanzierung des einen oder der
zwei Pr,inzipien ist auch nur ein Abglanz der denkend bewussten
Person des Menschen. Der notwendig erzwungene Abstand des
Sohnes vom Vater bningt eine drttte Person als den zweiten Vermittler, den Iieiligen Geist hinzu. Dieser wird als Troster au ch
Vermittler zwischen dem Sohne und seinen JUngern. So kommt aU-
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mahlich der Christ als der ErlOsungsbediirftige an die Reihe. Er
kampft um den Zugang zu Gott durch den Sohn, durch den řIei1igen
Geist, durch die Gemeinde, durch die řIeiligen, durch die Hierarchie,
bis er unmittelbar zu Gott kommt oder schliesslich ihn in sich hat,
ohne selbst Gott zu sein oder monistisch-mystisch vergottet zu
werden. Wie in Christus, so ist auch in ihm, dem Christus, Gott
aavyxvTwS, aXW(!laTws. Gott ist Gott. Mensch ist Mensch. Aber der
Mensch hat Gott in sich.
Es ist interessant, dass der W'iderspruch gegen den Monismus
sich dm hellenistischen Gebiet zuerst regte, wahrend Rom den Instinkt der una sancta als Vertreter Gottes im Interesse der Hierarchie von Anfang der dogmatischen Streitigkeiten an besass.
Das personliche Recht des Christen 1mm, frei1ich wieder verhUlit und zeitgemass ausgedruckt, mit Macht durch Luther zum
Vorschein, gegen den kirchlichen Pantheismus Roms. Was im
scheinbar dualistischen Gewande in Cha~kedon zugunsten der Selbstandigkeit Christi gewonnen war, wurde erst hier fUl' den Menschen geltend gemacht, also personalistisch. So liegt das, was im
Chalcedonense richtig erfasst, als eine zaghafte Ahnung des religiOsen Menschenrechts auf der grossen Linie der gottlichen Menschwerdung des Menschen im Sinne des wahren Christentums. Das
poliilische Beiwerk konnte natiirlich diese Tendenz l1Iicht aus dem
Auge lassen, musste jedoch seinen Tribut zahlen.

Prof. Dr. W. Maldons, Riga:

Die nationalen und internationalen Faktoren
in der Religion und ihre Verwertung zur
Hebung des religiosen Lebens.
Auf eine Behauptung. die oft und laut wiederholt wird, muss
eine Antwort, ein Versuch zur Losung des aufge,vorfenen Problems gewagt werden. In vielen Kredsen des Volkes und der Gebildeten wird st'rikte behauptet, dass es in keiner anderen Religionsgemeinschaft so viel abtrun11lige, unglaubige Menschen, Ullgliickliche, zerbrochene Seelen gebe, wie dn der christ1ichen. In
jedem christlichen Staate sei die Zahl der aus der Kirche Ausgetretenen an Tausenden, an MiHionen, zu zahlen.
Es sei keill1e Gewissensbelastung ,gegen die christlichen
Dogmen, christlichen Kultusformen, gegen die Tragerin der christlichen Religion, die Kirche, zu sprechen und zu handeln. Sogar dle
chnistlich-ethischell Gnmdlagen der Familie, des sozialen Lebens
und des Staates sollen als aufgezwungene, fremde Elemente beseitigt und durch die SiHen der al,tnationalen gell1uinen Religion
ersetzt werden. In Latviia z. R, wo das Christentum fast tausend
J ahre gepredigt wird, wird das altlettische nationale Fest »Záhnvakars« (Krautabend) am 24. Jwni mit solcher Begeistenmg und mit
einer so grossen Betei1igung seitens des Volkes gefeiert, die Sitten
und Gebrauche desselben so hoch gehalten, dass ke in christliches
Pe st ihm den ersten Rang abzustreiten vermocht hat. Die Sammlung der lettischell1 Voltkslieder (oa. 200.000 mit Varianten) wird
jetzt von vielen Gebildeten als die leHische Bibel gehalten und
geschatzt. Die Bevolkerung der Republik Latviia (1,909.045) ist fast
in 30 religdOse christliche und nichtchristliche Denominationen zerspalten und die Zahl der Konfessionslosen war im Jahre 1930 bis
auf 14.169 gestiegen. Welche sind die Aufgaben, die uns diese Tat12
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sachen diktieren? Wo ware der rícht~ge Ausgang zu finden aus
einer sehl' schlimmen Notlage, die die Seele des Volkes zerreisst
und 'verdirbt? lferr Professor J. Kvačala hat vor mehr als dreissig
J ahren uns, einigen Studenten, fa st dieselbe Frage ~estellt und
einige lfinweise, wie dem zu helfen ,"ware, angedeutet. Es ist Zeit,
dieses reif gewordene Problem ZUl' offentlichen Diskussion zu
stellen. An Ef'id~irungen und Versuchen, wie diesen misslichen Erscheinungen entgegenzutreten ware, ist kein Mangel. liier soli einel'
der wichtigsten Faktoren der Religion, namlich der nationale ZUl'
Klarung der Sache hervorgehoben werden. Dabeli soll aber das Allgemeinmenschliche, das in der christ1ichen Religion vorhanden ist,
nicht in seínem Recht geschmalert werden.
Um lVHssverstandnissen vorzubeugen, sei hier einleitend gesagt,
was \Vir unter den Begriffen "Nation, national, international« verstehen wollen. Eine allgemein angenommene Definition diesel' Begriffe gibt es bisher noch nicht. Das \Vort Nation wird bei verschiedenen Volkern verschieden gebraucht und verstanden. Es hat
auch im Lanfe der Zeit seine Entwickelungsstadien durchgemacht.
Bei den Lettell z. B. bedeutete das Wort »tautá« (das Volk) anianglich gerade den fr'emden Stamm.
Urlter dem Begriff »Nation« wollen wir hier einen aus der Familie in langer Entwickelllng, unter gleichen klimatischen und geographischen Verhttltnissen erwachsenen Volksstamm verstehen, der,
um seiner Aufgabe, seiner Mission nachzukommen, ein gemeinsames Schicksa\ erlebt und auf Grund gemeinsamer leiblicher und
geistiger Eigenheiten und EigentiimHchkeiten eine gemeinsame Kultur (TradiUon, Sitte, Rechte, Sprache, Kunst, Mythologie, Religiou)
gezeitigt hat.
Jedes Volk hat seine durch Blutverwandtschaft entstandenen
leiblichen und geistigen Eige:ltiimlichkeiten und Eigenheiten. Der
Korperbau der Lettell z. B. ist do ch anders, als der der itbrigen
Wilker, obgleich sie zu derselben indoeuropaischen Rasse gehoren
(Die Verschiedenheit des Korperbaues weist auch auf die Verschiedenheilt des Charakters des Volkes hin [vergl. Kretschmer]). -Die ZugehODigkeit eines Individuums zu einer gewissen Nation bezeichnen wir als seine Nationalitat. Nur durch den Begriff der Nationalitat kommt man zum Begriff der InternationaHtat. Folglich so11
national hier volkstiimHch und international allgemein menschHch

bedeuten. In dieser Bedeutung tragt das Nationale mehr den Charakter des Realen, Konkreten, dagegen das Internationale mehr den
des Abstrakten, fast lrrealen. Auf Grund des Obengesagten ware
folglich die nationale Religion eine tiefempfundene, lebendige Bewegung der spezifisch religiĎse!l Seelenanlage, die von einer ausserhalb des Menschen stehenden Macht, dem lfeiligen, angeregt ist und
sich gemass dem gesamten leiblichen und geistigen Leben des Voll"es, zu entwickeln und in dessen Ersche~nungsformen zu betatigen
hat. Das Entwicklungs- und BeHitigungsfeld der internationalen Religion dagegen kann nur im Bereich der Eigenschaften der speziiiischen religii:isen allgemein mensch1ichen Seelenanlage zu finden
sein, denn das Individuelle, das Soziale, das in der Umgebu,ng Gegebene, das Typische, ďas Konkrek ist nolens vo\ens zum Bestandteil der nationalen ReHgion zu nehmen. \Vir haben in der religrosen
Seele Zll unterscheiden erstens. die reHgiose Anlage (das Apriori),
die sich e,infach als Frommigkeit kundgdbt und vorHiufig in keine Beziehung zu irgend einem religiOsen Objekt getreten ist; zweitens
die heilige Furcht (Ehrfurcht), die von irgendeinem Objekt geweckt,
dasselbe in den Bereích des tleiligen zieht; drittens den Glauben
an Gott Allgemeinmenschlich ist nur die erste, resp. die .letzte Regung der religiosen Seele. Denn jede Aktivitat; Bestatigung der
menschlichen Seele muss mít irgende,inem Objekt der nachsten Umgebung des Menschen in Beziehung treten, und jede Beriihrung der
Seele mit einem Objekt ist immer inidviduell, d. h. in weiterem
Sinne des W ortes individuell, sozial, resp. na tional bedingt.
1. Damit haben wir schon angedeutet, dass einige Komplexe der
Seele des reli~iosen Individuums national und andere anationa\,
resp. international, besser gesagt allgemeinmenschlich sind.
A) 1. Zu den allgemein menschlichen Regungen der Seele sind
notwendigerweise folgende positive und die zu ihnen im Gegensatz
stehende,n negativen Zll nehmen: díe Liebe, die fiingebung, der
Glaube, die lioffnung, die Furcht (resp. Ehrfurcht), die Sehnsucht
nach Erlosung, das Gefiihl der Freude. des Dankes, des Lebens usw.,
denn in keinem Individuum und in keinem Volksstamm der MenschheH ist das Fehlen des emotionalen Lebens, wenigstens die Anlagen
dazu, konstatiert worden. Dasselbe muss in Bezug auf das intellektuelle Leben (der Dr,rung luacl! KausalitMserldarung, nach Bildung
der Vorstellungen, der Begriffe usw., gesagt werden. Das Rationale
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ist an und fUr sich di,e Praerogwtive des ganzen Mensehengeschleehts, denn »der Urzustand der Urdummheit der Menschheit«
(Preuss) wird nicht von der jiingsten Ethnologie bestatigt. Das Voluntative, das lntuitive (Selbsterhaltungstrieb, das rhythmische
Streben nach kollektivem Gemeinschaftsleben, SolidarWit), ebenso
wi,e der phantasievolle Zug der Seele (PersonUchkeitsvorstellullg,
Symbole, Kunst, Mythos) dst, wie uns die Ethnologen belehren, bei
den Urprimitiven llicht ldeiner und geringer als bei den jetzigen
Kulturmenschen. Das Fnnktionieren der primitiven Seele seheil1t
nicht grundverschieden zu sein von den Regungen der modernen
Seele, wie das friiher behauptet wurde. Al1e Menschen sind eines
Geschlechts mit denselben Anlagen und Begabungen der Seele. Die
I5inheit der menschUchen Psyche spricht fiir die Einheit der Menschheit. Jedes Individuum und jeder Volksstamm ist nur ein GUed derselben Menschheit, desselben menschUchen Organismus. Dieselben
biologischen, physischen, physiologischen und psychischen Wurzeln
ketten alle MensChen aneinander und miteinander zusammen.
2. Ausserdem haben uns Ethnologen (z. B. Pater W. Schmidt:
»Ursprung der Gottesidee«) und viele Religionspsychologen belehrt, dass dic formalen relig10sen Anlagen der menschlichen Seele
altch einen gewissen materialen Inhalt gezeitigt haben. So anerkennen und verehren die Urprimitdven, z. B. die Pygmaenvolker
(u. a.), die vielleicht auf der alte sten uns erreichbaren Stufe der
ethnologischen Menschheitsentwicklung stehen, ein hOchstes 'vVesen,
den SchOpfer der Vl eIt, rufen ihn in kurzem fonulosem Gebet all
und bringen ihm Primitialopfer (vielleicht anch Siihnopfer) dar.
Uberbliokt man die Verbreitung der Urkulturen uml damit des
bei ihnen vorhandenen Glaubens an ein hochstes Wesen, so tritt
deut1ich genng hervor, dass wir es hier nicht mit einer schmalen
unsicheren Grundlage Ztl tun haben . .Es ist klar, dass diesel' Glaube
ein Wesensbestandtei! der aItest,en Menschheitskultur ist, uml
bereits in jener altersgrauen Zeit, als die einzelnen Gruppen sich
noch nicht voneinander getrennt hatten, stark mit ihnen verbunden
war. Da dieser religitise Komplex des personUchen hOchsten Wesens
urprimitiv ist, sodiirfte man die Folgerung ziehen, dass er au ch
allgemein menschlich dst, wen er auch in der arktischen, der nordamef'ikanischen UrkuItur und ebenso bei den Indogermanen und
Semitert aufzuweisen ist. Dass dieses hOchste \Vesen keine odiose

Gottheit ist, gamntieren, uns seine Eigenschaften. Ihm wird Ewigkeit, Allwissenheit, Giite, Allmacht, Sehopferkraft zuerkannt. Es soli
sich als sittHcher Gesetzgeber, als sittlicher Belohner und Bestraier
betatigen. Das verbiirgt uns nochmals, dass die urprimitiven Volker,
resp. alle Menschen schon eine "positive Kraft, und zwar das Vermogen, Allgemeinbegriffe zu formen und Kausalbeziehungen zu
erfassen, den Ichkern, die Person indentisch und unverwandeJt Zll
unterscheiden, gehabt haben«. Wenn wir noch die Fithigkeit der
Urprimitiven, das Gute und Bose zu unterscheiden, die Offenbarung
auf skh wirken zu las sen, das Gebet und Opfer zu verrichten,
feierliche Zeremonien abzuhalten, verschiedcne religii:ise sinnvolle
Feste Zll feiern, als bewiesen annehmen, so haben wir einen Tei!
des Inhaltes der formalen Anlo.gen, dic allgemein menschlich sind,
aufgezáhlt. Dazu haben wir noch den Gott-Vater-Komplex, das jch
und Du-Verhaltnis, cLie Schnsueht naeh Erlosung, nach Unsterbliehkeit als unbedingt notige Elemente der allgemein menschliehen
Religion nieht zu vergessen. Uberblieken wir dann aber das <tlles,
so seheint es, dass wir auf Grund der kulturhistorischen Datea gar
nieht von nationalen Paktoren der Religion reden dUrften.
3. Auch die ehr,istliehe Religion, die fast alle aJlgemeln JU011schlichen Elemente der religiQsen Seele in slch verarbeitet hat, ist
bemiiht, auf allen Gebieten internationale Tendenzen an den Tag
zu legen.
Alle Sekten, alle Konfessionen wollen s1ch keine natio'lalen
Sehranken auferlegen, sic wollen úbernatJional, allgemeil1 mensehHeh
auf ihren Arbeitsfeldern der inneren und ausseren lVlission seia. Es
Wifikt hier das Prinzip des Wachs,tums, der Expa-nslon, der Solidaritat, des Verkehrs und schliesslich das der Maeht. Die christliehe
Liebe und Uberzeugung, ,treibt die Christen, die ganze WeH zu
Christus zu bekehren. (Missions- und Bibelgeselísehaften mit politisehen Tendenzen und ohne so1che). Die dynamischen Motive des
SoziaHtats- und Absolutheitsgefiihls der ehrist!iehen ReHgion zwingen die Religionsgemdnschaften ihren internationalen Bestrebungen
unermiidlich naehzukommen. Sie sind sich mehr oder weniger der
grossen Vorteile bewusst, die den positiven Errungensehaften des
internationalen, d. h. des kommerziellen, wissensehaft1iehen, kiinstlerisehen, teehniseheu, politischen Lebens entwaehsen. Es herrseht
die Uberzeugul1g, dass die Kirehe berufen sei, internationale Ver-
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tl age, Oesetze zu sanktionieren, Gerechtigkeit und frieden unl'er

den Volkern zu fOrdern, weil dadurch das Weltgeflihl ~eweckt,
hOhere Tugenden, hOhew Sittlichkeit, bessere Seelenkllltur durch
internationale Erziehung erstrebt werde. Nach der einfhssreichen
Macht der internationalen Solídanitat ringen liicht nul' die Arbeiter
(Proletarier), sondern au ch die Arbeitgebe'r (die Kapitalisten) aller
Volker und Staaten. Die Bestrebungen nach soHdarer inte,llationalen Macht brauchen nicht dem naNonalen Bewusstseín zu widersprechen, wenn auch z. B. die Kampfe der Pi;ipste mít den Kaiseru,
díe Kreuzziige, díe jetzige katholische Aktion andcrs gewertet werden konnen.
Auf Grund des Gesagten hatte man keín Recht die Vorziige der
nationalen Re1igíon zu verteidígen. Die l<egllngen der religii:isen
Seele, wie díe kulturhistorischen EnMeckungen und die interna:tionalen Bestrebungen der christlichen Oemeinschaften es bestati\!;ell,
sind und bleiben allgemein menschláche Anlage der Seele, die das
Recht einer allgemeinen mensch1ichen Religion verhiirgen.
Und do ch hat jede Sache auch eine Kehrseite.
B) Jede ReHgion ist stark individuell, sozial, resp. national bedingt. Pater W. Schmidt sagt ungefahr so: de nachdem, ,veleher
Einfluss VOll den Kulturkreisen ausging, nahm auch die Religion
eine andere Oestalt an (S. 278, Ursprung und Werden der Religion).
AIso zuerst solI uns unsere Behauptung durch die kulturhistorischen
Funde in Bezug auf díe weitere Entwickelullg des urspriinglichen
hOchsten 'iVesens besHitigt werden. P. W. Schmidt folgert ungefahr So.:
1. In der mutterrecht1ich-agrarischen Kultur, wo díe Bedeutung
der Frau stieg, bildete sich neben dem des hochsten Wesens ein
Kult der Mutter Erde und die Mondmythologie. Das hochste Wesen
ist weiblich gedacht, oder aber die Erde als Tochter, Schwester
oder Frau ihm beigegeben. Es entwickelte sich eine VorstelIung VOl1l
ethischen Dualismus (das lielíe war das Gute, das SchOne; das
Dunkle aber reprasentiert,e das Dumme, liassliche und das Schlechte). lm auftauchenden Totenkult entwickelte sich der Gelistergedanke, der Animismus, der die liochgottreligion zuruckdrangte.
Es entwickelte sich am Orabe des Verstorbenen ein neues Opfel'
mit einem oft sich daran anschliessenden Opfermahl (blutige Opfer
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des Befruchtungszaubeq, das Ausreissen des zuckenden liel'zens,
Kopfjagerei usw.).
lm vaterrechtlich totemistischen Kulturkreise treten demelltsprechend andere Bestandteile, inhaltliche Elemente der allgemeinmensch1ichen religi6sen Anlagen in Erscheinung. Das Selbstbewusstsein des Mallnes und des Stammes ste<igerte sich zum a~tiven
Zauberglauben und ZUl' Sonnenmythologie. liter entsteht der Sohneskomplex der reli);'Íosen Seele. Dle SOllne wird als Sohn des hochsten
Wesens verehrt. An Stelle des Opfers traten Zauberriten.
lm patriarchaHsch-viehz<iichterischen Kulturkreise hat der Nomadenhirte das hOchste Wesen zum liimmelsgott, ja zum liimmel
selbst gemacht. In der liierarchie der Grossfamilie dieses Kreises
entstanden verschiedene Unterschichten von hoheren 'Vesen. Iiier
gelangt der Ahnen- und lieroellkult zur vollen Entwickelung gleich
mit der Natur, resp. der Astralmythologie.
An den Sekundar- und Tertiarkulturel1 entstanden je nach dem
Charakter der Kultur verschiedenarbige tmd verschiedengr:ldíge
Mischungen und jag,ten die relig]osen Komplexe in die Regionen des
Fetischismus, des Animismus, des Manismus, des Zaubers hinullter,
und liessen sie oflt fast darin untergehe,n.
In den historischen Zeíten unter dem Reichtum der Gotter- unci
Damonenbilder, der Tempel, der lieiligtiimer, der Priester, der
Opfer und Zeremonien wurde der eigentHche Kern der Religiol1en
geschwacht, oder aber er verschwand vollstandig. Es fiihrte zur
Vergottlichung des Unsíttlichel1 und Antisozialerl. Dieses !~ild, das
uns hier P. W. Schmidt entworfen hat, zeugt zur Genuge, dass die
Erscheinungsformen der Rdigion und ihr lnhalt vollstálH.1ig der
Entwiclkelung des Individuums, resp, der Kulturs~ufe, dem Milieu,
dem materiellel1 und geistigen Aufbau des sozialen Lebens, der Bescháftignng und Ideologie des V01ksstammes, der kosmischen und
geographischen Eil1wirkul1gen usw. entspricht. Die religiose Anlage
ist allgemein menschlich, die Betatigung und Erscheinungsformen
derselben slind, wie wir gesagt haben, indivíduell, sozíal, resp. national bedingt. Zu demselben l<esultat wíe die kulturhistorischen
Forschungen, fiihren die sozio!ogischen tmd diepsychologischen
Untersuchungen.
2. Die Soziologie liefert ein etwas anders geartetes Beweismaterial. Wir brauchen an diesel' Stelle nur auf folgendes unsere
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Aufmerksamkeit Ztl lenken: Der Mensch isi, gewiss, ein soziales
Wesen (Aristoteles), es ist ke in Individuum ohne Gemeinschaft und
keine Gemeinschaft ohne Individuum denkbar (Natorp), doch das
echte, fruchtbringende BeUitigungsfeld des Gemelnschaftsinstinktes, .
der gemeinschaftsbildellden ]<egungen derSeele, der sozialen Synerg;ie Jst nur die Familie, der Stamm, das Volk, hochstens der Volksstaat gewesen, Nur bis dahin kann man einen gemeinsamen Rhythmus, etnen gemeinsamen Stil aUer lebenskraftigen Kulturgebilde verfolgen. Nur das Volk, nicht die Menschheit z. B. ist imstande gewesen, den lebendigen Organismus einer Sprache zu bilden. Eine
internationale Sprache, das Produkt des modernen intemationalen
Menschen, hat keine naturliche, organische innere Einheit, sie ist
eJine mechanische Konstruktion ohne Lebenswurzeln, ohne dyna-·
mische Wachstumskraft. ohne eigene lebendige Gesetzlichkeit. Eine
internationale Sprache ist ein totes Zekhensystem, eine wi1lkiirliche
Nomenldatur, die so lange ein nutzliches, ja sogar ertragliches Verkehrmittel sein kann, bis sie durch eine andere, vieUeicht besser
konstruierte, ersetzt wird. Sie besítzt nicht die geheimnisvolle
Macht der nationalen Sprache, wo jeder Laut ziíndet uud entZliickt,
weckt und begeistert, hebt und niederschmettert, und hunderte von
Seelenbei\vegungen vibrieren lasst. In der nationalen Sprache lebt
und webt die ganze Seele, das Gebet des Volkes mít ihren leiblichen und geistigen Bigenheiten und Eigentiimlichkeiten, in denen
man sein Schicksal, seine Geschkhte bOrt, seine Welt- und Lebensanschauung, seine Religion unel Kunst spurt und seines nationalen
Bewusstseins und seiner Aufgabe gewahr wird. So ein Gebilcle zu
schaffen hat clie Menschheit nicht vermocht. Folglich verfiigt die
Nauion, nicht die Menschheít uber geniale schopferische Krafte. Es
sei hier im Voraus gesagt, dass das Verhaltnis der nationalen und
internationalen Sprachen dem der nationalen uncl interna'tionalen
Religioll vol1stiindig .entspricht.
3. Aus cler soziologischen Psychologie wissen wir, dass starke
Traditionell, Leben Wrclernde Sítten, unverbruchliche Rechte nur
der sogenannte Kollektivgeist der Nation schaffen kann. Es gibt
keine dauerhaftell internationalen Traclitionen und Sítten. Die internationalen Staatsvertrage, Konventionen, Rechte stehen nicht uber
der Zeit. Sie konnen vergessen, gebrochen und erneuert werclen.
Sie haben nur Kraft, falls eine aussere gewalthabende Macht sic

stmzt. Sie sind theoretis,che, mathematisch berechnete, nicht orga11isch gewachsene Notwcndigkeíten. Die Dauer der Volkstraditiouen, clie mit clem Leibeuncl der Seele des Volksstammes ganz verwachsen sind, ist langer als .die formale Dauer der einzelnen Volksstamme selbst; diese konnen untergehen ocler einem grosseren
blutsverwandtcn Volksstamm, ja sogar einem ganz fremden Volke
einverleibt werden (Preussen und Germanen), ihre alten Traditionen leben noch Jahrhunderte fort. Das echte Kulturgebilde, sei es
auf dem Gebiete cles ethischen, religii:isen ocler kiinstlerischen Lebens ebenso seine Entstehung, Macht und Dauer haben wir folgHch
nur den schopferischen KrMten einer Natlon zu vercla;,.ken. Die
internationalen Gebilcle sind sogar immer nationalen Ursprungs
gewesen, z. B. in cler chrisHichen Religion ist die Messiasiclee
judisch-israelitischen, clie Engelwelt persischen, clie Satisfaktionstheorie germanischen Ursprungs).
Jedes Bilcl, jecles Landschaftsgemalcle ist nul' claclnrch fiir clíe
internationale Welt wertvoll, weil es nationale EigentLimlichkeitell
in sich birgt. Die Kunst auf allen ihren Betatigungsfeldern kann uns
nul' dann entzunclen und hinreissen, wenn sie eine mehr ocler weniger geniale Wieclergabe cles Rhythmus cler natlonalen Seele is t.
Der tschechische KomponlÍst Smetana, oder cler russische Mussorgsky z. B. stnd nul' cleshalb so weltberUhmt, weil sie durch uncl durch
national sincl, d. h. weil sie in ihren Kompositionen uns clie S e e 1 e
ihres Volkes bieten. Die Motive cler VolksHecler fliessen ja aus den
nie versiegenden geheimnisvollen schopferischen Quel1en der Volksseele, Die Gotik ist ebenso national wie clie romanische, byzantil1Iische Kunst, obgleich ihre Bauten in al1en Kulturlanclern, bei allen
Kultuľviilkern zu finclen sind.
Warum werden aber clie Turen der Seele so leicht clem Fremden
geoffnet, nud warum wircl das Fremde gal' mít Begeisterun;;
empfangen? Ob das echt Nationale nicht international ist? Der
internationale Verkehr der modernen Welt bietet hier ja nur clie
VerbindullgS- uncl Vermittlungsmoglichkeiten. Die Antwort auf cliese schweren Fr.agen ist in der schon oben angedeuteten Behauptung
zu finden: Die Menschen sind eines Geschlechts, die Anlagen der
menschHchen Seele sind identisch bei allen Volkem gleich den biologischen Gesetzen, der BlutZlirkulation, des Muskel- und Nervensystems (Rhythmus), gleich clen psychologischen Fahigkeíten der
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mensehliehen Sinne (Tone, Farben usw.), gleich den bisher no ch
geheimnisvollen Sehwingungen des Unter- und Oberbewusstseins
(Ruhe, Friede, Sprung, Extase, Sehnsueht, Harmonie, usw.). Diese
allgemein mensehliehen. Anlagen, die subjektiven Faktoren, warten
auf ihre Erregung. Erst durch den objektiven Faktor werden die
SalÍ.ten der Seele in Bewegullg gesetzt. Der Erreger, der objektive
Faktor ist aber in seiner Erseheinung, in seiner Umgebullg, auf
jeden FaJl eniweder er selbst oder sein Erregungsprozess individuell, resp. sozial, national. Und weil die Situationen der beidE'n
Faktoren unermesslieh versehieden sind, so mussen aueh die Reaktionen des mensehliehen Gemuts versehieden und mannigfaltig
sein.
Auf Grund diesel' Versehiedenheiten haben wir die Mogliehkeit,
die Eigenheiten und Eigentiimliehkeiten des Indiv,iduums zu erldaren.
Nun aber liegt die Individualitat notwendig in der Sozialitii.t ebenso
wie das Individuum. Die Kunstproduktion ist eÍne individuelle,
soziale Erscheinung, die im Bereích der verwandten Nation ihre
Erweiterung, Forderung und Bereieherung findet. Folglieh kaml
eine natiollale Kunstproduktion ihren Eingang in díe Seele des
Gliedes einer fremden Nation auf Grund der allgemein menschlichen
Anlagen finden, sie kann zugleieh als Anregerin der in der Seele
sehlummernden, 'unerschOpfliehen, durch die Si tuation gegebenen
Realldionen angenehm werden, wedl dasjenige, was die Scele aus
ihren potentiellen MogHcl1keiten erweckt, angenehm ist. Eine nationale Komposition ist dem Mitglded der Nation blnt- und wesensverwandt, das Mitglied einer fremden Nation aber geniesst sie durch
den Transparent der eigenen Indivddualitat und NationalWit. Die
Komposition ist nicht in ihTem Wesen anat,ional, obgleieh sie internationales Interesse erweokt hat.
4. Oerade dasselbe muss man in Bezug auf die Religion sagen.
Die religiOse Seele wird von den inddviduellen, obiektiv-sozialen,
nationalen FaMoren angeregt und bestimmt.
Die voluntaristiseh-soziologisehe Riehtung der Religionsphilosophen behauptet, dass das Denken der Primitiven im WesentHehen
von der Kollektivita.t beeinflusst sei, weil der Mensch sieh eil1s mit
der Gruppe, in der er lebt, Hihle. Alle Seelenzustande, besonders
die Affektivzusta.nde der Erregung, Erwartung, Iioffnung, Fureht,
die sich zuweilen bis zur Halluúnation und Illusion steigern k1onnen,

seien kollektiv, d. h. sie, seien aus der Misehung des Individuums
mit denen der ganzen Gruppe entstanden. Somit sei aueh die Religion ein kollektives Phanomen, das auf Massenbediirfnisse und
Massenerzengu'11gen zunlickgefiihr~ werden konne. Besonders in der
Lehre und im Kultus komme der Einfluss der Gesamtheit hinzll.
Folglich sei das Kollektive massgebend.
Die materialistseh-soziologisehen Forscher heben besonders clen
materiellen, okonomischen, sozialen uncl polHisehen Faktor hervor.
KarI Marx sagte ja, dass der soziale, politisehe und geistige (also
au ch der religiOse) Lebensprozess von der Procluktionsweise des
materiellen Lebens bestimmt werde. Es ist kein \Vul1cler, wenn
spateľ von seinen Naehfolgern bestimmt wul'de, dass die ersten
Ursaehen der soz,ialen Relig'Íon in den Kriegsverhaltnissen, in der
Vereinigung VOll Stammen, in der einsetzenden wirtsehaftHehen
Arbeitsteilung zu finden sei (Fr. Liitgenau) uncl dass fill' den Inhalt
und Riehtung der Religion gesellsehaft1iche Klassenkampfe, Bildungsgegensatze, Warenprocluktion und Iiandel wiehtig seL Sie behaupteten, dass alle Religion nichts ancleres sei, als eine »phantastische \Viederspiegelung .in clen Kopfen der Menschen derjenigen
ausseren Machte, die ihr aUtagliches Leben beherrschen (also Naturmachte). Obgleich wir cliese Behauptungen im Grunde anzuerkennen niemals imstande sein werden, solI doch ein Teil der Wahrheit,
der dort zu fincleill ist, nicht umgangen werden. Die Bedeutung der
von ihnen genannten Faktoren besonders in der Ausiibung des Knltus und der Zeremonien ist immer und uberal1 gross gewesell. Die
Religion ist immer nicht nm von der okonomiseh-sozialen Umgebung, sondem au ch von clen solaren, lunaren, astralen t':rseheinungen, von. dem atmospharischen, klimatischen, geographischen Verhaltnissen und sogar von der Beschaffenheit der Fauna und l'lora
mitbestimmt gewesen. Diese Faktoren erseheinen alltaglieh als Anreger cler alJgemein mensehlichen Anlagen der religiOsen Seele. Sie
haben mehr oder weniger beim Werden der leibBehen und geistigen
Erzeugnisse (also aueh der Re1igion) eines Volkes mitgewt1kt.
Dadureh kann einigermassen erkIart werclen, warum alle diese
Faktoren in dieRegion der ReBgion eingedrungen sÍnd und sich
einer so grossen Verehrung erfreuen. Dort liegen die feinen Fasern
cler nationalen ReUgion und der NrutionaBtat selbst, fUr deren Ehre,
Freiheit, cler Menseh sein Leben zu opfern bereit ist. In den natio-
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nalen Paktoren der Religion sind grosse unberechenbare Werte
verborgen. Wlr wissen uber, dass ein Wert einem Menschen erst
zum \Vert durch eigenes Erleben seiner Eigenurt werden kann
(Beth). fiat man in der Religion seine Eigenart erlebt, so ist dle
Starke der religiOsen Dberzeugung felsenfest, d. h. mit Jer ganzen
Existenz des Menschen verbunden.
C) Auch die rein psychologischen Untersuchungen der religiOsen Seele fiihren uns zu der Dberz.eugung, dass die al!gemeill
menschlichen Anlagen in ihren BetMigungsformen individuell, sozial,
resp. natio11al bestimmt sind.
1. Durch die Denkpsychologie unterrichtet, sehen wir, dass das
formale Denken allgemein menschlich, das Gedachte, ďas Materiale
des Denkens aber von individuellen, sozialen Paktoren bestimmt ist.
Alle Empfindungen, \Vahrnehmungen und Vorstellungen sind durchaus individuell-soziale Gebi1de. Nur die Begriffe und Ideen dUrften
auf eine grossere Al1gemeinheH Anspruch erheben. Da aber das
mel1 schliche Denkell gegenstandlich und eidetisch ist, so sind auch
die Begriffe von der Tatsachenwelt des Denkens abhangig, also
auch individuell uud sozial bestimmt. Die allerhochsten Begriffskategorien werden sch1iesslich zu blossen Ordnungsprinzipien, die
zu abstrakt, ohne Inhalt, leer geworden sind (z. B. die Menschheit).
Immerhin sind alle Denkgebi1de von dem Kulturniveau des lndividuums, von seinem Milieu, seiner UmweH, von der Entwickelungsstufe seines Votkes abhangig. Dabei haben wir zu beachten, dass
der formale Begriff selbst Jahrhunderte lang derselbe bleibt, sein
Inhalt uber sich mit den kulturhistorischen Umstanden des Volkes
und dessen Sprache geandert hat. Die religiOsen Begriffe sind
gleich der Relig1ion selbst in einem stetigen Umgesta!tungsprozesse,
der von der Struktur des Lebens des Volkes abhangig ist. lm
Lebtischen z. B. ist die Bezeichnung Gottes "Dievs«, ein Be.grifL
dessen Inhalt sich gemass der Jdeologie der betreffellden Kultur
geandert hat In gnauer Vorzeit hat Dievs etwas Leuchtendes (vielleicht Neutrum) bedeutet; unter dem Einf1nss der animistischen
Weltanschauung bekommt er den Sinn eines lebenden \Vesens, etwa
einem Geiste ahnlichen; im vaterrechtlichen Kulturkreise den des
Sonnenhimmels, und im patriarchal-vlehziichterischen (Manismus)
den Stnn des Iiimmelsvaters. In der spateren Entwickelungsperiode
des Volkes ist. der Begriff "dievs« in verschiedenen Mischungen, sei
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es mit der Verehrung de.s Mondes, der Sonne, des Donners, sei es

mlÍ der Ideologie der Volksschichten und ihrer BeschMtigung (der
dievs des Ackerbaues, der des Pischers, Seemannes, der des liirten)
eingegangen. In der schweren Zeit, als das Volk fasí in vollige Sklaverei versunken war, ist dievs - dievinš (deminutio) mílais dievinš - der liebe Gott geworden. Oft erscheint er geradezu in der
Gestalt eines BerttIers (diedelneks - der Taugenichts). MH der
Christianisierung des Volkes nimmt dios allmahlig den lnhalt des
christlichen Gottesbegriffes ano So andert sich der Inhalt eines Begriffes, wie wir das oben in Bezug auf das hochste \\. esen der
primitiven Vi:ilkergesehen haben. Nul' dle mathematischen und auch
die logischen Wissenschaften konnen allgemein menschliche, internatlcmale Begriffe haben und abstra'kte Systeme bildeu. aber
die Religionswissenschaften, und die Religion sich nie den Gesetzell
der leeren Begriffe fUgeu kann. Die ReHgion ist die synthetische
Erfassung aller Paktoren (psychische, historische, metaphysische)
(Beth). In der Relígiositat muss eine wirkliche Erfahrung vor sich
gegangen sein, wo das &"anze Leben in das lch aufgenommen und
die Seele aktiv ge\vorden ist. Die Religion hat ilire eigene innere
logische Notwendigkeit (vergleiche mathematische, logische und
religiose Einheit). Obgleich díe regiOsen Begriffe nicht unier die
Kategorie der mathematischen und logischen Begriffe zu steHen
sind, so muss man zugeben, dass sie znl' Inteťl1ationalitat neigen
und fUr sich eine gewisse Allgemeingiiltigkeit verlangen. Deshalb
kann man die, Theologie und die Religionswissenschaften, wenn sic
religiOse begriffliche Systeme sind, in gewissem Grade und Sinne
als inteťl1ational bezeichnen. Es fragt sich nul', ob ein Zeitpunkt
vielleicht kommen k<onnte, wo es eine einzige, allgemein mensch1iche theologische Wissellschaft gabe. Wahrscheinlích wohl nlemals.
Geben wir uber vorlaufig zu, dass die Theologie inteťl1ational,
díe Religion aber vollkommen l1ational 1st.
2. Nehmen wir ein Beispiel aus der nationalen Psychologie.
Der Inhalt des emotiolllalen Lebens 1st ohne Zweifel starle individuell
und nahrt sich von nationalsozialeu Elementen. lm Widerspruch zu
diesel' Behauptung steht der Sinn der chris,t1ichen Liebe und alles,
was mit ihr, Z. B. die Nachs,ten-, Peťl1sten-, Peindesliebe, das GefUhl der Vel'gebung, das liumanitatsideal, das GefUhl der kosmopolitischen Weítherzlgkeit, im Zusammenhang steht. Ja, ohne Liebe
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ist zwar kein Mensch anZUltreffen. Sie ist eine allgemeine menschHche Seelenbewegung, ob sie als individuelle, soziale, universelle
erscheint, oder ob sie als sexuelle, erotische oder aber als egoistische, altrulstische, geistige und reHgiose bezeichnet wird. Oberall
mel'kt man ihre Spuren. Sie selbst aber zu fjnden, zu definieren, ist
bis jetzt unmoglich gewesen. Ihre dynamische Kraft liisst sich nicht
in rauionale Rahmen zwangen. Einige Christen' indentifizicren sie
sogar mU Gott, um sie der reHg,ws ~ra:nszendenten SpMre zu uberlassen. Den Romantiker treibt die Liebe zur vollS'tandigen Intel'nationaIWi.t, den eifrigen Patrioten dageg.en ermutigt sie, nur seine
lieimat Zll ~ieben. lm Begriff der Liebe sind die widerspruchsvollsten
Gegensatze zu finden. Vielleicht ware es ratsamer das abstrakte
Substantiv Liebe nicht zu gebrauchen, sich nul' an ihrem konkreten
Verbum. ,vie die a1tlettischen VolksHeder das tun, zu ha1tcn. Dle
Liebe, als leerer abstrakter Begriff, obglelich allgemein menschlich.
hat m~t der christlichen tatigen Liebe wenig zu tun. Die Christenheit
ersehnt sich eine Liebe, cLie zugleich aktiv ist. 1st die Liebe aber
aktiv, so ist ihr Wirkungskreis individuell-sozial. Die aktive Llebe
selbstverstandlich ,"vird nie den liilfsbeclriirftigen einel' fremden
Nation aus Nationalitat zuruokweisen, sie kann sich in.Not- undAusnahmefallen von ihrer Nationalitat abstrahieren, sie kann aber niemals anational werden.
Da die Psychologie die durch die individuelle, soziale und universelle Liebe in verschiedencn Situationen hervorgernfenen Rcgungen
der Seele nicht zu analysieren imstande ist, so diirfcn wir uns keil1
mathematisch konstruiertes UrteH uber ihre nationale Bedingtheit
erlauben. Doch, weil ihre stark subjektive Erscheinungsform nicht zu
leugnen ist, so diirfe.n wir sie ndcht zu den Triebkraften, der IllternaUionaHtat zahlen.
3. Auch die Anhanger der Offellbarungsreligion haben keinen
Grund gegcn nationale Religion zu eifern. SelbstversUindlich wird
die Offenbarung, wie uns die religliose ParapSychologie lehrí" auf
die M.enschen (nicht Menschheit) wie der Regen anf dle Erde, wie
die Sonnenstrahlell auf Wald und Plul' ohne das J a oder Nein des
Empfangers derselbe'l1, ausgegossen. Wir mussen zugeben, dass dle
Enthiillungen Gottes ohne Tun und \Vollen des Menschen nur nach
Gottes Ratschluss geschehen. Sie sind spontane Bewegungen der
religi'osen Seele vom universeUen Paktor angeregt. Die Religions-

geschichte behauptet abe:r, dass die Revela,uon in ihren verschiedenen Erscheinungsformen nur da den rechten Boden findet, wo die
»Zeit erfiillet war«, wo die Bedingungen f·iir sie giinstig, die Kultur
darnach aufgebliiht und dle Menschen daf,iir empfanglich geworden
ware·n. Auch die Revelation muss ein entsprechendes Gefass haben,
wo sie ,jhren Inha1t ausgiessen kann. Das ist der Wille des SchOpfers, des Er16sers. Die Offenbarung iSlt national bedingt. AlIes
richtet sich nach dem von Gott selbst bestimmten Schicksal des
Volkes, dessen Glied der Empfanger der Offenbarung ist. So geschah
es mit den Religlionsstiftern Moses, Mohamed, Buddha, so mit Jesus
Christus, so mit den Reformatoren der christlichen Kirche. Das
Neue, das uns neue Wege tmd Ziele eroffnet, und die alten Traditionen bricht, kann nur im Schosse ednes Volkes geboren werden.
4. Dass jede Re1igion in der Tat national bedingt ist, dem zum
Beweis solI der Kultus mit seinen verschiedenen heiligen Zeremonien
angefiihrt werden . .Jede Religion der primitiven Volker hat ihren
eigenen Kultus, d. h. ihre naUionalen Kultusformen, individuellsoziale Gebete, Opfer tmd íeierliche Zeremonien. Die Beziehungen
der Menschen zu ihren Gottern und die der Gotter Zll den Menschen
sind individnell-soziaL Die Jugendweihen, wo soziale, sitt1iche unel
relig1iĎse Weisheit und Tiichtigkeit der Jugend mitgeteilt wird, lltichtHche Liturgien (bei den Ne.gritos), ausgedehnte zeremoniose Gebetsfeiern, die verschiedenen Texte (z. B. I\egenbogen, Pfeilzeremonien) mit dem vorberrschenden Primitialopfer, d. h. mlt der Darbringung der ErsHinge von Jagd tmd Pflanzen, sind stammessozial, resp. national. Dass ein~ge Kulturhistoriker subjektiv-individuelle spon tane formlose tmd wort!ose Gebete (Ureskimo und
Algonkinstamme) llnd bei einigen Urvolkern das Pehlen des Opfers
konstatiert haben, kanll unsere Positi011 nicht erschiittern.
Gegen unser Bemiihen die nationale Bedingtheit des Kuitus
hervorzuheben, wircl noch dazu die Kutlurlosigkeit der hochsten
Wesen bei den primitiven V\o1kern angeiiiihrt. Weil aber das Denken
immer gegel1standlich und eidetisch ist, das W ollen und PUhlen des
Menschen nie ohne ein Objekt sein kann tmd weil der Verkehr mH
dem religii:isen Objekt wenigstens in Ponu von Gebet, Verehrung,
Anerkennul1g, Dank sltattfinden muss, so zwingt uns die Psychologie, eine Religlon nicht ohne Kultus zu denken. Zu demselben Resultat sind auch die Kultuhistoriker gekommen. Wenn der Kultus
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der hOchsten Wesen no ch nicht fiberall in Form fester Riten und
Zeremonien vorkommt, so wird doch das hOchste Wese~ besHi.ndig
von den Primitiven angerufen und verehrt. Folglich haben wir
keinen ,Orund die Kultlosigkeit der hochsten Wesen anzuerkennen
und als Bestandteil der allgeme,in menschlichen (jnternation'llen
Re1igion) anzuftihren. Jede Religion hat ihren Kultus und die Kultformen sind immer individuell-sozial, resp. national bedingt.
5. Da alle Erscheinungsformen der ReHgion durch den Individualsozialismus und »Soma1natioTllaHsmus« bedingt sind, so fmgt es
sich, wlie gross eine Religionsgemeinschaft sein kann, d. h. ob grosse
national bedingle Religionsgemeinschaften bestehen konnen. Die
ganze Menschheit kann sie nicht in sich aufnehmen, weil die Menschheit nicht eine Nation ist und weil alle V'olker nicht u11lter denselben
Verhaltnissen und Umstanden leben und nicht alle dasselbe Schicksal, dieselbe Oeschichte gehabt haben. Ausserdem wissen wir aus
der Oeschichte, dass solche Staaten, die sich nicht aus einel' Nation
gebildet und wo die von der liauptnation unterjochten Volker lmine
Selbstandigkeit genossen haben, au ch keine organischen Oebilde
gewesen sind und deshalb keinen langen Bestand gehabt haben,
z. B. das grosse Romerreich und in der neuesten Zei,t das kaiserliche
Russland usw. Nur na'tionale Staaten haben ihre Mission und Aufgabe gegenilber den anderen, mit ihnen in Kontakt gekommenen
Volkem, mit Erfolg erfilllt. Ebenso ist es mit den nationalen
Religionen.
Die tiefste soziale Orundlage jeder Religion ist das Ich- und
Du-Verhaltnis, in welchem der Bine der Nehmende, der Andere der
Oebende, Schenkende ist (Oott und Mensch) Das grosste Oeschenk,
das ein Mensch entweder von seinem Oott oder von seinen Mitmenschen bekommen kann, ist dN innere Seelenfriede in Bezug auf
seine relig:ii:isen Bedilrfnisse. Mit Dank und Liebe empfangt er das
unter seinen Verhaltnissen und Umstanden geniessbare Glilck, um
dasselbe mit Dank uud Liebe wieder weiter seinen Mitmenschen zu
schenken. So entsteht eine wirk1ich wahre, naturliche religii:ise Oemeinschaft. Wie viele Menschen konnen in dieses ,zarte religii:ise
lch- und Du-VerhiUtnis hineingezogen werd0n? Die bisherig')ll 1"orschungen der Ethnologie bestatigen, dass die Religion ihre beSÍt.l'l
Blilten im Bereich eines Volksstammes, respektive dnes Volkes
gezeitigt ht. Das Volk dilrfte folglich die grosste religiose Oemein-

schaft se in, wenn auch seitens der Religionspsychologen fUr das
Gedeihen des religiOsen 1ch- und Du- Verh~Utl1is 110eh viel k~eiIJere
Orenzen (z. B. die Familie) gezogen werden.
Die christliche T"<eligion sieht aber ihre Mission gerade darin,
dass alle Volker in das beseligende lch- und Du-Verhaltnis (Vate!
- Kind) (Oott - Seele) zu bringen sind. Dieses Ideal, das schon
zweitatisend Jahre verfolgt wird, scheint nicht den erwilnschten
Erfolg zu haben. Die ohristliohen Volhr habe,n es oft brutal und
gemein gebrochen. AIs Orund dieser traurigen historischen Erscheinung kann au ch gewissermassen die Intemationalitat der Kirchen
angesehen werden. Der einzige Weg zur edlen lntemationalitai
fiihrt nur durch wirklieh edle nationale Religios,jtat.
II. Nationale Sehatze pie ten unvergleichlich mehr Nahrstoffe
filr die Entwickelung und Befestigung der Religion unter den Massen
des Volkes als die internationalen Bestrebungen der Religionsgemeinschaften. Jedes Volk ist ein Instrument in Oottes liiinden mit
einer gewissen teleologisehen Aufgabe. Das von Oott gegebene geheimisvolle Charisma des Volkes offenbart sich in den schi:ipferisehen Regungen der Volksseele. Deshalb sind die Volkstraditionen
so lebendig, frisch, konkret und mit einer solchen kraftvollen Originalitat begabt, dass jeder, dessen Seele von ihrem rlauch angeregt
ist, spontan zur schOpferischen Aktivitat hingerissen wird.
1. Die inspirierte Volksseele zieht uns mit geheimnisvoUer
Macht in den Bann ihres eigentiimlichen Rhythmus, der sich seinen
eigenen Korper des Ausdrueks (Sprache, p'antomimik, Volkstanze)
der Volkskunst (VoHcslieder, Skulptur, Marehen, Sagen, Sprtichwéirter) der Volksethik (Sitten, Gebrauche, Rechte, Speisen, Kleider),
der Volksreligion (Mythus, Zeremonien, Kultus) gesehaffen hat.
In der ganzen nationalen Kultur spilren wdr die Regungen der lebendigen Seele und deshalb die Nahe Oottes unmittelbar gegeben.
Der I\iorper aber, in dem sich die kollektive Schi:ipferkraft der
Menschheit realisiert hat, ist bts hierher nur die Theorie der wissenschaftlichen Systeme (Phi1osophie, Logik, Chenuc, M[dhematik), dic
Theorie der Untersuehungen auf dem Oebiete der Kunst, der Theologie, Ethik, Ásthetik) und auf dem ganzen Kreise der kommerziellen,
politischen und technischen grossen Errungenschaften. Dieser ,internationale Korper ist ohne Leben, er ist 1l1athernatisiert und teclmlsiert. Er ist ein konstrniertes Oebilde, kein naWrlich organisiertes
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Zellengewebe. Wo 7;. B. die modernen Klinstler, sei es in der Poesie,
Musik, sei es in der Skulptur oder Malerei usw., der Theorie ihren
Zoll zahlen, da wird die Kunst ohne Leben, sie verliert das Typische, neigt ZUl' Dekadenz, zu mathematischen Gestalten (Futurismus, Kubismus). Eine theoretische Kunst hat nicht die Kraft, den
Menschen zu begeistern, zu erheben, zu reinigen, zu heilen, zu
beseligen. Man konnte ihre Wirkung vergleichen mit der sehl' bald
vorUbergehenden, bcrauschenden Begeisterung ml' Modeproduktionen oder mit den the01 etisierenden kaIten kosmopolitischen Bestrebungen der vom Schicksal bestraften internationalen WeltbUrger, clie ihr Vaterland veríorenhaben, oder mít den streugen,
von der Vernunft cLiktierten Vorschriften einer solchen Ethik, die
nul' Gebote und Pflichten kennt, aber ,die verschiedenen wundervollen I<egungen der Seele ignorlieren muss. Eine internationale
Ethik ist l1icht im Stande dem Menschen auf seinen Jrrwegen zu
helfen, . neue \Vege zu erscMiessen, neue Wege zu schaffen, dem
Sinkenden moralische Krafte zu schenken. Ebenso ist es mit der
internationalen R.eligion. Sie ist zu theoretisch, zu systematisch und
deshalb zu arm, zu kaIt, ohne iuneres Leben. Es fehlt ihr das innige
Ich- und Du-Verhaltnis, die Liebe des Elternhauses, die sozialindividuelle gegernseiJtige Iiilfelei&tung, díe fahig ist, grosse Opfer zu
bringen. Es mangeIt ihr an der Geburtszelle der Religion, d. h. an
der Familie, wor'Uber der Vater - GOtlt die ersten Strahlen seiner
Offenbarung ergiesst und wo die Segnungen der Religíon im innigsten Gebet erlebt, wo Freud und Leid, Sterben und Leben, Wagen
und Zweifeln, Olauben, Iioffen und Lieben durch die heiligen Band0,
die die Familienreligion um ihre Glieder geschlungen hat, siegreich
erlebt und Uberwunden werden. lm Schosse der Theorde, resp. der
internationalen R.eligion kann nie das leidende und ktimpfende Individuum diese segenspendende Kraft erleben. Dass díe nationale
R.eligion alle diese religiOs erfrischenden Krafte besitzt, zeigt uns
die I<.e1igion des Volkes Israe!. Ihre SUirke uncI Intensitat wahrt
Tausernde von Jahren, bis mm heutigen Tage. Sie hat das Individuum uncI das gallze Volk in allen schweren Stunden der Schicksalsschlage am Leben erhalten. Die Zahigkeit des verfolgten Volkes
kann man nul' durch die national bedingte Religion erkltiren. An
diesem Volke haben die nationalen Sitten, die national-religiOsen
Kultusformen, die Ríten, Zeremonien ihre unfehlbare Kraft erwiesen.

Ihre Iielden haben als religiOse Patrioten mit Aufopferung gekampft
und viele von ihnen ihr Leben fiirs Vaterland geopfert. Das alles
íst ein wundervolles Zeugnis fUr die Macht der nationalen I<.e1igion.
Wer konnte uns das Gegenteil beweisen? Auch díe christliche Religion ist, wenn s'Íe nul' einigennassen ihre Interessen mit den nationalen Bestrebungen elÍl1es Volkes in Einklang bringt, immer im
Stan de gewesen, grosse Glaubenshelden, die zugleich Patriotendes
Volkes sind, zu begeistern und das Iierz des Volkes fUr diese re1igiOsen Miinner und ihre Ideale hoher schlagen zu lassen. \Vir
haben nicht we>Íter nach Beweisen zu suchen. Die hussitischen religiOs-nationale·n Iielden der Tschechen haben ihr Iiab und Gut, ihren
Leib tll1d Seele fiir ihre religvos-nationale Sache geopfert. Stehen
cLíe Anhtinger Luthers tll1d die der Ubrigen Reformatoren nicht auf
derselben ]johe ihrer religiOs-nationalen Begeisterung? Jiaben sie
alle nicht Erfolge erzielt?
2. Weil die Wurzeln der nationalen Reli!;lion nicht vereinzeIt da.
stehen, sondern, tief und stark mit allenUbrigen R.egungen del
Volksseele verwachsen sind, so ist es kein \\Tunder, dass sich einige
religiOse Sitten, Gebrauche, manche Kulturformen' und sogar religiOse Vorstellungen trotz der f.infiihrung der christlichen Religlon
mehrere Jahrhunderte hindurch fortgepflanzt haben. Die Iiistoriker
(Letten, S. 21R) konstatieren, dass die Letten noch im siebzehnten
Jahrhundert »,in heidnischer Blindheit, im Gotzendienst tllld im Dunkel des Aberglaubens schmachten sollen. Der altlettische Totenkult
findetseine Anhanger noch heutzutage hier und da. Die Schicksalsgottin Laima wird noch von vielen, obgleich jetzt mehr mit dem
Manienkultus vermischt, verehrt. Man hat mehrere GrUnde fiir die
Erklarung diesel' Erscheinungen in Erwagunggezogen. Einer VOll
diesen aber konnte die nichtnationale Bedingtheit derchristlichen
Religion sein. Gewiss haben hier politische okonomische, soziale
Verhtiltnisse eine grosse R.olle gespielt. Aber wir haben kein l<.echt
die religiOsen Dberzeugungen ausser Acht zu lassen. Der Optimismus der altlettischen R.eHgion Z. B. ist der Volksseele viel naher
als die pessimistische Seite der christHchen R.eliglion;der »liebe GotÍ«
der Letten dUrfte nicht mít dem j-Udischen racheiibenden ersetzt
werden; »das Reich der anderen Sonne«, wo d'ie Menschen nach
dem Tode ihr Leben fortsetzen, entspricht doch mehr derlettischen
Seele als die Vorstellungen von der Iiolle. Die ethischen Forderun-
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gen der altlettischen Volkstraditionen (Volkslieder) stehen nicht
fa st auf gleicher Stufe mitden christlichen Moralgesetzen. Man
sieht, dass die A1tletten nichts ohne und nichts wider die Religion
getan haben. Die Christen haben dagegen, obgleich ihnen dle Liebesgesinnung die Hauptiorderung ist, mehr Gewalt und jnridische Gerechtigkeit walten lassen. Wir haben frerilich keine statistischen
Daten und Zahlen uber sittliche und soziale Verbrechen der Anhallger der nationalen I<eligionen zur Hand" aber die hohe Sittlichkeit
Z. B. der jetzigen pygmaenvolker Hisst uns behaupten, dass die
Sittlichkeit der Primitiven sehr hoch gestanden hat. Die christlichen
Kultnrmenschen haben oft ihren sittlich-religiosen Charakter verdorben.
3. Von diesem Gesichtspunkt aus kann der reHgiOse Synkretismus eine gewisse Rechtfertigung erfahren. Nicht der religiose Begriff, sondern das Ergriffenwerden der suchenden Seele dst in der
Religion die Iiauptsache. Die rettende Hand des Allmachitgen hat
sich auf verschiedene Weise durch verschiedene Personen, Handlungsweisen, und Erlebnisse hilfreich erwiesen. Der romisch-katholischen Kirche kann 11icht das tiefe volkerpsychologische VersHindnis abgesprochen werden, dass sie sich den alten Traditionen
gegenuber sehr vorsichtig, mehr schonend verhalten hat, ja sogar
viele von ihnen sich assimiliert hat. Es ist also zu betonen: Das Gute
der unchristlichen Volker, das den allgemein menschlichen religiOsen
Anlagen der Seele entspricht, oder dienlrich, fĎrderlich sein kann,
muss gewahrt und geMrdert werden, weil der christlichen Religion
dadnrch die nationale Bedingtheit erhalten ,vird und sie seeHsch
st ar ker und lebenskraftiger werden kann.
Die nationale Besonderheit des Volkes in Ehren zu halten, eine
enge Verbindllng der christlichen Welt- und Lebensanschauung mit
der in einer bestimmten Natlon schon vorhandenen Zll vers1..1chen,
das Bestreben, die christliche \Vahrheit den nationalen Bedurfnissen
in natioJ1laler rorm naher z1..1 bringen, ist kein Problem der Neuzeit.
Es sind schon einige mehr oder weniger gliickHche LOsllngen dieses
Problems zu verzeichnen, Z. B. die nationalen Kirchen der Armenier, Bulgaren, Russen, der Abessinier usw. K. Hase schre,ibt: »Ei11
Volk, das so recht ein Volk, so ein gewaltig indivlduelles \Vesen,
dass es mit der Zeit auch der Kirche, die weder Juden noch Griechen anerkennt, gewisse Eigentiimlichkeiten aufdruckt. Daher auch

die romisch-katholische Kirche sich immer mehr in National-Kirchen
gegliedert hat.« M. Luther hat seiner Zeit das Christen'tum der germanischen Seele naher gebracht. Nach der Weltrevolution hat der
tschechische Geistliche f'ársky den unausgesprochenen Trieb des
tschechischen Volkes nach einer national-tschechischen katholischen
Kirche erfasst und eine solche gegl'undet, die schon jetzt ca drei
Millionen Mitglieder zahlt. - Dass fast in allen Kulturstaaten
uber die religiOs-nationale Bewegung gesprochen wird, ist nicht
die Sucht einiger Menschen llach Originalitat und Neugriindung,
sondern es ist das Verlangen, dem Volke zu helfen, damit es fester,
schneller und lebendiger das vom Christentum angebotene HeH ergreife, als es bis jetzt geschehen ist, Diedenigen Na'tionen, welche
sich eilles religios-nationalen tleros erfreuen, werden ihre cliesbezuglichen Reformen schneller und leichter durchfiihren, als diejenigen, deren nationale Helden nicht ausgesprochen religiOse Personlichkeiten sind. Gerade die Tschechen sind in dieser Iiinsicht vielen
anderen Volkern voraus. Deshalb sind die Erfolge der jungen tschechischen katholischen Religion so gross.
In vielen Staaten ist das BewusS'tsein wachgeworden, dass nur
durch die national-christliche Kirche die Gesundung des Volkes vor
sich gehenkann. Um dieses Ziel zu erreichen, liess M. Luther das
deutsche KirchenHed er,klingen, schuf A. Durer die biblischen Gestalten ins Germanische um, gab J. S. Bach die deutsche Kirchenmusik.
Es ist wahr, dass Luther, Kant, Goe,the, Bismarck ein stark gennaniS'iertes Christentum gehabt haben.
Da die christliche Dogmenbildung unter dem J:influss der hellenisierten Christen und die rechtHche Auffassung des religiOsen Lebens unter dem der romanisief'ten durchgeHihrt ist, so hat man
keinen Grund gegen die Nationalisierung des Christentums in jedem
nationalen Staate Anklage zu erheben. Bonus hat den Kampf gegen
alles Angequalte, UnnaWrliche, Gekiinstelte und darum Kraftlose
erklart, um clie individuelle Lebendigkeit, Wahrhaftigkeit und Tiichtigkeit des Christentums hervortreten zu lassen.
III. EndHch konnen wir einige Linien fiir den gangbaren Weg
zm Hebung der christHchen Religion unter den Volkern ziehen:
1. Die religiosen Anlagen siud apriori in allen Menschen und
Volkem vorhanden. Sie sind als allgemein menschHche, resp. illternationale Elemente der Religion hoch zu schatzen. 2. Die christ-
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lichen Gnmdmotive haben als erste Erzeugnisse der religiOsen Anlagen das Recht auf internationale Allgemeinheit. zu erheben, weil
sie fast in allen nationalen Re1igionen mehr oder weniger vorhande!l
sind. 3. Die Dogmenbildung und die Entstehung de'r Kllltusformen
sind nach Mog1ichkeit der nationalen Bedingtheit zu llnterwerfen.
4. Die Starke der l~eligion und ihrer Wirkung auf das Volk hangt
von ihrer nationalen Verwurzelung ab. 5. Die Verfassllng der religiOsen Oemeinschaften, resp. der christlichen Kirchen, die re1igii:ise
Kunst und die re1igii:isen Peiertage miissen der Seele des Volkes
entsprungen sein. 6. Die christliche Re1igion wird ihre lVlission in
gewiinschtem Masse erfiillen, wenn sie eine c h r i s t I i c h - n a t i on a I e Rel i g i o n werden kaml.
Um alle obengenannten, in der Seele des lndividuums und des
Volkes verwurzelten Porderungen erfiillen Zll k6nnen, hat man mit
aller Vorsicht langsam ans Werk zu gehen. Kein Sprung, kein Eruch
darf die \Vunden der zerbrochenen Seelen bluten lassen, weil clas
Christentum mít allen seQnen Erscheinungsformen tiefe \Vurzeln in
der Seele des Volkes gefasst hat. Das Ziel steht ietzt vor llnseren
Augen. Alle Reformen aber, die zum Ziel fiihrcn sollen, haben der
Starkung und Er16sung der Seele zu dienen, d. h. die Seele l11USS
zar1t ihren Oott naher gebracht werden. Dieses nachzuweise::1 war ia
auch die liauptaufgabe, die vorliegende, fragmentarisch gehaltenen
liinweise sich zum Ziel gesteckt hatten.

v.

PRAI(TICI(Á 1'EOLOGIA.
Prof. dr. Fr. B e d II á ř, Praha:

Význa111 pOj111U církve v praktické theologii.
Snad žádnj'r obor bohoslovecké vědy neprošel takovými vnitř
ními i zevními změnami jako praktická theologie. Zvláště jsou to
dvě .otázky, které se v 19. století na tomto poli stále vracejí,
usměrňujíce práci a určujíce její rozsah, otázka z á s a dní h o h I ed i s k a praktické theologie a problém jejího l' o z s a h u.
Století devatenácté zahájilo svou práci v praktické theologii
po průkopnickém díle Schleiermachrově zvláště prácí C. 1. Nitzsche
přesvědčením, že rozhodujícím činitelem pro vybudování praktické
theologie jest pojem církve, v něm pak že· jest rozhodujícím moment
histo11iokJl. Církev křesťanská jest dějinná veličina. Jejími historicky danými prvky musíme se zabývati. Studium historie jest proto
základním předpokladem výstavby dneška. Musíme zjistiti, jaké
základy praktické činnosti položila církev apoštolská, jak se čin
nos,; tato vyvíjela a zda jest její dnešní praxe historicky odůvod
něna. Tímto směrem šli vůdčí duchové praktické theologie německé
bez rozdílu odstínu theologického směru a konfese. Vykonali dílo,
před nímž jest nutno skloniti se s úctou. Církev stojí před nimi
jako historicky ověřená a osvětlená skutečnost. Tento vývoj
praktické theologie jest vyvrcholen a pravděpodobně ukončen
dílem, jež dal E. Chr. Achelis v Lehrbuch der Praktischen Theolo ..
gie (3. vyd. 1911).
Druhá polovice 19. stol. vycítila však již zcela správně, že tato
historická metoda přináší veliká nebezpečí a nevyhovuje. Reakci
proti ní znamená úsilí, aby praktická theologie byla odhistorisována
a postavena na základnu přítomnosti. Od dnešních poměru má vycházeti, protože pro dnešek pracuje. Má se zbaviti zdání systematičnosti a neztráceti síly pokusem o systém, který není možný.
Když pak byla postavena otázka, k t e r á hodnota dneška :ná býti
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východiskem. prace v praktickém bohosloví, odpověděl na ni nejrozhodněii a nejradikálněií Friedrich Niebergall (Praktische Theologie, Lehre von der kirchlichen Gemeindeerziehung auf religionswissenschaftlicher Grundlage, 1918, 1919) a vybudoval svůj systém
na základě psycho!ogiokém: dne šek se svým psychologickým
stavem, se svými předpoklady od historických proudů a značnou
měrou jejich hodnot vzdálený, musí býti východiskem naší práce.
Srovnáváme-li systém Niebergallův a na př. Achelisův, jest
viděti rozdíl nejen v zásadním pojetí a založení discipliny, ale
i v konečném jejím cíli: Achelis vychází od pojmu církve obecné,
Niebergall buduje svou práci se zřetelem ke s bor u; proto první
díl má nadpis »Die ideale und empirische Gemeinde, Aufgaben und
Krafte der Gemeinde«. Rozpor mezi oběma názory byl tak mohutný,
že reakce na oba musela se dostaviti v publikacích následuiících,
Schianově, Pfennigsdorfově a Steinbeckově.
Druhá otázka, která snad ještě více volala po definitivním rozřešení, jest l' o z s a h praktické theologie, problém, které discipliny
nutně patří do jejího pracovního pole. Zatím co Schleiermacher zařadil do ní i činnost misijní a chce se zabývati i na př. otázkou
veřejného mínění a zevními poměry cirkevními, v. Zezschwitz vylučuje z ní dokonce liturgiku a zaí ním jde řada stoupencu (Gottschick,
Kawerau, Pr. Spitta), zvláště pak Rietschel, budovatel liturgiky
a současně popíratel její vědecké ceny; v. Zezschwitz žádá, aby
homiletika a katechetika byly postaveny mimo systém praktické
theologie. Naproti tomu reformní snahy soubor disciplin praktické
theologie rozšiřuií o řadu věd pomocných, zvláště prakticky orientovanou náboženskou psychologii.
S tímto hledáním souvisí i otázka, jak jednotlivé d:scipliny
praktické theologie ve spolek souvisejí, a zda jest možno uvésti
je do nějakého systému. Moderní doba odpovídá na ni záporně,
Achelis činí pokus nejvýznamnější, aby z pojmu vlastností CÍrkve
(církev jest jediná, obecná, svatá) dovodil vnitřně související řetěz
myšlenkový, ovšem cestou, která nebyla obecně uznána.
Tato stručně nastíněná situace ukazuje, že žijeme v přerodu,
který není zdaleka ukončen. Disciplina praktické theologie se rozšiřuje. Vzniká celá skupina věd pomocných, které se zase drc,bí
a dělí. Příkladem jest věda misijní, která dnes obsahuje celý komplex věd, ohromující svou velkolepostí každého, kdo k němu při-

stupuje, Na poli bývalé katechetiky vyrostly zcela nové větve čin
nosti: dnes již se nemluví o katechetice, ale o náboženské výchově,
jež jest daleko šířeji a hlouběji založena nežli o tom snila minulost.
Liturgika ukazuje pracemi Willovými nové směrnice. Osobní duchovenská péče jest obohacena četnými studiemi jak individua tak
kolektivního života. A v misii vnitřní stojí dnes komplex prací
různících se rozsahem pojetí vnitřní misie a hraničících až na kře
sťanskou sociologii.
V tomto zcela jasném a živelném přerodu praktické theologie
Vystupuje otázka, co jest rozhodujícím pojmem, který dával v minulosti impuls k praktické theologii a který í dnes určuje v podstatě její tvorbu. A tu přicházíme k zajímavému zjevu: není to
historie církve, ani snad dnešní stav její a stav iidstva, ale jest to
vždy s o u dob ý poj e m srny s I u c í r k v e, který určoval ráz
této discipliny a bude jej asi určovati rovněž i v budoucnosti. Achelis a před ním Nitzsch mají pravdu, když od pojmu drkve vycházejí. Přezírají však jednu skutečnost, že totiž nerozhoduje o koneč
ném obrazu praktické theologie od přítomnosti odloučený, historický
pojem církve, společný všem církvím, řekli bychom pojem nadkonlesní, ale že se právě na tomto poli hlásí nejvíce ke svému právu
sOllčasný pojem poslání církve propracovan}' úo podrobnosti. Kdykoliv došlo k výkyvům, vždy to bylo následkem změny tohoto pojmu,
Příklad zcela jasný podávají dějiny. Církev apoštolská Vytvořila určité životní formy, které se staly východiskem další činnosti
v dobách potomních. Přechod od jednoho sbortl ke skupině sborů
vedl k změnám organisačním, k uvědomění si pracovních metod
a k stanovení jakési základní linie pro všechno křesťanstvo. Dochází k různým pracovním metodám a formám. Všichni křesťané
jsou sice přesvědčeni, že skrze Krista a v Něm Bůh zasáhl do svě
ta, který byl od Něho oddělen, a že skrze Krista Bůh tvoří nové
stvoření, nový lid, že bez Krista není křesťanství, ale jakmile byla
položena otázka cíl' k v e, to jest onoho tělesa věřícího lidu, otevíraly se propasti rozdílů a nutně měly svůj odlesk v její činnosti.
Od chvíle, kdy se církev stala nutným předpokladem spásy člo
věka a jako taková byla proklamována starému světu (Kdo nemá
církev matkou, nemůže míti Boha Otcem), její autorita stoupá a
vidíme vnitřní přerod, který se jeví v zevních formách, až konečně
vyústí v římském katolictví.
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Reformace rozbila středověký pojem církve a jest její tragickou vÍnou, že nepostavila hned od počátku jasně a prubojně pojem
nový, propracovaný do dusledku, spokojujíc se více vyznáním víry
v CÍrkev neviditelnou, řekli bychom spíše charakteru nadzemského,
nežli jasným programem, který by světu nekompromisně nakreslil,
k jakým dusledkum skutečnost církve musí vésti .na tomto světě.
Nový pojem církve znamenal převrat v CÍrkevním životě. Do
str'edu církve bylo postaveno hlásání slova Božího, učení, po němž
doba žíznila jako vypráhlá země po oživujícím dešti. Proti ceremonialismu církve středověké postavena byla skutečnost osobní
vír y a obecenství věřících ve s vát o s tec h. Chápeme proto,
že činnost církevní byla zaostřena na hlásání slova Božího. Strach
před pověrou dojíti spásy člověka skrze skutky zákona vedl ke
zdurazňování cl uch o v n í c h skutečností proti zevním skutkum.
Reformovaná větev připojila k zevním známkám církve (slovu
Božímu a řádnému vysluhování svátostí) i nutnost církevní k á zn ě. Tím by1 rozšířen její obzor, jak se ukázalo na církvích presbyterních.
Jest otázka, jak dalece tato skutečnost se ukazuje na reformaci české. Naše reformační minulost jest podrobována dukladnému
studiu, jež usiluje o osvětlení vnitřního dění oněch dvou století, majících tak veliký význam ve vývoji náboženském. Theologové usilovali o zařazení české reformace buď do skupiny církví luterských
nebo reformovaných a posuzovali při tom českou reformaci se stanoviska dogmatického. Pro obojí zařazení se nalezlo dosti opěrných
bodu. Zvláště novoutrakvism jevil zřejmě sklon k Wittenberku.
Jednota bratrská jistě dává možnost oboiího pojetí, posuzujeme-li
ji podle jejích konfessí. Ale zevrubné studium jednotlivých období
reformačních ukazuje, že toto měřítko nedostačuje. V projevech
náboženských se u Jednoty bratrské setkáváme s přiznáním, že
ve své ví ř e Jednota se staví za světový protestantism a prohlašuje s ním svou jednotu. Bratří sa rozhodně ohražuií proti heterodoxii, kterou jí chtěli její odpurci přisouditi. Ale současně vždy zdurazňujÍ, že jsou církevním útvarem zcela zvláštním, od jiných denominací odchylným. Tážeme-li se po příčině, docházíme k zajímavému poznání, že to byl vždycky obsah církve, v němž se od
svého, třeba velmi příbuzného okolí křesťanského odchylovali.
Tato zvlášnost vedla jednotu od prvopočátku a zustala její vý-

Význam pojmu cirkve v praktické theologii.

203

značnou

stránkou až do tragickéh:) jejího skonu v době protireformační. Jednota jest za jedno s křesťanstvem v názoru na jednotu
Božího lidu, avšak rozchází se s ním v názoru, íak se md církev
budovati, které jsoll iejí podstatné zevní zndmky a jaké z nich plynou
dúsledky. S pojmem církve jest u ní vždy spojena myšlenka řád u.

Od svého založení klade si otázku, co jest činiti, aby celý svět byl
prosycen ve všech svých složkách Božím Duchem, co se má činiti,
aby poslušenství věřícího lidu vuči· zákonu Kristovu nejvíce vyni1do. Toto poslušenství má vyniknouti v církvi samé. Musí se jeviti
v její organisaci, v osobním stanovisku těch, kdo v církvi jsou pověření službou, jakož i duchu, kterým jest prosycen celý život církevní, a ve spusobu, jak církev předstupuje před Boha i před své
údy. A musí se jeviti i v poměru Jednoty a jeJich členu ke světu
okolnímu. Jednota prožívá jako žádná církevní formace své doby
stálé napětí mezi svým ideálem víry a okolním životem, ať již béře
na sebe tento život ráz kulturní nebo politický nebo sociální. Napětí
to plyne z jasného pojmu církve a požadavku na ni kladených.
Několik ukázek tohoto smýšlení Jednoty nám její stanovisko
osvětlí blíže.
Jednota bratrská stála na myšlence jednoty církve neviditelné.
Ve všech církvích mohou býti lidé spravedliví, žádná církev viditelná nemuže zabezpečiti spasení. Církev jest shromáždění spravedlivých, »cnostných«. Cnost jest moc v duchu víry a lásky ze
slova pravdy, že člověk se zdrží zlého, k čemuž přirození náchylno
jest, ač příleží jemu zlé mocně v těle. (Bidlo, Akty Jednoty bratrské, L 58 úv.) C í r k e v máj i sté zná m k y, pod 1 e nic h ž
sem ú. ž e p o z n a t i, z d a pat ř í k p r a v é c í r k v i. Na tomto
místě vidíme rozhodujícího činitele, který dává Jednotě bratrské
směr v její zevní i vnitřní činnosti: příslušníci pravé církve jsou
obdařeni p r a vou 1 á s k o u jeden k druhému, její členové jsou
ochotni t r pět i jako Kristus trpěl, trpěti i za sebe navzájem, ne··
odplacovati zlým za zlé, pro k a z ují s vou vír u v K r i s t a
a s vou p o S lu š 11 o s t v u čin ě m u. Kdo Krista milují, jsou církev svatá. i ) Mají jednati tak, jak podle Písem jednali apoštolé a
jejich náměstkové. Kdo neprokazuje této poslušnosti, kdo neukai) Věříme, že v jednotě přebýváme církve svaté, když se spolu
viery a lásky, skutkuov dobrých i cnostného života
k věčnému životu, neb té církve Kristus hlava jest.
(Panu Albrechtovi, Bidlo 1., 203.).

ostřieháme v jednotě
i jednu naději máme
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zuje svým životem své víry, toho

může

církev trestati a ze svého

středu vyloučiti.

Srovnáme-li tento názor Jednoty s názorem reformačních církví pozdějších, vyniká jasně jedno: Jednota klade u viditelné církve
nesmírný důraz na ž i v o t, na p o s I u š n o s t v ů č i B o h u a
jeh o při k á z á ním. Nestaví - na rozdíl od církve luterské jako známku pravé církve jen hlásání evangelia a vysluhování
svátostí, ale jejich celkové působení. Rokycanovi píší: »A jakož
píšeš, že sme se odtrhli ode všech kněžie, známe se, že bychom
se rádi odtrhli ode všech těch, kteřiež nejsou v církvi svaté skrze
pána Krista Duchem Svatým uvedeni v úřad (kněžský), z jichžto
naučenie a služebností lidé se nepolepšují a skutky toho nedokazují, by byli poslové pána Krista ... « (Šestý list Rokycanovi,
Bidlo 1. 67.).
Ze spisů Jednoty vyplývá, že neochvějně se drží myšlenka
jednoty církve svaté, jednoty víry, ale neméně důrazně a pevně
prohlašuje povinnost, aby celý život členů církve byl velikým svě
dectvím. že tato víra jest činná, že poslušnost vůči Kristu a jeho
řádům se projevuje životem, a že zejména kněží mají vynikati
v tomto směru na poli jasného křesťanského Života.")
Následky tohoto názoru se musely projevovati jasně v celé
struktuře církevní činnosti. Celý život Jednoty proniká myšlenka
řád u, veliké úsilí, aby život byl proniknut svědectvím víry. Od··
tud plyne ono napětí Jednoty se soudobou kulturou, její poměr ke
státu, požadavek, kladený na členstvo. Odtud vyvěrá veliká, strhující myšlenka organisace církevní, v níž jsou všichni zapiati v jeden
řetěz nejen svou věrou, ale i zodpovědností za to, jak žijí, od se ..
niora a biskupa Jednoty až k poslednímu hospodáři. Odtud rozumíme celému systému jejich praktické činnosti, který přes jednotu
víry se světovou reformací se přece od této tak podstatně lišil.
A odtud chápeme, že Jednota po dobu snad jednoho století neměla
2) ... Žádáme se všemi jedno býti, ktož zuostávaií v církvi svaté

nepoškvrněnú a lásku neomylnú a naději živú, kde sú koli v
římském císařstvie i po všem světě, všech žádáme účastni býti. Neb nezáležie na svrchních věcech spasenie, ale na podstatných a vnitřních du-

skrzo vieru

chovnostech. Neb z toho pochodí moc i zevnitř cnostně se ukázati i v
dobrých skutcích i hřiechy s žádostmi umrtviti. Ale které sú věcí služebné
a případné, na těch nezáležie spasenie ani zatracenie toliko, neb sú k tomu, aby jich požievali časem i místem podle hodné příčiny k vzdělání a
k polepšení křesťanského života svatého. (Spis ,,0 zlejch a dobrejch Imě
žiech«, Bidlo L, 193. n.).
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velikých systematiků a dogmatiků, a že ve svých význáních vlastneudržuje tak přesné theologické linie, jak jsme viděii zvyklí
u církví reformačních.
\\ s tohoto stanoviska chápeme i ochotu Jednoty spojiti se
s církvi podobojí. V jednání o Českou konfesi Jednota zdůrazňo
vala, že i po spojení podrží své řddy ve sborech. Z jejího vývoje
pal<bylo jasno, co pod těmito řády rozumí.
Jako u Jednoty jeví se obsah pojmu církve nejdúležitějším Clllltelem ve vybudování ostatních reformačních církví. Jeho vliv na
strukturu církve reformované jest známý: Kalvín rozšířil známky
pravé církve i o myšlenku kázně, a porto presbyterianism jest lJejen
institucí, kde se zdůrazňuje hlásání čistého evangelia Kristova, ale
vedle poselství spásy vládne myšlenka, že církev jest tělo Kristovo,
mystická skutečnost ještě dnes žijící a plnící své úkoly.
Theologie bucTto rozšířila nebo rozleptala tento pojem círk"e.
Orthodoxie súžila pojem církve na shromáždění lidu, který jest
spojen společnou věrou vyjádřenou slovem, a proto se stal z církve
ústav učící. Ostatní funkce církevní se přezíraly. Racionalism uvolnil pouta jednotlivcova a rozmělnil pojem církve tak, že se stala
jistÝm ústavem veřejné mravnosti a osvícenosti, nemajíc pro ony
neviditelné duchovní svazky minulosti (vzpomeňme na př. myšlenky mystického těla Kristova!) porozumění. Pietism spojil členy
svým citem a jeh o církev měla jinou tvářnost nežli měla církev
okolní. Moderní theologie uvedla svou často negativní prací (vizme
školu historicko-náboženskou!) církev na cestu apologetiky jejích
řádů a do značné životní strnulosti při myšlenkovém úsilí, aby její
cesty byly zdi'tvodněny historicky.
Tento stručný přehled ukazuje, proč praktická theologie žije
dnes v přerodu. Konfese se nezměnily, ale přece prožívá křesťan
stvo vlivem theologie přerod, který se jeví v novém usměrnění
činnosti církevní, v nových proudech v ní, ve zdůrazňování kdnotlivých stránel<, které přicházejí v úvahu více nežli se dálo v minulosti.
Církev nemění snadno svého vyznání. Klasickým příkladem
jest její konservativní stanovisko k tradici dogmatické, k plodům
reformační doby. Ale theologie ovlivňuje církev stále. I když se
oficiální dogma nemění, theologové stojící pod vlivem doby třeba
podvědomě se mění a odlišují od doby minulé. Svou činností vtiskují

ně
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pak ráz svému sboru, celkové organisaci církevní. A tak církev pi'izpusobujesvou činnost, své životní projevy tomu, čemu věří.
Příkladem toho jest přítomnost. Přes svou tradici jsou církve
dnes ovlivněny prvky, které vyvolávají novou činnost. Mužeme
zmíniti hnutí stockholmské. Ještě nikdy nebyla zdurazňována jednota víry křesťanských církví takovým zpusobem, jako po veliké
konferenci r. 1925, Podobně konference Víry a řádu ovlivňuje
CÍrkve, aby zkoumaly své společné základy. Na druhé straně současná situace lidstva nutí církve, aby revidovaly svou činnost, aby
se tázaly, proč jejích dosavadní práce nebyla v praxi tak pronikavě křesťanskou, jak jest si přáti; staví se proti otázkám sociálním,
mravním, mezinárodním, a táže se, jakou cestou lze ovlivniti svět
zákonem Kristovým, aby ovoce víry bylo patrno i na těchto polích.
I když by se zdálo, že hnutí toto neproniklo do posledního sboru,
přece proniká publikacemi a nese vlivem církevních vůdců své
ovoce.
Dnešní doba, jak se zdá, vrací se k myšlence církve, v reformaci rozrušené, znovu a pracuje na pojmu rozšířeném, vyšším.
Iilavní myšlenky z doby reformační zustávaií státi. Ale k nim se
připojují znaky, které plynou ze staleté zkušenosti církví reformač··
ních a z theologické práce. Dnes prožíváme v obnově pojmu církve
i rozšíření jejího poslání, jejích povinností, jejích možností a skutečnost její jednoty přes zevní roztříštěnost.
Tento proud ukazuje jasně na dvě věci: Předně jest nesmírně
příbuzný tomu, oč usilovala Jednota bratrská. Tato usilovala o
správnou synthesu vědomí jednoty s ostatním křesťanstvem a vě-.
domí povinnosti plynoucí z individuelní svobody části církve v jejich řádech. Dnes jde světem myšlenka zodpovědnosti církve za to,
co se ve světě děje; i ta jest přímo myšlenkou bratrskou. A za
druhé: praktická theologie, která popisuje životní činnosti církve,
zduvodňuje a staví její zásady, tato theologie má právě dnes dobu
rozvoje. Zvýšené vědomí církve znamená zvýšenou činnost, a zvýšená činnost znamená větší povinnosti vědecké práce. Nejde o
zpovrchnění náboženství. Jde o promítnutí opravdového náboženského života na stěnu přítomnosti, do dnešního života.
Byly doby, kdy ochuzený pojem církve snížil práci praktické
theologie a činil z ní pouhou techniku. Dnešní doba vrací praktickou theologii k metám, které měli na mysli již její zakladatelé.

Prof. Dr. Roland St e i n a c ker, Bratislava:

Recht und Aufgahe, Lehrgut und Lehrplan
des Glaubensunterrichts.
Auf dem Gebiet des kirchlichen Unterrichts macht sich heute
eine gewisse Unsicherheit bemerkbar, weshalb die Katechetik die
Grundlageund Aufgabe des Religions- oder Glaubensunterrichtes
immer von neuem zu erwagen alle Ursache hat. Namentlich ist es
ihre Aufgabe darzulegen, was zu unterrichten ist. Sie hat das Lehrgut nach Umfang, Wert und G1iederung zu priifen und díe Durchfilhrung des Unterrichts, d. h. den Lehrplan, festzustellen. Denn
gerade hierin fehlt es vielfach an klarer Erkenntnis. Das Hergebrachte wird in Prage gestellt und was Neues empfohlen wird,
erregt manche Bedenken. Ja so~ar das Recht des Religionsunterrichtes wird bezweifelt oder rundweg geleugnet; nicht nul' von
aussen, sondern auch innerhalb der Kirche wird sein Recht angefochten, sein Wert bestritten. Dass der Unglaube den Glaubensunterricht bekampft, ist begreiflich. Aber gerade diesel' Kampf zeigt
uns, dass er nicht so gallZ vergeblich und fruchtlos sein kann, wie
manche behaupten. Sonst ware es .uberfl.ussig, ihn zu bekampfen, ja
zu verbieten, wde in Russland. Das sollte denen zu denken gebell,
cLie ihn im Namen von Religion und Christentum ablehnen, ja sogar
filr schadlich und Hir den Glauben abtraglich und gefahrlich erklaren.
Es ist verstandlich, dass in der allgemeinen Kulturkrise, die wir
jetzt durchmachen. und bei der starken irrationalistischen Zeitstromung auch der Unterricht im Glauben der Kulturkritik verfallt.
Stehen wlir doch offenbar in einer Zeitenwende.
Áhnlich wie bei der Jahrhundertwende um 1800 ist am Anfang
des zwanzigsten Jahrhunderts der Anbruch einer neuen Zeit spLirbar. Der Zusammenbruch, den die abendlandische Kultur im Welt·
krieg und seitdem in steigendem Ma8e erleidet, wird immer deut-
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Hcher. Auf den Rausch der Kulturselrigkeit folgt der Katzenjammer.
Trotz aller Errungenschaften der Technik versagt die Wirtschaft,
der Glaube an Parlamentarismus und Demokratie tangt an zu wallken, die Diktatur erhebt dhr liaupt. Eine befriedigende soziale
Ordnung veTmag man nicht zu finden. Drohend steht das Gespenst
des gottfeindlichen Bolschewismus vor der ausserlich no ch christlichen Kulturwelt des Abelldlandes. Immer deutlicher wird es offenbar, dass der Mensch in und aus sich, losge16st von Gott, unfahig
ist, Bleibendes zu schaffen. So greift Pessimismus, Skeptizismus,
Relativismus immer weiter um sich. Dtie Sehnsucht nach ~twas
Pestem, Bleibendem, li6herem, 06ttlichem regt sich wieder. Mystik,
Spiritismus, Okkultismus nimmtiiberhand. Rom meint, seine Stunde
sei gekommen,zllmal der Protestantismus politisch ganz ohnmachtig
erscheint. In der Philosophie wendet man sich vom Glauben an die
Allmacht des Denkens immer mehr ab, spiirt aber auch das Ungeniigende des blossen Empirismus. Der Glaube an Evolution unu
Portschritt wird immer schwricher. Man stellt die lntuítion, das
Irrationale, die Lebenswerte in den Vordergrund. Auch die Trennung von Kirche und Staat, die vor einem Vierte!jahrhundert
in Prankreich begalJn, seit dem Weltkrieg auch in Deutschlanu,
\Venngleich nur halb durchgefiihrt wird und sich in Russland zu
v:611iger Unterdriiokung alles ChristHchen, wendet, steUt die K,irche
vor eine ganz neue Lage.
Dies alles, dazu die modeme Padagogik und die Psychologie,
die fruher alles geistige Leben auf seine Grundbestandteile zuriickfLihren und das li6here aus dem Niedern ableHen wollte, jetzt aber
das Ganzheitliche im Geistesleben betont, haben auch den kirchlichen Unterricht stark beeinflusst. Otto Baumgartens »Neue Bahnen«, die dem Unt,erricht in der christ1ichen Religion im Geiste der
modemelJ Theologie umzugestalten suchten, sind heute ebenso vera1tet wie Adolf v. liamacks »Wesen des Christentums«. Aber der
Geist, dessen Ausdruck sie 1900 waren, beherrscht no ch bis heute
\Veite Kreise der Lehrerschaft, wenigstens was die Abwendung vom
alten Evangelium betrifft, die folgenichtig bald den ganzen Religionsunterricht verwerfen, bald ihn v611ig kirchenfrei gestalten wollen.
Vor allem soll es keine kirchliche Schulaufsicht geben in der Einheitsschule, die man anstrebt. Umsonst wartet das evangelische Deutschland auf das Reichschulgesetz, durch das das Verhaltnis von Be-

kenntnis - Gemeinschafts -WeltanschaU1ll1gsschule geregelt werden
sóll und in Sachsell, dem Muttorland der Reformation, haben nur die
Katholiken konfessionelle Schulen. In der Slowakei ist die Zukunft
der ikonfessionellen Schnlen anch lin Prage gestellt, die Lehrerbildung der Kirche fast ganz aus der liand genommen. Nur in den
Niederlanden hat man nach jahrzehntelangem Kampf, der an den
Namen Kuyper gekniipft ist, das Recht der christlichen Schule
neben der religionslosen Staatsschule durchgesetzt. Damit haben
die liollander den Weg gezeigt, \VÍie die Schulfrage ohne Verg;ewa1tigung der Gewissen, zum Wohl von Staat und Kirche gelOst
werden kann. Das Reeht ihre Kinder in christ1ichem Geiste Zll erziehen und in ihrem Glauben grundlich Zll unterweisen, lmnn und
darf sioh die Kirche nicht rauben lassen. Einen Erfolg in ihrem
Kampfe um dies Recht und einen Segen von diesem Unterricht kann
sie aber nul' dann erhoffen, wenn sie selbst iiber Weg und Weise des
Glaubensunterrichtes v611ige Klarheit und Sicherheit gewinnt. Es ist
die Aufgabe der Katechetik hiebei liandreichung zu tun, feste und
ldare Grundsatze herauszuarbeiten.
Die Kirche muss wissen, welehes Ziel und welehe Aufgaben
ihrer Arbeit an der Jugend gesetZlt sind, worauf ihr Recht an diesel'
Jugend ruht. Beides, ihr Recht und ihre Aufgabe ruht auf der Taufe.
Von dieser miissen wir ausgehen. Denn durch die Taufe, wird man
Christ, wird eingefiigt in clen Leib Christi, die Kirche, und aus dem
natiirlichen Verderben gerettet. Die Taufe ist das grundlegende,
darum l1icht wiederhblbare Sakrament. Dieses ruht auf dem Befehl
und der Eínsetzmig des Auferstandel1en, die uns der Zweifel kritischer Bibelforscher nicht unsicher machen kann. Selbst wer meint,
dass die Worte des Taufbefehls nicht aus dem Munde Je>su stammten, sondern dass lVlatthaus die spater iibliche Taufformel dem Auferstandenen in den Mund gelegt habe, wird zugeben mussen, dass
die allgeme'ine ObUl1g des Taufbades in der ersten Christenheit Ulldenkbar erscheint, wenn sie nicht auf den vVillen Jesu zuriickgeht.
Aus den Waschungen, wie sie bei den Judenublich waren, oder aus
der Proselytentaufe lasst sie sich l1icht ableiten. Aueh die Taufe des
Johannes, des VorIaufers Jesu, hatten die Junger nicht aus eigenem
Antrieb ubemommen ohne We[sung Jesu. Dass an Stelle der Erwachsenentaufe, wie sie die erste Christenheit ubte und 110ch heute
jede Missiollskirehe iibt, die Kindertaufe trat, andert und beeintrach-
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tigt nicht die Bedeutung der Taufe. Die Kindertaufe wird dort in
Prage gestellt; angefochten, abgelehnt oder doch umgedeutet und
entwertet, wo man in der Taufe vor alIem eine liandlung des
Menschen sieht, zu der dem Kinde die Voraussetzung, freier Etltschluss und bewusster Glaube, fehlt. Sieht man dagegen in der Taufe
ein Sakrament, d. h. eine Tat und liandlung Gottes, so las st sich die
Kindertaufe rechtfertigen. Es ist nicht notig deshalb bei den Kindern
Glauben anzunehmen, wie es Luther getan hat, oder den Glauben
der Kirche an Stelle des Glaubens des Tauflings treten zu lassen
nach romischer Lehre. Ebensowenig kann man die Taufe, wie
Schleiermacher und schon die \Valdenser meinten, auf den l«unftigen
Glauben und das l«unftige Bekenntnis hin erteilen, so dass die Taufe
erst durch die Konfirmation vollstandig wurde. Die Kindertaufe ist
eine vollstandige Taufe, der dreieinige Gott nimmt darin das Kind
als sein Eigentum an, schenkt ihm seinen Ge,ist. Nicht der Glaube
schafft die Taufe, die ke in Tun, sondern ein Erlebnis des Mel1schen ist. Kraft und Gultig'keit der Taufe ist vom mensch1ichel'
Glauben unabhangig. Aber deshalb ist der Glaube keineswegs uberflilssig, sondern der Segen der Taufe wird nul' dem Glauben zutei!.
Man muss wie die Unabhangigkeit der Taufe vom Glauben, ebenso
die Notwendigkeit des Glaubens f,íir die Segenswirkung der Taufe
betonen. Wenn die Kirche tauft, ubemimmt sie die Verpf1ichtung,
alles Ztl tun, damit der Getaufte zum Glauben kommen konne, ZUl11
Taufen muss dus Lehren hinzutreten. Der Getaufte soli zu bewusstem Glauben kommen, das Gnadenverhaltnis, in das ihn die Taufe
versetzt hat, personUeh 'aneignen. Nul' die Taufe gibt der Kirche den
Mut zu der schweren Aufgabe der plaubenserziehung; in ihr hat
sie die Burgsehaft, dass ihre Arbeit nieht vergeb1ieh sein solI, die
Verheissung, dass Gottes Geist an dem getauften Kinde arbeiten und
die Arbeit der Kirehe und der Menschen in seinen Dienst nehmen
und segnen werde. Denn ke in Menseh, nul' Gott und Gottes Worl
kann Glauben wirken. So ruht alle kirehliehe Arbeit an der Jugend
auf der Taufe, dem Taufbefehl Jesu und der Verheissung des hei1igen Geistes ftir Kirehe und Taumng.
Damit ist aueh das Ziel des Dienstes, den die Kirche an der
Jugend ausrichtet, gegeben. Das Erziehungsziel kann kein anderes
sein, als Aneignung der Taufgnade, damit der Getaufte in Wahrheit
ein Mensch Gottes, ein Erloster, ein Gliied am Leibe Christi wenle,

also zum lebendigen Glauben komme und sich im Leben als ein
\vahrer Junger Jesu beweise. Das ist das Ziel,das Gott gesetzt hat,
zu dem er selbst durch seinen Geist mhren will. Die kdrchliche
Arbeit ist aber deshalb nicht uberflussig, sondern Gott bedient sich
ihrer. Die Kirche solI also nieht fragen, was sie selbst zu leisten
vermag sondern was Gott will. Und Gott will, dass der Mensch
das lieil in Christo ergreife in bewusstem Glauben, um nicht melu
sich selbst zu leben sondern cin Leben in Glauben und Liebe zu
f,uhren. Preilich durfen wir es nicht vergessen, dass es nicht in
unserer Macht liegt, ob ein Mensch zum Glauben kommt, sondern
es gilt das Wort des Augsburgischen Bekenntnisses: ubl et quando
v:isum est deo. Erzwingen las st sich der Glaube nicht, Jloch durch
irgend eine mensch1iohe Veranstaltung sicher, hervorbringen. Die
beste Erziehung kann fehlschlagen, weil die Sunde den 'Menschen
nicht zum Glauben kommen lasst. Auch besteht, wie Luther sagt,
das Christsein nicht im Wordensein sondern im Werden. Es gibt
keine Sicherheit sondern nur eine Gewissheit des lieils.
Glauben kann der Menseh nie als Einzelner. Gott will nicht
e:inzelne Menschen Gottes sondern eine Menschheit Gottes, Christus
will nicht einzelne Junger werben, sond,ern eine Jiingerschar. eine
Gemeinde sammeln. leh kann nicht glanben, dass ich allein selig
werde. So gilt in gewissem Sinn: extra ecclesiam nulla sallls. Die
katholische Kirche hat diese Wahrheit verkehrt, wenn sie in der
aussern Zugehori~keit zn der ausserlich verfassten Kirche dus [kil
gewahrleistet sieht unel deshalb al1es Gewicht auf den ausseren Oehorsam gegen die Kirche und auf die Unterwerfung unter Papst
und Priester als i10twendige Mittler zwischen Gott uncI Mensohen
legt. Aber sie vertritt mít der Betonung der K[rche eine \\'ahrheit
gegeniiber cinem subiektivistischen Protestantismus, der llur die
Einzelpersonlichkeit, im besten Pal1 die Einzelgemeinde kel~nt und
die Gemeinschaft der Kirche ritbersieht oder missachtet. Mít falscher
Berufung auf das allgemeine Pr.iestertum kann man die BedeuLlljg
von Kcirche und Amt fUr Glallben und Leben auch des Einzehen
nicht aus der Welt schaffen. Die evangelische Kirehe erzieht nicht
fUr sich, will nicht herrschen sondem dienen. Aber der EÍ!1Zelne
erreQcht das Ziel nul' innerhalb der K,irche. So ist das Erziehllngsziel
des Glaubensllnterrichts nicht die Einzelpersonlichkeit sondel'l1 der
Christ als lebel1diges Glied der Glaubensgemeinschaft, der Kirche.
14"
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Besondere Beachtung verdient no ch das Verhaltnis des kirchlichen Erziehers ZUl' iibrigen Erziehung. vVie solI sich die Kirche zu
den Zielen und Absichten der "\veltlichen Erziehung stellen'? Will
man diese :Frage rlichtig beal1tworten, so muss man das Verh~iltľ is
von Schopfung und ErlOsUl1g ldar sehen. Die Schopfung und die
Erlosung siud beide freie Se,tzungen, Taten Got1:es, Ausfluss seiner
ewigen Liebe. Man kann nicht eines aus dem andern ableite '1, die
Erlosung als notwendige :Folge oder blosse Ausgestaltung der
Schopfung fassen, sondern sie ist Neuschopfung, ein neuer Anfang.
Man muss deshalb Schopfungs- und Erlosuugsordnung ,genau unterscheiden und auseinanderhalten. Da aber doch beides auf den einen
Gott zuriickgeht, so diirfen wir beides auch nicht einander entgegonsetzen oder beziehungslos nebeneinanderstellen, auseinanderreissen
und schelden. Vielmehr besteht eine enge Beziehung zwischen
Schopfung und Erlosung, ist doch auch deren Gegenstand, der
Mensch, derselbe. Das Ziel von Scllopfung uud Erlosung ist dasselbe: das :Fiir-Gottsein der Menschheit. Die Schopfung ka~1ll ihr
Ziel uicht erreichen infolge der Siinde, die dem menschlichen
Denken als das grosste Ratsel und Geheimnis diesel' Welt uud des
Menschheitslebens immer unlosbar bleiben wird. Erst die Erlosung
verwirklicht das Ziel, ďas die Schopfung nicht erreicht. \Vo man von
der Erlosung und vom Glauben weil von der Siinde absieht, durch
die ein gewisser Gegensatz, eine Spannung zwischen Schopfungsund Erlósungsordnung entsteht, wird man das wahre Ziel der
Schopfung und den Weg zu Gott verfehlen und dem Gotzendienst
verfallen. Iiieraus ergibt sich fiir uns, dass es nicht ein hohercs
allgemeines Erzdehungsziel mit Absehen von der Erlosung geben
kann, innerhalb des sen mm das Ziel der Glaubenserziehung seinen
Platz Hinde als Teilziel, mag der natiirHche Mensch au ch ein solches
aufstellen. Es geniigt uns auch nicht, wenn man den Glauben nul'
als Zugabe und Weihe der weltlichen Erziehung oder als bloBe
Kronung des Natiirlichen und SchopfungsmaBigen gelten Iasst, als
Hilfsmittel um das Ziel rein menschlicher Bildung zu erreichen.
Darum geniigen die Zielsetzungen des humanistischen Idealismus
und des blossen Kulturprotestantlismus nicht. So relig'Íons~ 'und
christentumfreundlich sich der Idealismus au ch zeigen mag, er kann
dem Glauben und der Kirche nicht geniigen. Auch dann nicht, wenn
es sich zeigt, dass der Jdealismus aft sein Bestes dem Christentum

entlehnt haL Denn er falscht dabeli oft das, was er von dort ubernimmt, vermischt es mit Andersartigem und raubt ihm so seine
besondere Kraft, seinen urspr,Unglichen Sinn. Vor allem aber Ubersieht er die Tatsache der SUnde, die Notwendig;keU des Glaubens
an den Gekreuzigten und Auferstandenen, der Busse und der Bekehrung. Beim Idealismus droht auch immer díe Gefahr, dass er in
seÍll Gegenteil umschlagt, sobald das UngenUgende an ihm, sein
Unvermogen, das Versprochene zu verwirklichen, offenbar wlird.
Aus Hegel geht :Feuerbach, Marx, Strauss, Baur, Schopenhauer,
Stimer, Nietzsche hervor, den Idealismus lOst der Materialismus,
Positivismus tmd Skeptizismus ab, die fremch der Kirche und dem
Glauben no ch weniger zugestehen als der Idealismus. Dessen :Fehler
liegt dann darin, dass er nur Entwioklung tmd Entfaltung cles natliil'lichen Lebens, asthetische, moralische, ethische, kulturelle Ziele
setzt und von einem Bruch cles natUrlichen, siincllichen Wesens
nichts wissen will. lhm muss immer wieder das Wort Anselms entgegengehalten werden: nondum considerasti quanti ponderis sit
peccatum. Wir verkennen fremch nicht, dass cler natiirliche Mensch
nicht anders kann, ja wir freuen uns, wenll der Erziehung und
Schule wenigstens idealistische Ziele gesetzt werden. Wir konnel1
uns aber auch nicht so clamit abf.inden, dass Glauben uncl Offenbarung blos clem iclealistischen Ziele angefiigt werden, sondern
mussen das ungenugencle aller rein menschlichen Erziehung behaupten und cleshalb das. christliche Erziehungsziel als clas hĎchste
festhalten uncl cliirfen es uicht jenen andern unterorclnen lassen.
Anderseits wollen wirclas Natiirliche, SchopfungsgemaBe nicht
gering achten soudem erkerlllen sein Recht an sowie alle schopfungsmaBig gesetzten natiirlichen Ordnungen: Haus, :Familie, Gemeinde, Volkstum. Staat, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst. Mogen
sie alle durch die Siinde entstellt, verderbt, beeintrachtigt se in, ein
gewisses Eigenrecht bleibt ihnen doch. Aber sie miissen dem obersten Ziele ein- uncl untel'georclnet werden. Wo sie sich als letzten
Selbstz\'i'eck setzen, schlechthin fiil' sich gelten wollen, treten sie in
Gegensatz zu Gottes WilIen. Zuletzt gibt es nul' e i n hochstes Ziel
uncl clas liegt im Ewigen. Wo sie diesem entgegentreten, den kirchlichen Glauben unel clie kirchliche Erziehung ablehnen, ersetzen, be.herrschen wollen, miissen sie bekampft werclen. Das Christentum
ist Gottesgemeinschaft durch clen Glauben. Alle kirchliche Arbeit
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muss diesem dienen, so auch cLie Arbeit an der Jugend. Sie darf
sich ke in niedrigeres Ziel setzen als die Jugend f.iir diese Gottesgemeinschaft zu gewinnen und in sie einzufiihren.
Manche halten dies Ziel filr zu hoch, ja fiir tlllerreichbar uud
setzen an seine Stelle ein moglichst niederes Ziel, das aber sdcher
erreicht wUrde. Dabei wird abor oft mll' an den Schulunterricht gedacht, dem frei!ich allein und fUr sich ein solehes Ziel nicht gesetzt
werden kann. PUl' uns aber handelt es sich bei der Zielsetzung um
die gesamte Tátigkeit der Kirche an der Jugend. Jedenfalls ist es
ungenUgend, wenn sich der liauptbekampfer Zll hoher ldeale,
Niebergall, damit begniigt, die Kinder »so zu beeinflussen, dass ihnen
Ílnm~r einmal etwas Christliches e i n f á II t, wenn es díe Lage
ihres innern lInd aussern Lebens erheischt«. Je niedriger man das
Ziel setzt, umso leichter wird die Erziehungsarbeit genomlllen. \Vir
diirfen das Ideal nicht aus den Augen verHeren, mag es auch nicht
vol1kommen erreicht we,rden. Vor allem cLiirfen wir nicht vergessen,
dass es bei der christllchen Erziehung nicht bloss auf Elltfa1tung des
im Menschen Gesetzten ankommt, als ob es keine Siinde gabe,
sondern um einen Bruch mit dem natiirHchen Leben, um eine geistHche Neuschopfung, die allerdings nul' Gottes Geist schaffen kann,
aber in und unter der Arbeit der I\jirche wirken will. Wir halten
darum fest an Luthers Er'klarung zum 3. Artikel; dass der Glaube
kein menschHches sondern ein goHHches Werk ist. Daher wird sich
der Erzieher vor al1em pietistischen und methodistischen Drangen und
Zwingen fernhalten, seine Arbeit nicht iiberschátzen. Er wird aber
auch nicht die liande in den Schoss legen sondern alles danUlsetzen, um der Jugend Gottes Wort, durch das der Glaube geweckt
wird, nahezubringen. vVir wissen auch, dass auf Erden da~ Glaubensziel nie vollig erreicht wird (Phi!. 3, 13), auch beim Erwachsenen
nicht, dass es aber dennoch lieHsgewissheit gibt. Moglich ist die
Glaubenserziehung, wei1 das Kind auf Gott angelegt ist. Sonst hiitte
Jesus die Kinder nicht gesegnet. Das Kind ist dem Gott1ichen oft
mehr geoffnet als der Erwachsene. Er ist also fahig zum Glauben
gefiihrt zu werden.
Allerdings miissen wir stets die Grenzen und Schranken al1er
und besonders der Glaubenserziehung vor Augen behalten und wenn
man in der Konfirmation den Abschluss der Glaubenserziehu'lg
sieht, muss man dus obige Ziel aufgeben. Aber wir lehnen das ab,

die Konfirmation ist nicht Abschluss, auch ist KOllfirmation utld Bekehrung llicht miteinancler zu vevknupfen. Mall sol1 iiberhaupt kein
Alter festsetzen, an dem das Zíel sicher erreicht werden kann. \Vir
j(onnen den standigen Einfluss, den die Umwelt des Kindes ausiibt
nicht ausschalten, hOGhstens beschranken, manchmal beniitzen, nul'
selten erfolgreich bekampfen. vVir durfen, wollen wir an unserer
Zielsetzung festha1ten, die Glaubenserziehung nicht auf die Schule
und blossen Unterricht beschranken, diirfen Wissen uHd Bildllllg
nicht iiberschátzen. Andrerseits darf man aber deren Bedeutung ml'
die Glaubenserziehung nicht leugnen, so wenig wie die Notwendigkeit der Lehre filr den Glauben. Der Glaube umfasst allc Seiten des
Seelenlebens. Deshalb darf mau ilm auch nicht einseitig ins l1efiihl
oder in den Willen oder in das Denken setzen. Man muss IntellektuaHsmus, Voluntarismus, Emotiona1ismus gleichmassig ablehnen. Alle
Seelenkrafte mlissen bei der Giaubenserziehung zu ihrE;m l~echte
kommen. Wo man rein verstandesmaBig durch blosses Lehren
Glauben schaffen will, wird man ebenso scheitern wie dort, wo man
alles aufs Gefiihl stellt und cLíe Lehre missachtet, oder \VO man
unter Betonung des praktischen Christentums blos den Willen in
Anspruch nimmt.
Damit ist auch die Frage der Lehrbarkeit des Olaubens gestreift.
Seitdem die f'rage, ob ReHgiol1 lehrbar sei, im Jahre 1900 von den
Preunden der christ1ichen Welt erortert und verneint wmde, hat sie
die Katechetik immer wieder bescháftigt, da das Recht der Olaubensunterweisung davon abhangt, wlie man sie beantwortet. Lass
ReHgion nicht lehrbar ist wie irgend ein irdisches Wissen, das Dnmaleins, cLíe Erdkunde, ein Naturgesetz, ist klar. Trotzdem ist es
irrefiihrend einfach zu sugen: I\eHgion (Olauben) ist Dicht lehrbar.
Daraus wird dann gefolgert, dass der ReHgionsunterricht iiberflilssig,
vergebHch oder gal' schád1ich sei, dahinter steckt mei:::teHs clie lVleinung, der Olaube sei blosses GeHihl, wobei es ganz gleichgii1tig sei,
was man glaube, sodass es auch einerlei sei, was mall unterrichte,
welehe Vorstellungen man riibermittle, wenn nul' das religii:ise Gefiihl erregt werde. lm letzt,en Grunde ist hier der Ulaube dn Erzeugnis des Menschen, er Liegt im unbewussten Grund selner Scele
und mnss nUl' geweckt werden. Demgegeniiber muss betont werden,
dass der Glaube aus dem Worte Gottes kommt. Wenn ilns der
heilige Geist durch das Evangelium beruft, so kann dies nicht ohne
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Lehre geschehen. Allerdings hat nicht der Uilterrlchtel~de ,'S in der
f1and, ob die Seele den Samen des gott1ichen Wortes allfnimmt, bewahrt und Frucht bringt. Aber \venn es geschieht, so ist es eben
durch das Lehren geschehen unel insoferne konnte man sagen: Religion ist lehrbar.
Allerdings darf dabei nicht vergessen werden, dass Glaubensunterricht und Glaubenserziehung Iiand in Iiand gehen miissen, dass
es also falsch \Vare, woUte man cliie Katechetik einseitig ZUl' blossen
Unterrichtslehre machen. Vielmehr hat sie aUes Zll umfassen, was
die Kirche an der Jllgend und Iiir die Jugend tut, den gesamten
Dienst der Kirche an der heranwachsenden Jugend, also nicht blos
Unterricht sondern au ch Erziehung. Nicht blos Schul- und Konfirmantenunterricht gehOrt in die Katechetilk sondern auch Kinderund Jugendgottesdienst. Umgekehrt ist dar.an zu erinnern, dass es
unzulassig ist, die Katechetik auf den pfarramtlichen Religionsunterr,icht zu beschranken und den I<'eligionsunterricht in der Schule
davon ausdr,iicldich oder tatsachlich ausztlschliessen. Diese Beschranlmllg ist eine Nachwirikung der falschen Auffassung der praktischen Theologie, díe in diesel' nul' eine Anweisung fiir den Pfandienst sieht. Es sind gerade hundert Jahre, dass NHzsch in seinell
observationes ad theologiam practicam felicius excoleudam diesen
Standpunkt iiberwunden und den Grund Zll der praktischen Theologie als Vf.issenschaft gelegt hat; aber manchmal ist die Nachwirkung der pastoraltheologischen Auffassung doch noch Ztl spuren und
au ch in neuen Darstellungen nahert man sich wieder diesel' Richtung, so wenn Niebergall die praktische Theologie als Lehre von
der Gemeindeerziehung fasst oder Meyer als Lehre von der Prommigkeitspflege. Auch díe zn starke Betonung der empirischen Kirche
und die Voranstellung der Kirchenverfassung und Organisation fast
in allen neuen Darstellungen ist nicht ohne Bedenken. worauf aber
hier nicht nhher eingegangen werden kann.
Sehl' weit verbreitet ist in Bezug auf das Verhiiltnis von pfanamtlichem und Schulunterricht die Auffassung, es sei die Aufgabe
der Schule, das 1110tige relig.1ose Wissen dem Kinde beizubl'ingen,
erst der Konfirmantenunterricht solle dann diesen Gediichtniss toff
religiOs lebendig machen. Dann ware der Schulunterricht nichts
anderes als der von den Gegnern der Kirche geforderte »objektive«
Religionsunterricht, der nul' Wissen gibt. das innere Seelenleben,

Gefiihl und Gemiit aber gal' l1Iicht beriihren und den Willen nicht beelnflussen solI. Ein derartiger »objektiver« Religionsunterricht ist
ein Widerspruch in sich selbst und kann der Kirche niemals geniigen. Welmehr solI auch der Schulunterricht Glaubensunterricht
sein, wenn er anch nicht so stark auf Kirche, Bekenntnis, kirchliches
Leben und kin;hliche Oemeinsehaft eingestellt sein kann wie der
seelsol'gerliche Konfil'ma:ndenunterricht.
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Wenn vielfach Vertreter der Schule oder des Staates den Reli- .
gionsunterricht in dem obereu Klassen der Mittelschulen ablehnen,
so beruft man sich dabei darauf, dass ja mit dem Konfirmandenunterricht der Glaubensunterricht abgeschlossen und erledigt sei;
die Konfirmanden seien fiil' »l'eH und miindig« erkHirt und so habe
ein weiterer Religionsunterricht keine Bereohtigung. So wird eine
falsche Auffassung und Wertung der Konfirmation, die slich auch in
der Kirche verbreitet hat, eine Waffe der Gegnel' der Kirche. Die
Katechetik muss demgegenuber die Forderung und das Recht der
Kirche auf Religionsunterricht in allen Klassen der Mittelschulen
und womoglich auch der im Ausbau befindlichen Fachschulen festhalten und begrunden. In aller Kurze sei diesbeziiglich folgendes
gesagt. Die Míttelsehuleu';') bilden die zukiinfNgen riihrer des
Volkes aus, allch die der rKirche. Sie vermitteln diesen eine ausgiebigere und tidere geistige Schulung und Ausbildung als die
Volksschiller erhalten konnen und weite Schichten des Volkes brauehen. Die starkere Ausbíldung der Verstandeskrafte ist an sich fiir
den Glauben nicht fOrderlich, ja kann ihm sogar schadlich sein.
Eben deshalb ist es l1otig, die Auseinandersetzung von Glauben und
Wissen griindlich vorzunehmen. Als Gegengewicht gegen die starke
Verwurzelul1g diesel' Schiller im weltHchen Geistesleben, das doch
oft im Gegensa:tz zum Christentum steht oder es nicht ganz richtig
auffasst, brauchen wir um so eingehendere Kenntnisse und tieferes
Verstandnis der Geschichte der Kirche und der Erscheinungen des
Glaubenslebens, wie sie der Unterricht der Volksschllle und selbst
der Konfirmantenunterricht nicht geben kann.
\Vir wollen uns aber hier hei der Frage, was zu unterrichten sei
im Wesentlichen auf Volks-, Biirgerschule, die unteren Klassen der
*) in dem Sinne wie das Wort in Osterreich und in der Tschechoslowakei gebraucht wird, also Gymnasien, Realgymnasien und Realsclmlen.
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Mittelschule und den Konfirmantenunterricht beschranken, also
auf die Zeit vom 7. bis 14. Lebensjahre, als die Zeit, wo die g es a m t e lugend fUr die Unterweisung erfasst werden ka1111.
Bei jedem Unterricht kommt es sowohl auf den Lehrstoff wie
auf die Lehrweise an. Beides muss gleichmassig beriicksichtigt
werden. Wo man alles Gewicht auf den Lehrstoff legt, gelangt man
zum didaktischen Materialismus, wie ihn Dorpfeld genannt ilat.
Selbst wo es slch um blosse Wissensmitteilung handelt, kommt man
so nicht zum Ziel. Man muss vielmehr fragen, wie der StoH a 11geeignet werden kann, ob er fUr den Schmer geeignet ist und ob er
ihn auch aufzlInehmen vermag. Das mllss auch beim Gluubensu:1terricht beriicksichtigt werden, wo es sich ja nicht vornehmlich lim
Mitteilung von Wissen handelt. Aber andrerseits ist zu warnen vor
der modernen Einseitigkeit, alles Gewicht auf die Lehrweise zu
legen und den Stoff und Inhalt fiir nebensachHch Zll haltell. Der
Bildungswert eines Unterrichtes hiingt in erster I~eihe doch immer
davon ab, was geboten \vird, also von lnhalt und Lehrstoff. Das ;dlt
vollends beim Olallbensunterricht. Es kommt llicht nul' darauf ",n,
wie ich glaube sondern auch darallf, was ich glaube. Denn l1icht
der Mensch erzeugt aus seinem lnnern cLie Olaubensvorstellllngen
sondern sie stammen aus dem Wort Gottes. Mit Recht beton ten die
Vater der evangeUschen Kirche die »reine Lehre«. Ebenso warnten
schon die Apostel vor Irrlehre t11ld lesu \Vort vom Sauerteig, das
den ganzen Teig versauert, weist in cLieselbe Richtllng. Man redet
aber beim Glaubensunterricht besser nicht vom Lehrstoff sondern
vom Lehrinhalt oder Lehrgut, wenn wir fragen, was wir zu unterrichten haben. Denl1 es handelt sich dabei nicht um blossen Wissensstoff sondern um die gottHche Wahrheit, die uns beherrschen und
durchdringen will, in die wir eintauchen, aus der wir schOpfen, um
eine geistliche Wirklichkelt, in die wir hineinwachsen sollen. Eben
deshalb muss sich beim Glaubensunterricht das Wie nach dem \V us
richten tmd nicht umgekehrt das Was nach dem \Nie. Nicht von
den Bediirfnissen des Menschen oder des Kindes, vom Subjektiven
sondern vom Objektiven, von dem gottlich gegebenen ist auszugehen. Und da uns dieses in Gotte s Wort gegeben ist, haben wir
in diesem das Lehrgllt, das wir brauchen. Denn es ist das einzige
MHtel, durch das der Mensch zum Glauben kommen kann. Alles,
was wir im Glaubensunterrkht als Lehrgut verwenden, muss aus

Gottes Wort stammen, ein Erzeugnis oder doch Widerhall des
Gotteswortes sein oder diesem Worte dienen, es aneignen helfen
und wirksam machen wie Bibel, Katechismus, ~irchenlied und das
kirchMche und Glaubensleben in Vergangenheit und Gegenwart.
AJles was nicht mit Gottes Wort zusCl.mmenhangt, kann nicht als
Lehrgut des Glaubensunterrichtes in Betracht kommen, mag es
auch sonst im iibrigen Ullterricht verwendbar sein. So mussen wir
bloB moralische Erzahlungen, Marchen, Sagen, Legenden, Robinson
u. dg!., cLíe man seit der ZeH der AulikHirung als Lehrstoff ím Religionsunterricht herbeizieht, entschieden vom Glallbenslehrgut ausschliessen.
So ist uns also das Lehrgut gegeben. Wir wahlen es nicht, wei!
es dem entspricht, was wir vom Kind und Menschen aus gesehen
als notig, heilsam Hnd brauchbar von uns aus erkannt hatten und
fordern miissen, sondern wir nehmen es hin als ein Gut und Erbe,
das nicht vom Menschen erfunden sondern durch Gottes Geist gew,irkt und uns durch die K,irche seit der Zeit der Apostel und Reformatoren iibermittel~ worden ist. Deshalb stehen wh' diesem
Lehrgut in freudigem Olaubensgehorsam und l1icht in eingebildeter
Oberlegenheit gegenuber. Echter Olaubensunterricht ist nur da, wo
nicht wi!' da~ Lehrut meistern sondern selbst Schii1er dieses Lehrgut,es uns in seinen Dienst steHen.
Und doch miissen wir das, was uns als Lehrgut iiberliefert ist,
prufen eben im tlinblick auf die Jugend, der wir es ubermitteln
wollen, um festzustellen was daraus heute beim lugendunterricht
verwendet werden kann, an welcher Stelle, zu welcher Zeit und in
welcher \Veise. \lVie cin weiser tiaushalter aus seinem Schatz Neues
und Altes schOpft, je nach der Zeit und Gelegenheít, so muss es
auch die Kirche mi.t ihrem Lehrgut machen.
So gewiss das Lehrgut des Glaubensunterrichtes als aus dem
Worte Gottes stammend eine Illnere Einheit haben muss, so ist es
doch nicht einfi:irmig sondern vielgesta1t~g. Wir miissen es gliedern,
um jedem Teile seine rechte Stellung und Wirkung zu sichern. Es
ist lehrreich zu sehen wie die Katechetik bisher dieser Aufgabe entsprochen hat. Palmer nimmt dred »tiauptstufen« der Unterweisung
an: Tradition (biblische und Kirchengeschichte), Schrift und Katechismus. Plur Kreussold und Th. tiarnaok ist die Bibel die wim~lre,
das Bekenntnis, der Katechdsmus die sekundare Quelle. Dei Schleier-
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ma che I' ist auch die »Bibelkunde« der erste, dte Glaubens- und
Sittenlehre cler zweite tlauptbestandteil des Unterrichtes, die religii:ise Poesie unel Kirchengeschichte nul' Nebenelement. Ahnlich
Nitzsch (BibLischer und christ1icher Stoff) , Otto, Knoke (Schrift und
Bekenntnis) und Krauss (Kirchenkenntnis und Schriftlehre). Mít
grosser SorgfaH sucht Zezschwitz das Lehrgut aus der Idee des
Katechumenats abzuleiten so wie es historisch geworden und
in Luthers kleinell Katechismus als dem katechetischen »Normalbuche<\ organisch zusammengefasst ist. Er unterscheidet biblischen
und kirch1ichen Lehrstoff. Der erstere umfasst Geschichte und Lehre,
die im Katechismus als Laienbibel zusammengefasst ist und im
Bibelspruch den Beweis Hndet, wahrend díe biblische Geschichte díe
einzelnen Lehrstiicke des Katechismus umsaumt und ihm und der
Methode des Unterrichts als offenbarungsmaBige Grundlegung vorausgeht.
Der kirchliche Stoff umfasst den LehrbegriH (hn Katechismus, der aber ]min System sein will noch theologische Fassung crleielen solI), das christ1iche Leben (tlaustafel, Vaterunser und Selig·
preisungen) und den Kultusunterricht. Leider begeht Zezschwitz
den Fehler, alIes ausser dem Katechismus in die Methodenlehre, den
dritten Tei! seines Systems zu verweisen, so dass der Schein entsteht ,als ob die Bibel hinter dem Katechismus znrlicktra.te. Aber die
heilige Geschichte gilt als tlauptstoff, neben der alIes Dbrige, BibeIlesen, Bibelkunde, Bibelspruch, l(lirchengeschichte und heiliges Lied
nur als Sekundarstoffe gelten, ja hier au ch der Katechismus. Erst
im dialektisch-didaktischen Unterricht, der jenem ersten offenbarungsmaBig-positiven folgt, ist der Katechismus Iiauptstoff neben
Bibelsprueh, Oleichnis, biblischer Geschichte, die ebenfalls tlauptstoffe sind. Auf der dritten Stufe, der teleologisch-parauntischen
Lehrart, tritt neben der Bibel und Katech~smus der Kultusunterrieht,
d. h. das geistliche Lied im Schulunterricht, Kirchengeschichte und
Bekenntnisunterricht (Augsbuľiger Bekenntnis) mehr im Korfirman.
denunterricht. Verwirrend auf d~e Oliedeľtlng wirkt bei Zezschwitz
die Vermisehung von Lehrstoff und Lehrart, wohl eine Nachwirkung
von Palmers Iiauptstufen der Unterweisung. lm Grunde hat er
zwei tlauptstoffe, Bibel und Katechismus, alles andere ist nebensachlich. Bu c hru c ker dagegen fiigt als dritten Teil zu kirehHeher Geschíchte und Katechismus den Gesangbuchunterrieht, der

das gottesdienst1iche Leben darstellt und auch die kirchengeschichtliche Unterweisung umfasst. AJs erster hat Buchrucker auf die
drei tlauptbiicher des Glaubensunterrichts: Bibel, Katechismus
und Oesangbuch, hingewiesen. Dass wir' hier e.jn dreifaches Lehrgut
haben, ist klať,
Seit Zezschwitz und Buchrucker reihen die meisten dle Stoffgruppen ohne Begriindung der Abgrenzung und R.eihenfolge aneinander. So Krauss, Sachsse (1. biblische Geschichte, 2. Bibelspr,iiche,
3. Lesen der Bibel, 4. Katechismus, 5. Kirchengeschichte), Iiarnisch
(1. heilige Geschichte, 2. Bibellesen und die, Perikopen samt Gottesdienstordnung, 4. geistliches Lied, 5. Gebet) und Berndt (a Bibelunterricht, b kirchengeschicht1icher Unterricht, und zwar 1. Kirchengeschichte, 2. Kirchenlied, und c Katechismusunt.enicht). Der tlerbartianer I<.eukauf unterscheidet den geschichtlkhen, lehrhaften unci
erbaulichen StoU, aber eigent1ich ist die Geschichte bei ihm einziger
tlauptstoff, alles andere, au ch der Katechismus, nm Anschlufistoff.
lm Gegensatz zu den tlerbartianern sucht Eckert als einziger nadl
Zezschwitz und Buchrucker eine wirkliche Begriindung seiner Teilung zu bieten. Er sueht die Einheit der verschiedenen Stoffe darin,
dass sie alIe Darstellungsformen des Evangeliums sind, und zwar in
der Form der reinen ObiektiviUH (biblische Geschichte) der verdichteten SubielktiviUit (also Kirchengesehiehte), der bekenntnismaBigen (Katechismus) und der heien. Subiektivitat (Kirchenlied). fIier haben \Vir die vier tlauptgruppen, die schon Buchrucker
hatte, nur dass er Kirchenlied und Kirchengeschichte noch zusammenfasste und dies ist \Vohl die richtigste Teilung des Lehrgutes.
Nur ,ist der Gesichtspunkt der Obiektivitat und SubiekHvitat Ullglucklich und die Unterscheidung der dreierlei Subiektivitat wilII~iirlich. Beim Kirchenlied fIiesst Obiektives und Subield.ives, freie
und bekenntnism8.ssige Subiektivita t zusammen, z. B. Eine feste
Burg, Wir glauben alI, AlIein Gott in der tli:ih'.
Ohne Begriindung unterscheidet Sehian Katechismus und biblische Geschiehte und daneben als dritte Gruppe Perikopen, Bibel·
spriiehe, Bibellesen, Kirchenlied und Kirehengeschichte. Das ist doch
etwas zu empirisch. Niebergall unterscheidet geschicht1ichen und
Gegenwartsstoff, stel1t aber spater neben einander: 1. Biblische
Geschichte, 2. Bibel, 3. Kirchel1geschichte, 4. Katechismus, 5. Kirchenlied, 6. Psalmen und Spriiche. Steinbeck hat eine Dreiteilung:.
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1. GeschichtJ,iche Stoffe (biblische Geschichte, BibeUmnde, Kirchengeschichte), 2. biblisch-Iehrhafte und lyrische (Bedeutung der heiligen SchrHt, lehrhafte AbschnHte, Spriiche und Psalmen, 3. durch
das kirchliche Bekenntnis t1nd die kirchliche Gegenwart gegebene
Stoffe (Katechismus, Gottesdienst, Kirchenjahr, Kirchenlieder, innere
und aussere Misslon, romische Kh'che und Sekten). Kabisch gliedert
ahnlich aber ,ubersichtlicher 1. geschichtlicher, 2. lehrhafter (Katechismus, Spruch, Bibelabschnitt, Glaubens- und Sittenlehre), 3. lyrisch-didaktischer Stoff [a) Kirchenlied und Psalmen, b) ku1tischer
Stoff]. Pfennigsdorf llnterscheidet in seiner Praktischen Theologie:
Biblische Oeschichte, Spruch und Gleichnis, Psalm, Kirchenlied und
Katechismus wahrend in seinem Methodenbuch » Wie lehren wir
Evangelium" noch ](jrchenlied und religiOse Heimatkunde hinzugefiígt wird. Joh. Meyer llennt zuerst die geschichtlichen Lehrstoffe
der Bibel, dann den bekenntnismassigen und endlich sonstige Lehrstoffe {Bibelkunde, Kirchengesch[chte, als Anhang ZUl' biblischen
Geschichte Kirchenlied und unter Umstanden Perikopen). Der Amerikaner Reu bespricht: 1. die biblische Geschichte, 2. den Katechismus, 3. die Heilige Schrift, 4. das Kdrchenbuch, d. h. Kirchenjahr,
Kirchenlied und Gottesdienst, 5. die sekundaren Unterrichtsstoffe
(Kirchengeschichte, Ausbreitung der Kirche, Verfassung).
Aus diesel' Obersicht ist erskhtlich wie verschieden das Lehrgut
gegliedert wird, wie dabei Verwandtes, z. B. biblische Geschichte,
Bibelspriiche nnd Bibellesen auseinandergerissen oder andersartiges
wie Psalm und Kirchenlied zusammeng.efasst wird. Geschichtliches,
Lehrhaftes, Erbauliches, Dichterisches zu scheiden, ist unmoglich.
Wohin so11 da das Kirchenlied. kommen, wohin der Katechismus,
der doch nicht blos lehrhaft ist? Biblische Geschichte und Kirchengeschichte sind nicht gleichzustellen, deshalb so11 man das Lehrgut
nicht nach seiner Art oder nach der besonder,en Lehrweise gliedern,
sondern nach seinem Ursprung. Vor allem kann und dmf der biblische Lehrstoff nicht verteilt werden. Tat- und Wortoffenbarung,
Geschichte und Lehre und Spruch sind auf's engste verbunden. So
ergibt sich als erste Hauptgruppe das biblische Lehrgut, diesem
schliesst sich der Katechismus an und sodann das Kirchenlied, entsprechend den drei Biichern der Kirche: Bibel, Katechismus und
Gesangbuch, in die der Unterricht die Kinder einfiihren sol1 und
neben denen andere Lehrbiicher nicht als notig oder wunschens-

wert erscheinen. Denn biblische Geschichte, Spruchbuch Hud biblisches Lesebuch sind ja nul' Ausziige aus der Bibel, die aui sie vorbereiten. Das Gesangbuch, wenn es rechter Art ist, entha1t allsser
Liedern no ch anderes, z. B. Gottesdienstordnllng, Gebete u. a. Die
dritte Hauptgruppe umfast also 110ch mehr als blos das Kirchenlied.
Es gehort zu der dritten Haupitgruppe daher a11es, was das kirchliche Leben der Gegenwart umfasst und wir rechnen hieher nicht nm
das gesamte gottesclienstliche Leben sondern auch die Werke <'lel'
ausseren und inneren Mission und a11e kirchlichen Ordnung\jl1. Die
Kirchengeschichte dagegen kann nicht blos wie Buchrucker will,
so wertvo11 sein Biichlein auch sein mag, allS Kirchenlied angeschlossen werden sondern muss als selbstandiges Lehrgut erscheinen, wenngleich an letzter, vierter Stelle. Die drei Bucher der
Kirche sind aus der Geschichte der Kirche hervorgewachsen und
ohne alle Kenntí]is diesel' Geschichte haben wir ke in volliges Verstan dni s unseres Christenglaubens. Wie sol1 sich vollends ein evaJ1gelischer Christ im heutigen Streit der Kirchen und Sekten zurechtfinden, an seiner Kirche fes,thalten, wenn er nichts weiss von der
Reformation, von ihrem S1nn und Recht. So gewinnen wir ein vierfaches Lehrgut:
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1. Das biblische Lehrgut,

2. den Katechismus, das bekenntnismaBige Lehrgut,
3. das kirchliche Leben der Gegenwart,

4. die Kirchengeschichte.
Wir halten diese Vierteilung nicht fur zufa11ig oder nebensachlích. Denn das Christentum ist uns vierfach gegeben als OffenbarUllg
in der Schrift, als Bekenntnis und Lehre, im kirchlichen Leben der
Gegenwart und in cler Geschichte. In der Schnift haben wir dic
g10ttHche Grundlage der Kirche und des Glaubens, in dcr IGrchengeschichte die menschliche Entwicklung der Heilsgemeinde, im
B~kenntnis das ldare Zeugnis von der ,ewigen Wahrheit des Glaubens und im kirchlichen Leben seine Gegenwart. Dem entspricht
auch die wohl richtigste EinteHung der Theologie oder Glaubeli3wissenschaft, deren Gegenstand eben das Christentum ist, in exegetische, historische, systematdsche und praktische Theologie oder
wie man deutlicher sagen kionnte in Schrift- oder Offenbarungsleunde, in Geschichtskunde oder Kirchengeschichte, in Lehrkunde
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und in kirchli~he Lebenskunde (Kirchenkunde). Allerdings andern
wir díe Reihenfolge nach dem Gewicht, das jedem Teil des Lehl'gutes mr den Jugendunterricht zukommt, und gewinnen so die obige
Viel'teilung.
Ein Unterricht, der nicht jedes dieser vieT Gebiete beriicksichtigte, ware unvollstiindig, doch kann nicht jedes von ihnen gleiche
Bedeutllng und gleichen E~aum beanspruchen. Der Erfolg des Unterrichtes hiingt zum grossen Teil davon ab, dass man hier das rlchtige
MaB treffe, d. h. vom Lehrplan, der festzustellen hat, was vom
Lehrgut zu verwerten llndzu iibermitteln ist. Gewiss kann clíe
Katechetik ocler Jugencllehre nicht einen allgemeinen giiltigen Lehr- .
pian liefem, da jecler Lehrplan von den besoncleren Verhiiltnissen cler
betreffenclen Schule abhiingt. Aber gewisse a1lgemeine Grunclsa tze
lassen sich doch aufstellen dariiber, was von dem Lehrgut durchzllnehmen ist, auf weleher Stufe, in welehem AusmaB und wie weit
der fest anzueignende Gedachtnisstoff reichen solI.
Dies hier im Einzelnen anzufiihren wiirde zu weit fiihren. Dass
im viergliedrigen Lehrgllt das bibHsche clen Vorrang behauptet, ist
selbstverstandlich. Denn der Glaube ruht auf der Offenbarung, die
wir in der Schrift haben. Diese muss claher im Unterricht so fr,uh
. als moglich der Jugend iibermittelt werden, damit ihr das Offenbarungswort und die tlensgeschichte zum festen geistigen Besitz
werde. Aber in manchen neuen Lehrplanen kommt das biblische
Lehrgut zu kurz. Deshalb sei hier die Porderung aufgestellt, dass
diesem womogHch die tliilfte der Unterrichtszeit zur Verfiigung gestellt wercle. Miisste der Umfang des Lehrgutes unter ungiinstigen
Verhiiltnissen gekiirzt werden, so darf dies am wenigsten beim
biblischen Lehrgut geschehen. Bei richtiger Behandlung gibt es keine
bessere Glaubensnahrung fiir das Kind als die bibHsche Geschichte,
auch, ja vomehmlich die des alten Testaments. Denn die Offenbarung im Alten Testament ist nicht edn Erzeugnis des israelitischen
Volksgeistes oder der semitischen Rasse. Gewiss blieben diese nicht
ohne Einfluss auf deren Gestaltung, so wie der deutsche Volksgeist
auf die Reformation Luthers eingewirkt hat. Aber sie bleibt trotzdem
ein Geschenk und eine Gabe Gottes an sein ohne alles Verdienst
auserwahltes Volk. Nicht Israel nach dem Pleisch sondem die Erzvater und Propheten sind die Trager der Offenbarung, die sich die
Kirche weder durch religionsgeschicht1iche Kr.itik noch durch po-

U.

Aufgabe, Lehl'gut

U.

Lehrplan d. Olaubensllnterrichtes.

225

litische oder volkische Yoreingenommenheit nehmen lassen oder
der christlichen Jugend vorenthalten darf.
Nul' \VO durch biblische Geschichte ein fester biblischer Grund
gelegt ist, kann das iibrige Lehrgut richtig verwendet werden. Das
gilt vor a1lem mr den Katechismus, bei dem freilich sehr viel auf die
richtige Behandlung ankommt. Wenn der Katechismus oft als
schwer, unfruchtbar galt und Widerwll1en erregte, so lag oder liegt
das nul' an der falschen Lehnveise friiherer Zeiten, die ihn als eitl
Lehrsystem, als »Glaubens- und Sittenlehre,( ansah, mít Begr.iffsbestimmungen den Schmem verleidete. Die neuere Piidagogik und
Didaktik weist da auf den richtigen vVeg, den Weg des anlehnenden
Katechislllusunterrichts, der liiir die ersten vier oder mnf Jahre das
einzig richtige ist, ohne dass wir deshalb einen selbstandigen Katechismusllnterricht auf der obem Stufe der Volksschule etwa vom
11. oder 12. Lebenjahre an verwerfen miissten oder ihn gar, \'las
entschieden falsch ist, in den kirchengeschicht1ichen Unterricht eil1fiigen und den Katechismus bloB als Zeugnis des Glaubens Luthers
darbieten diirften. Nul' in enger Verbindung mit der bibHschen Geschichte ist der Katechismusunterricht fruchtbar. Man moge nur
getrost aIlen noch so gut gemeinten exponierten und erklarten Katechismen den Abschied geben, und sich mH Luthers Erldarungen, die
jedem Kind ein unverlierbarer Lebensschatz werden miissten, begniigen. Das ist mogHch, auch wo wir dem Katechismus in der
Schule etwa nul' ein Drittel der Zeit widmen, die wir fiir das biblische Lehrgut verlangen.
Neben den ~atechismus, jedes ungefahr mU demselben Ausmass, tritt das Lehrgut aus dem kirchlichen Leben der Gegenwal't
tmd das kirchengeschichtliche Lehl'gut. Die Jugend muss in das
kil'chMche Leben cingefiihl't werden, sie muss beten, singen lernen
und fiil' das gottesdienstIiche Leben gewonnen werden. Das kann
natiirlich nicht blos im Unterricht geschehen, sondern dazu muss die
gesamte Erziehung in tlaus, Schule und Kirche das ihdge beitragen,
vor allem auch der Kindergottesdienst. Aber das kirchliche Leben
so11 und muss auch als Gegenstand des Unterrichts auftreten, nicht
in theoretischel' sonclern in praktischer Weise, d. h. durch das Gesangbnch, das neben Bibel tmd Katechismus das dritte unentbehrliche Lehrbuch im Glaubensunterricht se,in muss. Ued tmd Weise -~
beide in gleichem Mass, wofiir die Kirche von der neuen Sing;be15
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wegung*) unendlich viel lernen kann - muss schon in der Schulzeit
Eigentllm unsere Kireheniugend werden. Die Ueder selbst, nicht
»Geschichte des Kirchenliedes«, mlissen ihr beigebraeht werden.
Ebenso rechnen wir die Kenntnis des Gottesdienstes, des Kirchenjahres, der Werke der innem und aussem Mission zu dem Lehrgut
des k,irchlichen Lebens. Nur muss dies alles nieht in systematiseher
Porm sondem in enger Verbindung mit dem librigen Glaubensunterricht, ja sogar bei Gelegenheit im sonstigen Unterricht besonders im erdkundliehen und muttersprachlichen Unterricht dem Kinde
nahegebracht werden, wahrend man beim Kinde die Kenntnis der
kirehlichen Verfassung auf das Mindestmass beschranken kann und
solI. SeJostverstandlieh hat vor allem der Konfirmandenunterricht
die Aufgabe die Kinder Wr das kirehliche Leben zu gewinnen und
ihnen auch die notigen Kenntnisse mitzuteilen, aber au ch die Sehule
hat dafilr vorzuarbeiten und namentlich das Kirchenlied zum unverlierbaren Eigentum des Kindes zu machen, aueh die Weisen, wozu
der Gesangsunterrieht rni,tzuhelfen hat.
Am sehwierigsten ist die richtige Wertung und Behandlung des
kirehengesehieht1iehen Lehrgutes. fljier wurde und wird viel gefehlt
sowohl dadureh, dass man es ganz libergeht als auch dadureh, dass
man ihm auf Kosten des librigen Lehrgutes zu viel Raum einraumt
und sich in der Auswahl vergreift. Bevor wir darauf naher eingehen,
muss aber eilliges gesagt werden liber das Verhaltnis des vielgestaltigen Lehrgutes. Es ist noch nicht so lange her, dass man lm
Religionsunterricht gleichzeitig und nebeneinander also getrennt
biblisehe Geschichte, Katechismusunterricht, Bibellesen oder gal
»Bibelkunde« und Kirehengesehichte betrieb. Eines ging ohne innere
Beziehung neben dem undem. Das ist heute wohl fast liberalliiberwunden. Es muss aber betont werden, dass Bibel, Katechismus und
Kirchenlied immer in enger Verbindung bleiben mlissen, womoglich
nieht getrennt in besonderen Stunden behandelt werden sollen sondem in ieder Stunde alle drci laut werden clJiirfen, wobei allerdings
die Kirehengeschichte immer ein wenig e,ine Sonderstellung beanspruchen mag. Es ist ein Verdienst der Iierbartisehen Schulc, diese
innere Zusammengehorigkeit des vielgesta1tigen Lehrgutes zur Gel-

tung gebracht zu haben: Preilich geht sic darin zu wcit --- als Kind
. einer historisierenden Zeit -, dass sie den Lehrplan rein gesehichtlich aufgebaut und so narúentlich dem Eigenreeht und der Bedeutung von Luthcrs Katechismus nicht gerecht geworden ist. Auch
droht dabei die Oefahr, dass einerseits die Kirehengesehichte etwas
spat auftritt andrerseits auf der obem Stufe die Bibel zu sehr in
den Iiintergruncl tritt. Deshalb vertreten wir ja das Reeht des vierfachen Lehrgutes und verlangen, dass jedem sein Reeht zugestanclen und das AusmaB festgestellt vverde, das ihm gebiihrt. Es muss
aber im Lehrplan schon dafilr gesorgt werden, dass womoglich eill
iedes diesel' vier Iiauptgebiete in jedem SchuUahr ZUl' Geltung
komme soweit notig aueh in besondem Stunden, aber dann nícht
nebeneinander sO!ldem nacheinander. Es ist ermlidend ein ganzes
SchuUahr nllt Katechismus oder nur K,irchengesehichte zu treiben
oder nur I3ibelkunde oder nur Bibellesen.
'
Es sei deshalb im Anhang dieser Arbeit versucht, andeutungsweise zu zeigen, wie ein Lehrplan flir die ersten acht SchuUahre
diesen Porderungen genligen kann und nament1ich wie aueh die
Kirchengeschichte dabei ihren Platz findet.
Vorher ist aber festzustcllen. was aus dem umfiinglichen Stoffe
der Kirchengeschichte als brauchbares Lehrgut filr den Jugendunterricht bis ZUl' KonfirmaÍlÍon ausgewahlt werden solI. Denn es
gilt hier nOI1 multa sed multum. Wie im Glaubensunterricht liberhaupt 'nieht 1 heologie sondem Religion darzubieten ist, so darf au ch
bei der Wahl des kirehengeschichtlichen Lehrgutes nieht der Gesichtspunkt der wissenschaftlichen Geschichtsforsehung massgebend
sein sondem nul' das gehĎrt in den Unterricht, was zu richtiger Teilnahrne am kirchlichen Leben der Gegenwart notig und Wrderlich
1St. Es ist verkehrt, wenn man einen vollstandigen Oberblickiiber
die ganze Kirchengeschichte geben Zll miissen meint, wenn man dem
Kinde Namen bietet, die fUr das Kind blosse Namen bleiben miissen,
Gesta1ten, die f'lir die kirchengeschichtLiche Entwiekelung bedeutsam
sein mogen, die aber dem Kinde nicht lebendig gemacht werden
konnen, wie etwa Justin,. Irenaus und andere Kirchenvater, die
z. B. Palme I' in seiner Katechetik aufnimmt, mlissen wegbleiben.
Was im Unterricht der Weltgeschichte behandelt werden kann wie
die Kampfe von Papstíum und Kaisertum, die Kreuzzlige, braucht
nicht den Religionsunterricht zu belast,en. Aber was man behandelt,
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*) Es ist wohl auffallig aber unbestreitbar, dass diese Bewegung
aus dem deutschen Volk in der Tschechoslowakei hervorgewachsen ist,
ein Zeugnis fUr dessen Lebensfahigkeit.
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behand1e man eingehend. Eine Oesta1t, die dem Kinde 1ebendig geworden ist, hat mehr Wert als zehn, die ihm hOchstens dem Namen
nach bekannt sein konnen. Beschrankung fordert au ch der Umstand,
dass nicht viel Zeit zur Verfugung steht. Desha1b soUte man sich
im WesentHchen auf die ReformaUonsgeschichte beschranken und
auf das, was fur die engere Iieimat von Bedeutung ist. Sollte dagegen eingewandt werden, dass drunn kirchengeschichtHch so wichtige Erscheinungen wie Papsttum und Monchtum ganz unberucksichtigt blieben, so ubersieht man, dass in Luthers Leben diese
Machte ganz anschaulich fiir das Kind werden konnen. Von hier aus
sei versucht, den StoH, den wir fiir die Vo1ksschule vorschlagen und
zwar nach Lehreinheiten, zusammenzustellen, wobei \Vir das wichtige, unentbehrliche unterstreichen. Auf das nicht unterstrichene kann
auch verzichtet werden oder dabei eine Kurzung und Zusammenfassung mehrerer Lehreinheiten erfolgen. Aus der alten Kirchengeschichte sollten nur ein-zwei Martyrergeschichten (Po1ykarp,
Perpetua, die Lyoner Martyrer z. B.) im Ansch111sS an díe Aposte1geschichte, die zum biblischen Lehrgut gehOrt oder bed. anderer Oelegenheit vorgefilhrt werden. 1. N e r o n i s che V e r f olg u n g.
2. Po1ykarp. 3. Verfo1gung in Lyon oder Afrika. 4. D i o kle t i a 11
u n d K o n s ta n t i n (Julian ist in der Vo1ksschu1e entbehrHch),
5. Athanasius (Nicaa) und Chrysostomus. 6. Augustin (Konzil von
Chalcedon und Leo 1.). 7. Die Bekehrung der Oermanen. Iiier kallll
Wulfila und Chlodwig und die Ange1sachsen kurz erwahnt werden
und es geniigt ein Lebensbild von Winfried-Bonifatius. 8. Nlethod
und Cyrill. 9. Ii u s. Auf die Oeschichte des Papsttums und Monchtums tmd einen geschichtlichen Oang durchs Mitte1alter sollte man
verzichtell. Das notigste dar/uber kaIl!n bei 7-9 eingefilgt Wel'den
und bei Luther. 10. Luthers Jugend. ll. L u t her i m K los t e r.
12. Luther in vVittenberg und Romreise. 13. A bla B str e it (hier
kann an die Kreuzzuge erinnert werden, aus denen ia die Ab1asse
zum guten Teil stammen). 14. Augsburger VerhOr und Leipziger
Disputation (hiemit konnte Iiuss und das Konstanzer Konzil verbunden \verden). 15. Luthers Iiauptschriften (aus denen manches gefĎr
derten Vo1ksschiilern und Konfirmanden geboten werden konnte).
16. V erb r e n n u n g der B u II e u n d R e i c h s t a g i II Wo r 111 s.
17. \lVartburg und Bibelubersetzung. 18. Kampf mit
Karlstacll und Schwarmgeistern. 19. Kirchenlicd und Oottesdienst-

ordnung. 20. Munzer, Bauernkrieg und Ii e i r a t. 21. Speyer. V i s it a t i o n. K a tec h i s m e 11. 22. Pro t e s t a t i o n i 11 S p e y e r.
23. M a r b u r g. Z w ing 1i. 24. A u g s b u r g i s che s B e· k e n n tni s. Melanchthon. Luther auf der Koburg. 25. Niirnberger Religionsfrieden und fortgang der I~eform. 26. Luthers Familienleben (Brief
an Iianschell). 27. L u t her s To d. 28. Der S chm a 1 k a Id i s che K r i e g. I n t e r i m. F 1 a c i u s. Passauer Vertrag.
29. A u g s b u r g e r 1\ e 1i g i o n s f r i e de und Verbwitung der Reformation. Eintrachtsformel. 30. Die Ve r b r e i tun g des ev.
O 1 a u b e n s i II der Ii e i'll a t. 31. Ka1vin und Verbreitung der
reformierten Kirche. 32. Oegenreformation (Loyo1a. Pázmán).
33. W li e tl e r 1" r i e d e u n d Syn ode von S i II e i n. 34. Der
bOhmische Krieg. 35. O u s t a v A dol f u n d der w e s t fal i s che
F r i e d e und Komensky. Linzer Friede. 36. P a u I Oer h a r d t
(Eintrachtsformel. Unionsbestrebungen) und das ev. KirchenUed.
37. Leo pol d i n i s che Ve r f olg u n g. 38. Die ev. Ma r t yr e r a u f cl e n O ale e r e n. Artiku1arkirchen. 39. Francke. Krman.
40. Ziegenba1g tmd die li e i den m i s s i o n. 41. J o s e f ll. 42. Dle
in n e r e M ,i s s i o n (Wichem, Fliedner, Lohe, Bodelschwingh).
43. Die Heimatkirche im XIX. Jahrhundert und die Kirchenverfassung. Die meisten dieser Lehreinheiten werden in z\vei, manche
auch in einer Stunde bewa1tigt werden konnen also zur Not in
einem SchuUahr. Es empfiehlt sich aber nicht ein ganzes Jahr nm
Kirchengeschichte zu treiben und mH der Kirchengeschichte etwa
bis zum 1etzten Schuljahr zu warten. Oewiss erfordert die Kirchengeschichte grossere Reife und muss in die oberen K1assen ver1egt
werden. Man konnte tmd soUte aber schon vom 2. oder 3. SchuUahr
angefangen einiges daraus den Kindem vortragen, namentllch aus
Anlass des 1\eformationsfestes im Oktober oder November einlge
Stunden dazu verwenden, etwas aus Luthers Leben, uber Oustav
Adolf oder aus der heimatllchen Kirchengeschichte zu erzah1en.
In den oberen drei SchuUahren oder in der Burgerschu1e tmd den
unteren K1assen der Mitte1schu1e konnte dann der gesamte StoH auf
drei Jahre verteilt neben Bibe1 und Katechismus durchgenommen
werden. lm Konfirmanclenunterricht wird in der Rege1 nicht viel
Zeit filr die Kirchengeschichte sein. Da aber dieser gleichzeitig mit
dem Religionsunterricht der Schu1e erteilt wird, so erscheint es
ratsam, in dieser Zeit (den 1etzten zwe,i Schl11iahren) in der Schu1e

228

229

230

Praktická teologia.

vom Katechismus, der in den Konfirmandenunterricht gehort, wenigstens mit dem 4. und 5. tlauptstiick, abzusehen uncI in der Schule
neben Bibellesen mehr Kirche'ngeschichte zu treiben. So ergabc
skh in kurzen Ziigen etwa folgender Lehrplan, der das vierfache
Lehrgut in inniger Verbindung und starker Abwechslung brachte.
In den untern flinf Klassen ware die tlauptsache die biblische Oeschichte, an die J<:atechismusstHcke, Kirchenlieder, Bibelspriiche,
hie und da au ch Kirchengeschichtliches angelehnt wiirde, in den
obern stiinde Bibellesen, Kirchengeschichte und Katechismus, letzterer zum Teil im Konfirmandenunterricht, nebeneinander. Wie wir
uns das derrken, zeige folgender Lehrplan, der freilich nul' skizzenhaft und schlagwortartig die Verteilung des Lehrgutes andeuten kann :
1. Klasse: Gebetlein, Verse, Lieder, Urgeschichte von Schopfung
bis Turmbau. Jesu Oeburt. Die Weisen aus dem Morgenland.
Einige Wunder u.tleilungen J esu. 1. Artikel, ohne Luthers Erklarung.
2.---8. Klasse: I(,irchenlieder mít Weisen, Bibelspriiche. Gebete.
2. Klasse: Abraham. Isaak. Jakob. 10 Gebote, zum Teil mit
ErkHirungen in Anlehnung an biblische Geschichten. Neutestamentliche biblische Geschichten bis zum 12-jahrigen Jesus (Luk. 1, 2,
Matth. 2). 2. Artikel bis Jungfrau Maria. Luthers Jugend bis 151'7.
3. Klasse: Josef. Mose. 10 Gebote, bei Gesetzgebung, zusammengefasst. Leiden und Auferstehen Jesu. 2. Artikel, ohne Erldarung. Luther 1517-1521. tlus.
4. Klasse: Josua bis David. Urgeschichte. 1. Artikel, mit Erklarung. Jesusgeschichten von Tauk bis Verklarung, Luther 1522
bis 1525.
5. Klasse: Jesusgeschichten von Verklarung bis liimmelfahrt.
2. Artikel mít Erldarung. Salomo bis Esra. 10 Gebote wiederholt
mít Erkliirung. Luther 1526-1530. Gustav Adolf.
6. Klasse: 1. tlauptst<iiok (selbstiindiger Katechismusunterricht).
Apostelgeschichte (Bibellesen). 3. Artikel mit Erkliirung. Miirtyrergescnichten. Konstantin. Athanasius. Augustin. Bonifatius. Method.
7. Klasse': Luthers Leben und Reformationsgeschichte bis 1615.
Bibellesen aus den Briefen des Paulus und Ev. Mat'kus, 3. tlauptstiick.
8. Klasse: K<irchengeschichte seit 1618. Alttestamentliche tleilsgeschichte mit Bibellesen, besonders aus Propheten, Psalmen,
Ev. Johannes.
Die Biirgerschule (drei Klassen) entspricht der 6.-8. Klasse

Recht

U.

Aufgabe, Lehrgut

U.
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der Volksschule. In der, Mittelschule konnte dasselbe etwas erweitert auf die vier unteren Klassen verteilt durchgenommen werden. In den obern Klassen der Mittelschule ist eine Erweíterung
besonders des kirchengeschdchtlichen Lehrgutes moglich und wiinschenswert. Aber au ch hier hilte man sich davor, den wissenschaftlichen Betrieb der Kirchengeschichte auf der tlochschule als
Muster oder llochziel anzusehen, und Vollstandigkeit anzustrebcn.
Man iiberschiitte die Schiiler nicht mit Namen, Zahlen und Urteilen,
die ihnen nul' Ballast sind. Ein Oberblick iiber die Gesamtentwicklung kann aber im Obergymnasium gegeben und ein Verstandnis
Iiir die Entstehung des Katholizismus und des Papsttums, clie Ursachen und das Wesen der Reformation iibermittelt werden. Dass
in den Oberklassen der Míttelschulen die wertvollen kirchengeschichtlichen Lesebiicher oder iihnliche tli1fsmittel beniitzt werden, sollte selbstversHlndlich sein, ,ist es aber leider no ch nicht
iiberal!. Es sollte Imin evangelischer Schiiler clie Mittelschule verlassen ohne ausser dem kleinen Katechismus, der au ch aus den
Obel'lklassen nicht verschwinden darf. und den meisten Liedern
Luthers einige Schrjften Luthers gele sen zu haben, wofiir auch der
Unterrlicht im Deutschen herbeigezogen werden konnte. SoJ: die
Kirchengeschichte ein bleibendes Eigentum des Schiilers werden,
so !Jst es nicht ratsam sie wie es meist iiblich ist, ein oder ;lwei
Jahre im Ober gymnasium als ausschliesslichen Lehrstoff zu wahlen
mít Verdrangung des iibrigen Lehrgutes, namentlich der Bibel, dem1
diese oder doch das Neue Testament sollte in jeder Religionsstunde
mitgebracht und mogldchst oft auch beniitzt werden. Es ist ein
Schlag ins Gesicht des Schriftgrundsatzes unserer ~irche, wenn
man ohne BibeI Religionsstunde haM und eine Verleugnung des Bekenl1!tnisses unserer Kirche, wenn Luthers Katechismus den konfirmierten Schiilern fremd bleibt oder wird und es ist kein kirchlicher .
Unterricht, \VO die Schiiler nicht das Kirchenlied liebenlernen. Auch
in den obern Klassen der Mittelschule sollen also Bibel, Be,kenntnls
(Katechismus), Kirchenlied und Kirchengeschichte nebeneinander
stehen und in enge Bez1ehung miteinander gesetzt werden, Dabei
wird die Kirchengeschichte mehr Raum und Zeít beanspruchen
diirfen, zwar nicht als die Bibel, aber wohl als die andem beiden
Gebiete des Lehrgutes. Sie sollte in keiner Klasse fehlen. Wie man
dabei den Stoff auf die einzelnen Klassen verteilen mag, ist nicht
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so wichtig, nm lege man auch hier das Hauptgewicht auf die 1(eformat1onsgeschichte und Luther. Folgt man bei der Verteilung der
Zeitfolge so wiirde der 5. und 6. Klasse die alte und mittelalterliche
Kirohe, der 7. Klasse die Reformation und Gegenreformation samt
der Geschichte der Heimatskirche zufallen. In der 8. Klasse l{ionnte
die neuere ZeH behandelt werden, in Verbindung mit der. Auseinandersetzung mit den modernen Weltanschauungen, weil beides
zusammengehOrt. Friir Luther ist auch in der 7. Klasse mehr VersUindnis zu erwarten als fruher. Einiges uber die alte Kirche, namentlich die Entstehung des Dogmas, wird freilich, da es fur
die 5. Klasse noch zu schwer ware, in der 8. oder 7. Klasse nachgeholt werden mussen.
So gilt denn Mr alle Stufen des Glaubensunterrichts, was wir
fiir ein Haupterfol'dernis einel' erfolgl'eichen Untel'weisung darzulegen g'esucht haben, dass clie imere Einheit bei aller Vielgestaltigkeit des Lehrglltes immer gewahrt, eines mít dem andern innig verknupft und keines auf Kosten des andern in den HintergľUnd gedrangt oder verkiirz't, sondern jedes nach dem Gewicht, das ihm
zwkommt, berucksichtigt werde. SolI der Glaubensunterricht FľUcht
fiir das Leben des Glaubens und der Kirche tragel1, so sei er biblisch,
bekenntnism~issig luthel'isch, erbaulich kirchlich und geschichtIich,
Bibel, Gesangbuch, Katechismus seien Hauptbucher, neben dencn
aber die Kirchengeschichte auch nicht fehlen darf. NUl' \Vel' die Vergangenheit der Kirche !cennt, wer das Werk der Apostel, Vater, Reformatoren in seiner bleibenden Bedeutung fiir alle Zeiten zu
schatzel1 weiss, wird ein rechter Kirchenchr,ist sein und der gegenwartigen Kirche als lebendiges Glied zu dienen vermogen. Mag man
uber den Nutzen odel' Nachteil der Historie fiirs Leben wie immer
den}{len, ma g eine kulturzerrissel1e, alIen mystischen, d. h. geschichtsfeindlichen Stromungen nHr zu offene Zeit der Geschichtsforschung den Rucken kehren, so darf die Kirche das Band mit der
Vergangenheit nicht zerreissen lassen, sie mu ss Kirchengeschichte
treiÍben. Wer sie treibt, dient ihr und dem Glaubensunterricht, der
das }{lirchengeschichtlíche Lehrgut treu verwerten muss. \Venn
Ul1sere theologische Jugendsich in sie vertieft, hat sie daran einen
Schatz fiir Amt und Leben, eine Waffe im Kampffiir die ewige
\Vahrhe,it und wird deshalb immer danlkbar dessen gedenken, hei
dem sie Kil'chengeschichte gelernt hat.

J. S a n der s, Dr. Theol., Privatdozent an der Universit1it Riga:

Evangelische und nationale Ausgestaltung
des I(ul tes.
Diese Abhandlung schre,ibe ich eingedenk meiner gemeinSamell
Tatdgokeit mít Prof. Dr. 1. Kvačala in der theologischen FakuWit
zu Dorpat, jetzt Tartu, \VO er derzeitíger Dekan der FakuWit
war. Sie íst eine weitere AusfiihľUng des Schlllssteiles meiner
Antrittsvorlesung als Professor der praktischen Theologie in lettischer Sprache, welche Sprache damals, Ende J anllar 1917, zum
ersten Mal in der Hochschule erschol1. Denn bisher durften Vorlesungen der Theologie mll' in deutscher Spmche gehalten werden.
Das Thema meiner Vorlesung war »die Bedeutung der prakNschen
Theologie«, deren Berechtígung als speziale Wissenschaft damals
von liberalen ľUssischen Kredsen bestritten wurde.
Ausgehend von den Prinzipiel1 der Philosophie G. Teichmiiller, besonders seliner neuen Psychologie, worin er als selbstandige Seelenfnnktion die Bewegung nachgewiesen hat, habe ich
zunachts den Begriff des Kultus als Summe der re1igiOsen .Handlungen im Verkehr mit Gott klargelegt und denselben als Gegel1stand der praktischen Theologie erkli:irt. Dadurch ist zugleich die
organische .Eingliederung diesel' spezialen Disziplin im Kreise der
theologischen Wissenschaften festgestellt. Wahrend niimlich die
Dogmatik die religiOsen Erkenntnisse behandelt, die Ethik dagegen
die Áusserung der religiOsen Gefiihle, resp. des wmens, so besteht
die Kultuslehre in der Erklarung und Darlegung der religli\osen Bewegungen, Handlungen. Dazu gehoren: Gebete, Reden, Gesang, Musik, Deklamationen, Gaben (Opfer), Weihen, Waschungel1, Mahlzeiten,
Prozesslonen, verschiedene spezielle Akte, wie Taufe, Trauung,
Konfirma·tion, Beerdigung. besondere Feste, Gebrauch von Symbolen, Trachten etc.
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Besonders wichtig ist die rechte Erkla.rung des Gottesruenstes,
speziel1 des evangelischen im Unterschied vom katholischen, da in
demselben verschiedene kultische tlandlungen vorgenommen und
in e,ine gewisse Ordnullg zusammengefasst werden. Der Gottesdienst erscheint als ein Ganzes und die einzelnen religiOsen Bewegungen als Stucke oder TeHe desselben. Auch ftir die besollderen
religiOsell Akte kann der Gottesdiellst als Zentrum angesehen
werden, um welches sich diese Ailde gruppieren. Darum mtissel1
wir vor al1em auf den Gottesdienst, speziel1 auf den evangelischen
naher eingehen, ihn in seiller rechten evangelischen Art auslegen
und in nationaler Weise ausgestalten.
Nun list aber das Christentum, welches sich anfangs in naUonalen Formen ausbreitete, nachher in intematiol1alen Kontessloncn
und Sekten verbHdet und erstarrt, wo, wie es scheint, das freie
evange1ische-volksttimliche Moment vol1sHindig ausgeschaltet ist.
Nicht nur in den beiden katholischen Klirchen ist der Gottesdienst
in starren formenausgepragt, sondem auch die evangelischen
Konfessionen haben ihre von Anfang an angenommenen Ordnungen in Agenden festgelegt, nach denen der Gottesdienst fast wortlich gehalten werden muss. Bis vor der Kriegsze;rt gehorte die
Agende der evangeHschen Kirche in Russland zum Staatsgesetz.
Das alte Kirchengesetz g;ilt noch jetzt in Lettland, nach welehem
Abwedchungen von der Agende mit Stmfen bis zur Absetzung von
Amt bedroht werden.
Dieser Zustand aber entspricht nicht dem Geiste des Evangeliums,noch stimmt er mit den apostolischen Schriften, no ch auch
mit den Prinzipien der Reformation. Durch die 400-jahríge Oedenkfeier der Augustana wurden wir aufs neue daml1 erínnert,
dass nach Artikeol 7 derselben »nicht not ist zu wahrer Einigkeit
der chflistlichen Kirchen, dass allenthalben gleichfi:irmige Zere1110nien , von den Menschen eingesetz1. gehalten werden«. Ebenso
erklart Luther in der Vorrede zur Deuts'chen Messe und Ordnung
des Gottesdienstes, dass jede Stadt und Gemeinde den Gottesdienst »frei nach ihrem Gewissen und Liebe zum Nachstell geS'talten«. »Denll es ist nicht meine Meinung, das ganze deutsche
Land so eben mtisste unsere Wittenberglische Ordúung annehmen.
Ist's do ch au ch bisher nie gewesen, dass die StifteI', KlosteI' und
Pfarren in allen Stticken gleich waren gewesen. Sondem fein ware.

es! wo in einer jeglichen' tlerrschaft der Gottesdienst auf einerlei
Weise ginge und die anliegenclen Stadtlein und Dorfer mit einer
Stadt gleich beteten; ob die in andem tlerrschaften dieselben auch
hielten oder was Besonderes dazu taten, solI frei und ungestraft
sein.«
Nun hat aber Luther selbst von der Freiheit nicht den vol1en
und rechten Gebrauch gemacht. Er hat blos die katholische Messe
verkurzt, aber kedne neue Art des Gottesdienstes, keine recht
evangeHsche und volkstiimliche geschaffen. Das ist sehr zu bedaueľ11. Denn der kurze Messeextrrukt ist durch Luthers autoritativen Einf1uss !in der evangeHschen Kirche bis auf unsere Tage
geblieben. Wie Luther selbst, so haben auch die spateren Leiter
der Kirchenangelegenh5iten die evangeHsche Freiheit nichi aktiv
ausgentitzt. In der »deutschen Messe« ist noch manches echt katholische Element erhalten, z. B. das Opfe,r des wahren Leibes
und Blutes Christ,j. Luther lasst dies Opfer auch wie in der kathoLischen Kirche emporheben »wie Christus seinen Leib und Blut
f,ur uns gegeben und noch tagHch Hll' uns bei Gott, uns Gnade zu
erlangen, ze,igt und opfert.«
\Vohl sínd wiederholt Versuche gemacht wol'den, dell evangelischen GoNesdienst zu reformieren. Aber es· ist nichts dabei
herausgekomrnen. Und warum nicht? WeB alle aut demselber!
katholischen Grunde stehen geblieben sind. Auf unevangelischern
Boden kann nati1rlich kein rechter evangelischer Gottesdierist aufgebaut werden. Daher muss vor allem die evangeHsche Grundlage
hergestellt werden. Nach der We<isung Christi mussen ftir den
neuen Wein neue Schláuche, d. h. fiir den neuen Geist neue Formen
geschaffen werden. Als entsprechende Grundlage dienen und neue
Formen schaffen kann· aber nur die z u g e hor i gel de e, welche
\VIir daher aufzusuchen haben, um den evangelischen Gottesdienst
ausgesta1ten zu konnen.
Dass die hishel'ige Idee des Gottesdienstes nicht evangelisch,
auch nicht recht christlich ~st, sieht man schon an seiner Benennung;
durch welehe derselbe als Die n s tvor Goit gekennzeichnet wdrd,
d. h. dass wir bei Gott zusammenkommen, um ihm zu dienen, ihm
mit Gebeten, Reden, Gesang etc. einen Dienst zn erweisen. Nun
finden wir aber un ter den Worten Chl'isti keinen Ausspruch uber
solch eine Diensterweisung. Gott dienen ist uberhaupt eine unevall-
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gelisehe Vorstellung. Gott bedarf nieht unseres Dienstes, das ist
seiner unwiirdig und eine heidnisehe oder jiidisehe Auffassung. Die
Benennung ist ja aueh niehts anderes als die Dbersetzung des
hebrtUsehen abodah, Dienst, Arbeit von abad, aľbeiten, dienen,
davon aueh ebed, Kneeht, Sklave. Dienen miissen wir Mensehen
einander, Hir einander arbeHen und einander helfen. Gott aber, der
Allmaehtdge, hat unsere Arbeit, Dienst und tiilfe nieht niHig. Aueh
clie kiinstliehe clramaNsehe Ausgesta1tung der katholisehen Gottesdienste beruht auf jiicliseh-heidniseher Grundlage und hat zum
Zweek, dem Iierrn seitens der Kneehte mehr Wohlgefallen zu bereiten, um ihn filr sielI freundlieh und giinstig zu stimmen. Demnaeh
kann die Diensticlee nicht als Grundlage ftiir dél evangelisehen
Gottesclienst gebraueht werden. Diesel' unpassende Ausdruek miisste
iiberhaupt abgetan und eine bessere, dem evangelisehel1 Gef.iihl
entspreehencle Benennung eingefiihrt werden.
In neuerer Zeit ist besonders in reformierten Kreisen eine,
wie ·es seheint, mehr zutreffende Idee filr die Ausgesta1tung des
evangeHsehen Gottesdiensies vorgelegt worden. Nam1ich clie Idee
einer Fe i e r. Diese ist gewiss sympathiseher als die Dienstidee
und hat daher sehon reeht wedten Anklang gefunden. Doeh kann
dieselbe bei naherer Betraehtung weder aus dem evangelisehell
Geist abgeleitet, 1loch mit ihm als iibereinstimmend anerkannt
werden. Denn das Bewusstsein unserer Gottesk,indschaft ist ein
immerwahrender Znstand, eine Fe,ier dagegen ein aussergewohnliches Ereignis, welches nicht hauiiig stattfindet. Wenn zu oft gefeiert wird, so verliert die Feier ihren festlichen Charakter und wird
als solche nicht mehr empfunden, wie z. B. die vielen Staatsfeiertage in Russland, welche von den Leuten goar nieht melu gefeiert
wurden. Ausserdem he.jsst feiern sti1le sein, ruhen, also nichts tun,
w.as auch das charakteristische des jiidischen Feiertages (Sabbats)
ist. Feiern ist demnach edne p a s s i v e Idee und kann nicht angewendet werden, um die verschiedenen religiOsen liandlungen
des Gottesdienstes zum Ausdruck zu bringen und zu einem geordneten Ganzen zusammenzufiigen. Perner geschieht eine Peier
zum Gedachtnis irgend eines denkwliirdigen Ereignisses, so wde auch
unsere christ1ichen Peste als solche Gedenktage gefe,iert werdetl.
Das sind aber, wie schon bemel1kt, eben aussergewohnliche Tage,
welche deshalb au ch nicht zu viele sein diirfen. Allein was soli matl

an den gewohnlichen Sonntagen feiern? Den passiven jiidisehen
Sábbat als Gedachtnis an Jehovas Ruhe zu feiern ware Abweichung von Christus und R,iiClkfall in~ Judentum. weshalb schon
die ersten Chrdsten den Sabbat abgelehnt, den mehr aktiven Sonntag angenommen und ihn auf die Auferstehung Christi bezogen
haben. Nun kaíln man aber nicht alle \Vochen Ostern feiern, dadurch \viirde das Osierfest selbst iiberfliissig und aufgehobpl1
werden. Wir sehen also, dass der Begriff Peier f.iir gewohnliche
Gottesdienste nicht passt, sondern nul' auf Pesttage angewendet
werden kanll. \Vir miis~en aber doch zuvor den allgemeinen Begriff des Gottesdienstes herstellen, der auf alle Arten desselben
passencl wtire. Dass Gottesdienst und Peier nicht ein und dasselbe
ist, sieht man sofort, wenn man beide Ausdriicke mU ei!1ander
verbindet. Man kann ohne weiters sagen: feierlicher Gottesdienst
tmd ebenso: Gottesdienstliche Peier. AIso sagt jeder von diesen Ausdriicken et\vas besonderes aus. Es braucht demnach ein Gottesdienst gal' nicht eine Peier zu seil1 und mit Peierlichkeit abgehalten
zu werden, wie ja au ch vliele Gottesdienste in ahnLicher Weise geschehen. Ebenso bmucht eine Feier nicht gottesdienstlich zu sein,
da doch viele weltliche Peiern ohne Gottesdienst und jegliche reli~
giOse Akte vor sich gehen.
Aus dem Dargelegten ist nun erskhtlich, dass wir eine n e II e
Idee aufsuchell mUssen, die dem evangellschen Geiste entsprichi.
Und diese Idee ist nkht weit zu suchen. Wenn wir námlich die
jiidische Art des Gottesdienstes als Dienstverrichtung vor Gott abweisen, so entsteht sogleich die Prage, welche andere Art unseľe
Zusammenkunft bei Gott annehmen ~oll. Abgesehen von verschiedenen Versammlungen des i:iffentHchen Lebens, gibt es bei unseren
persi:in1ichen Zusaml11enkiinften nur zwei Arten. Entweder kommcn
zu uns Angehčir.ige und Freunde, oder es kommen Premde, resp. Bekannte, die uns nicht naher stehen. Letzíere kommen zu llns in
GeschMts- oder Dienstangelegenheiten, erstere aber aus Liebe und
Preundschaft. Und dieses Kommen nennen wir B e s uch. Da tlUll
die jiidische Art des Gottesdienstes als geschaftsmassige tmd Gottes
unwUrdige Dienstvcrrichtung wegfallt, so bleibt nul' die alluere,
die familiare freundschaftliche Art unseres Kommens zu Gottubrig.
\Viir sind ja Gottes AngehĎrige, seines Geschlechts (Art. 17, 38).
es zieht uns Zll .ihm, wlil' mussen sein in dem, was llnseres Vaters ist
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(Ll<. 2, 49), um in seiner Gemeinschaft zu sein, ihn zu verehren, ihm
zu danken, sein Wort zu haren, mit dem Vater zu reden, ihm al1es
zu sagen, was wir auf dem lierzen haben, Gnade, Trost, Hilfe, zu
erbiiten etc. etc,
Diese Besuchsidee kann uns nun die rechte Grundlage bieten
zur evange1ischen und volksNimlichen Ausgestaltung des Gottesdienstes. Dass sie clk dem Evangelium ensprechencle ldee ist, erweist sich dadurch, dass sie al1en Gottesdienstarten zugmnde gelegt 'Nerden kann, magen sie mit grasserer oder geringerer Feierlichkceit oder ganz schlichter Weise abgehalten werden. Denn Besuch
Gottes ist sowohl die Feier eines Festes bei ihm, wie au ch die
elniache Zusammenkunft an gewahn1ichen Sonnta.gen, wo es nichts
Zll feiem giht. Denn wir kommen zu Gott nicht nul' zu reiem, sondem auch sonst, um uns gemeinschaftlich in seiner Nahe zn erquicken. - Dass clie Besuchsidee den rechten Sinn des christlkhen
Gottesdienstes zum Ausdruck bringt, wird noch dadurch besHitigt,
dass \-V1ir sie schon bei den ersten Christen finden, wo die Gemeindeglieder als Gaste kommen, Bischof und Alteste all Tischen
sitzen, die Gaste empfangen, auch das Abendmahl ist wirkliches
Gastmahl, zu welchem glekhfal1s Christus als Gast vom Himlllel
'kommt, wobei seline Ankunft durch Beiseiteziehung des angebrachten Vorhangs symboHsiert wird.
So mllSS uns unser Gottesdienst nach Analogie eines Besuches
aus den zugeharigen Stiicken organisch znsammengeordnet werden.
Seit urchristlicher Zeit sind ja auch noch mehrere Stiicke der Besuchsanschauung im Gottesdienste erhalten uncl bei aufmerksamer
Beobachtung sogleich als solche zu erkennen. Das sind z. B. die Begriissung, der Introitus, die Antiphonien, vor aHem das Abendmahl etc, Ohne die Besuchsidee bleibt der Sinn und die Bedeutung
diesel' l11'alten Bestandteile des Gottesdienstes verborgen. Es ist
interessant, dass sie von altersher dagewesen sind, was aus clem
unbewussten Trieb des Seelenlebens zu erkHiren. ist.
Der Gottesbesuch gestaltet skh in folgender Ordnung. 1. Anfangslied (ChOl' oder Oemeinde) als Eintritt der Gemeindemitg1ieder, Empfang durch clen Diener Gottes, Begriissung, kurze Ansprache, als Anmeldungsgebet, Bitte um Annahme, Verkiindigung
der Annahme und Einfiihrung, Lobgesang mit Gruss an Gott, Annaherung mít Christlls an Gott mit Gesang eines dazu passenden

Liedverses, am Schluss desselben erheben skh al1e und beten das
Vaterunser. II. Gespr~ich'steil: Lesung von Gottes Wort mít zugehOnigen Antiphonien von Chor und Gemeindegesang, an Festtagen
Chorlied, mrch Solo. III. Predigt als Verkundigung seítens Gottes,
allgemeines Gehet mít Fiirbitten seítens der Gemeinde. IV. Abendmahl mit neuer dazu passender Liturgie. V. Schlussteil. Dank unci
Bitte um Segnllng Abschiedsgruss und Abschiedsgesang von Chor
und Gemeinde.
Mehrere Stiicke im bisherigen Gottesdienst, die mít der evange1ischen Kindschafts- und Besuchsidee nicht stimmen, mussten
entfernt, mallche umge~il1dert oder an eine andere Stelle versetzt
werden. Der bisherige Introitus ist unpassencl, meist aus alttestamentlichen Spruchen zusammengestellt. Vor der Begriissung ist es
uberhaupt II nstatthaft biblische Spruche zu lesen oder zu singen,
welche doch spater im Gesprachsteile ihren Platz haben. Auch das
Glotia Patri vor der Begniissung ist nicht am rechten Orte. Diese
Antiphonie úhart gleichfalls in den Gesprachsteil und zwar als Lobprels des alleinigen Gottes, des himmlischen Vaters. Auch die Begriissung ist im bisherigen Gottesdienst an falscher Stelle angebracht, Indem dle zweite katholische Begrussung einfach herubergenommen, díe Anf~ngsbegrussung aber fortgelassen ist, was gar
kelnen Sinn hat. Die Begriissung hat doch ihren rechten Platz am
Anfang. An dhrer jetzigen Stelle ist sie der Gemeinde unverstandlich.
Nachdem schon mehrere Stiicke des Gottesclienstes vollbracht sind,
kommt clann erst der Gruss: Der řIerr sei mít euch! Da denkt wohl
kaum jemand mehr an eine Begriissung, singt einfach dle Antwort:
Und mít cleinem Geiste - mechanisch mit, ohne si ch etwas rechtes
dabei zu denken. Auch weiss man nicht, was mit dem "Vorte řIerr
gemeint ist, Gott oder Christus. Und eigentHch 1st es der Gott
Israels Jaho, cla clie Grussformel aus Ruth,2, 4 stammt. Die Begr,iissung muss gleich zu Anfang erfolgen, nach dem Eingangsliede,
und zwar verstandlich in volkstiimlicher Weise, etwa: Seid gegriisst, ihr Lieben! Seid wmkommen im liause des Vaters! Dem
entsprechelld anch an den Prediger.
Das Sundenbekenntnis zu Anfang eines jeden Gottesdienstes bt
anevangelisch. Es wird auch, weil zu hiiufig, nicht aufrichtig, sondem ausserlich mechauisch abgehalten, da do ch dle Gemeincleglieder
sich zum Siindenbekenntnis nicht vorbereitet haben. Die fortwah-

.238

239

240

Evangelische und nationale Ausgestaltung des Kultus.

Praktická teologia.

rende Siinderelnstellung mít dem zugehorigen: Iierr, erbarme dich,
stammt aus dem a1ttestament1ichen Knechtswesen. Das Siindenb~kenntnis muss mit me111' Ernst abgehalten und speziell fiir die
Beichtenden bestimmt werdell. Piir die Gemeinde aber ist zu Anfang des Gottesdienstes ei11 Gebet um Annahme einzuordnen. Unbrauchbar ist das nachstfolgende Ued: Allein Gott in der Iioh' sei
Ehr' ... dafiir, dass nun uimmer mehl' uns riihren kann kein Schade.
Das wird jeden Sonntag gesungen, obgleich dazwischen mancherlci
Schaden geschehen. Weiter heisst es: Nun ist gross' Pried' ohn'
Unterlass, all' Pehd' hat nun ein Ende. Das stimmt noch weniger.
Denn im Leben gibt es Hoch iiberall Unfrieden und Streit. Auf unser
Verhaltnis Zll Gotí kanll das auch nicht bezogen werden, denn dasselbe als Pehcle anzusehen, ware doch ein sonderbarer Zustand, in
welchem wir uns befanden. In den Wochentagen ausserhalb der
Kirche waren \vir im Pehdeverhaltnis zu Gott und jeden Sot1ntag
nach dem SUndenbekel1ntnis und erfolgter Vergebung wiirden wir
grossen Frieden erlangen ohne Unterlass und alle Pehde hatte nun
ein Ende. Aber der grosse Priede ware von kurzer Dauer, dellll
in den nachsten W ochentagen wiirde wieder der alte Fehdezustanel
eintreten. Daher ist dieses Ucd als der Wahrheit widersprechend
abzutun. Die nachstfolgende Kollekte ist zuallgemein und wirkt
uicht sammelnd, sondern zerstreuend. Sie muss direkt und konzentrierend auf die gleich folgende AnhOrung des Wortes Gottes gerichteť sein. Das bisherige Glaubensbekenntl1is ist abznandern, weil
es Ul1wahrheiten enthalt, an des sen Stelle ein anderes in Anredeform an Gott zu setzen, mit \V>i11ensausserung zur Besserung des
Lebens, zur Uebe und guten \Verken dem Vater zum Wohlgefallen.
Zu Beginn des Abendmahles muss von dem Prediger an die
Kommunikanten 0'in Ruf ergehen und anstelle des unpassenden
Grusses ein herzliches' \Vil1kommen ansgesagt werden. Die AuHorderung zum Dank ist an sieh rlchtig, muss aber nicht dem Iierľ11,
d. h. dem Jaho gelten, was durch den Zusatz »unseren Oott« auSgedriickt ist. Die Antwort der Gemeinde: Das ist bmig und reeht,
ist eine unnlitze, selbstverstandliche und prosaische Phrase, ebenso
das nachfolgende Gebet, wo derselbe vriederholt unel Gott mitgeteilt wird, als ob das jemand bezweifelte und Gott nicht wiisste,
dass ihm Zll danken bi11ig, recht und heilsam ware. Und noch melu.
es wird, um Gott besser Zll iiberzeugen, hinzugefiigt, dass der Dank
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zu allen Zeiten und anallen Orten geschehe. Das ist aber nicht genug.
Die Berechtigung und Wiirdigkeit des Dankes wird noch dadurch
bewiesen und begriindet, dáss derselbe durch Jesum Chrístum erfolge. Dazu wírd aJs begriindendes Argument, nul' unpassend, weil
im Nebensatz, hinzugefilgt: um dessen w.m du uns verschonest uns
unsere Siinden vergibst und die ewige SeMgkeit verheissest, d~rum
singen wir etc. Aber wem wird gesungen? Dem jiidischen Kriegsgott Jaho Cebaot. Deshalb ist díeses Gebet mít dem nachfolgendell
Gesang abzuandern. Es enthalt ja auch gal' ke~ne Beziehullg zlIm
Abendmahl. Da muss ein herzliches Dank- und Segengebet eil1treten, mit der Bitte um das Kommen Christi als des himmlischcll
Gastes nach Art der ersten Christen. Anstelle der bisherigell katholischen Distributionsformel muss eine evangelische treten, worin
die Communio der Seelen mit Christo ausgedriickt ware.
Zum Schluss muss in der DalJlkkollekte auch die Bitte um Segell
eingefiigt werden, worauf dann auch díe Segnung erfolgt. Die bisherige Hidische Segensformel, wahrschelinlich ein .Nachbleibsel des
altsemítischen Mondkultes (der Mond als Antlitz Jahos) ist unbedingt abzuandern. Nicht Jaho, der Iierr, segnet uns als seine Knechte
mít seinem Ant1itz, sondern der himmlische Vater seine Kinder,
in dem er uns nicht nul' rrieden, sondern alle guten und vollkommenen
Gaben verleiht.
Mit der Konstmktion des GoUesdienstes im evangelischen
Sinne als Gottesbesuch ist zugleich die Preiheit gegeben, denselben,
wie oben bemerkt, fiir jede Gemeinde, umsomehr filr jedes V01k,
.in seiner nationalen Eigenart auszugestalten. Iiierzu dient als Míttel
der Ausgestaltung vor allem die Sprache des Volkes in ihrer gemeinen Ausdrucksweise, in vo!kstumlicher Poesie, in neuen originalen Liedern. Iiinzu kommt die nationale Musik mit orlginalen
volkstiimlichen Melodien und instrumentalen KomposHionen. Auch
kann die nation'ale Kunst mit ihrer Symbolik, in Trachten, Sitten
und Gebrauchen ZUl' lebendigen Ausgestaltung des Gottesdienstes
beitragelJ.
Deshalb muss die Sprache im Gottesdienst von allem fremdartigen, besonders von Iiebr~lismen, gereinigt und durch volkst,iimIiche Ausdriicke und Redewendllngen ausgebildet werclen. Deshalb
sind zu entfernen die unniitzen hebraischen W,ortel'. Amen, Iialle,luJah, Iiosiana, Jehova, (Jahve, Jaho). Iierr Cebaot, Zion, Israel,
16
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Hirte Israels,. Gott Jakobs, Jesse, Davids Sohn etc. Durch solche
Ausdriicke ist lim Voll\: der Schein ,erweckt, als ob die hebraische
Sprache besonders heHig und Gott angenehm ware. Amen kann
leicht in jeder Sprache ausgedr,iickt werden, wie SCh011 Luther in
der Bibeliibersetzung getan hat: wahrlich, wahrlich, sage ich euch.
Das hebraische Wort mit sednem anlautenden tlalbvokal ist auch
zum Singen ungeeignet. diesel' wird beim Sing,en in die Lange gezogen und das \Vort vollsUindiig entstellt. Ganz unpassend ist das
liallelu-Jah zu singeu, erstens weil es gal' nicht ein Lob, sondem blos
eine Aufforderung zum Loben ausdriickt, zweitens weil es nicht im
Sinne Jesu ist und au ch die christliche Gemeinde kein Gefallen
haben kann den Jaho zu loben. Es ist iiberhaupt nicht recht die jiidische Bezeichnung auch in der Umbenennung tlerr in christlichen
Reden, Liedem und Gebeten zu gebrauchen und auf Gott anzuwenden. Wahrscheinlich hat au ch Christus das nicht getan. Noch
weniger statthaft ist es den jiidisch-nationalen Kriegsgott, den tlerrn
Cebaot, mit Gott zu identifizieren und in der christlichen Kirche
zn preisen. Um die bestandigen Missverstandnisse zn beseitigen, ist
die Ehrenbezeichnung tlerr, im Unterschied von Gott, speziell anf
Christus anzuwenden.
Das hebraische tlosiana in christlichen Liedem zn gebrauchen
ist unniitz, weil selten jemand in der Gemeinde seine Bedeutung
kennt. Die meisten meinen damit einen Lobpwis Gottes auszndriicken, wahrend es in der Obersetzung »hilf doch« heisst. Dazu
kommt tlosiana »in der Iiohe«, was noch unverstandlicher bleibt.
ln einem GemeindeHede wird das tlosiana mit Davids Sohn und
Zion verbunden: t1osiana, Davids Sohn kommt in Zion eingezogen!
und das auf Christum bezogen. Das ist zn stark iiidisch. Christnm
als Davids Sohn zu bezeichnen ,ist ja ein Irrtum, da selbst die spater
hergestellten StammMnme Mt. 2 nnd Lk. 3 widersprechend sind und
das nicht beweisen, was sie wollen. Mít Zion die christliche Kil'che
zu benennen ist nnrecht, da der Davidoberg das nationale Zentrum
der christusfeíndlichen Juden ist. Die Feier des Palmsonntags muss
dementsprechend korrigiert werden. Derselbe ist flir uns kein fretl4iger, sondern ein tief trauriger Tag, weil die wahrscheinlich von
Judas und seinen Freunden beim Einzug in Jerusalem veranstaltete
Demonstration den jiidischen Priestem den gesuchten Grund gab
Jesum zu verklagen und seine Verurteilung zu erwirken. Deshalb
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muss Zion mit Palmen streuen, Zion fahre fort im Lícht, Zion klagt
etc. wegfallen. Die jildischen Zionovereine werden solche Líeder
gem auf sich beziehen. Wenn man will, so tkann als wahrscheinliches
Urheiligtum der ersten Christen lieber der Gottesberg Tabor angesehen werden, wo die Jiinger und andem Anhanger Jesu nach seiner
Anweisung »in Galilaa auf dem Berge« sich sammelten, was schou
ein Teil der alten tlussiten erkannt hat. Ebenfalls unrecht ist es, die
chl1istliche Kirche mit dem Namen des jiidischen Volkes Israel zu
benennen, z. B. in dem Líede: Freue dich, Israel, seiner Gnaden!
Zu vermeiden ist die jiicLisch-nomadische Vorstellung von Gott als
liirten Israels, von Opfer und Blut, Christus als Lamm Gottes geschlachtet, die Menschen als Schafe, Gott Abrahams, Gott lsraels,
starker Gott Jakobs, tlom des Iieils, Abrahams Samen etc. Alles
,das widerspricht dem Gefiihl der arischen Volker .
ln Bezug auf die gottesdienstlichen Líeder ist zu bemerken. dass
llatiirlich nicht allzu radikal vorgegangen werden muss, sodass nur
originale volkstilmliche Dichtungen zuzulassen waren. Es gibt ja
cine gute Anzahl geistlicher Líeder, welche als klassischfiir alle
christlichen Nationen anerkannt und gebraucht werden konnen, so
z. B. Ueder von Luther, Gerhard etc. Aber nicht nur deutsche Líeder sind als solche anzunehmen, sondem auch von anderen Nationen und konnen also gegenseitig .ausgetauscht werden. Dabei brauchen die Obersetzungen nicht wo.rtlich zu sein. So ist z. B. das
Lutherlied »Eine feste Burg ist unser Gott« von einem Dichter Chr.
Fiirecker cca 1650 vorbildlich frei in die lettische Sprache ,iibersetzt,
sodass die Obersetzung das Original an SchOnheit und Volkstiimlichkeit iibertrifft. 50 hat z. B. Fiirecker den iiidischen Ausdruck
»unser Gott« umgeandert und das Wort »unser« umgestellt: Gott
Iierr ist II n s r e f e s t e Burg. lm zweiten Vers is t der jlidische
Kriegsgott tlerr Zebaot einfach fortgelassen und das Original ~lich
terisch SChOll und volkstiimlrich umgeandert
Aber es ist doch erforderlieh, dass die iiberragende MehrzahI
der Lieder originale Dichtungen nach Art des Volksliedes sind. Das
ist ja auch bisher der Fan in der deutsehen evangelischen Kirche,
wo die Kirchenlieder meist dem deutschen Volksliede naehgedichtet
worden sind. Die Englander und die skandinavischen VĎlker habell
anch viele schĎne originale KirchenHeder, aueh die Finnen haben
solche aufzuweisen. Aber die bisherigen Gesangbiicherder Lettcn
16*
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und Esten, weH von dentschen Pastoren besorgt, entha1ten lauter
Obersetzungen deutscher Lieder; in letzter ZeH anch nur originale
Nachbildungen derselben nach bekannten deutschen Melodien. Die
polnischen evangelischen Gemeinden haben hllssitisehe Lieder angenommen, aber aueh neue geddehtet und eingefiihrt.
Aueh in Lettland ist ein Versuch mit nationalen geistliehen .Liedern gemaeht. Ichhabe dne 'kleine Sammlung von Liedern herausgegeben, welehe dem lettischen Volksliede naehgediehtet Slind, mít
neuen, gleiehfalls dem Volksliecle entspreehend komponierten Melodien. Einige von dicsen Liedern werden schon hier und da gesllngen.
Mat hat aueh versueht einige der sehOnsten V01ksmelocLien fiil'
den geistlichen Gesang zu verwenden. Da aber diese Melodien im
Volke sehr popular sind und uberall in weltlichen Konzerten, Volksfesten, zu Hochzeiten, in Gesel1schaften etc. gesllngen werden, so.
hat man daran Anstoss genommen, dass dieselben Melodien in der
Kirche mit geistlichem Texte erldingen. Es wird gegenwartig von
dem Verein fUr lettisches Christentum die Herausgabe einer neue11
erwe>iterten Liedersammlnng geplant, welehe auch in den Gerneinden eingefUhrt werden konnte.
Anch fUr den Chor miissten 11eue volksHimliche Lieder gedichtet
und komponiert werden. Die Texte vieler Chorlieder sind bisher
den unrhythmischen Psalmen entnommen. Die Poesie aber der arischen VOlker ist dmchwegs rhythmisch. Daher ist der Psalmengesang fiir den christlichen Gottesdienst nicht angemessen. Oh;~e
Rhythmus ist kein Gemeindegesang moglich. Darum siml au
dle
vielen Versuche den Psalmengesang im evangelischen Gottesdle:1st
.
einzuburgern, fehlgeschlagen.
Der Chor muss im volkstiimlichenGottesdienst organisch eingegliedert werden. Nicht nm im lettisehen Volksliede, soudem aueh
bei ancleren arischen VOlkem ,ist der W ech sel g e s a n g beliebt:
Einer ans dem Chore oder ein Teil desselben singt vor uad ein
anderer Teil oder der ganze Chor antwortet. Das kann aueh im
volkstumlich al1sgestalteten Gottesdienst in eindrucksvoller Weise
anO"ewendet wel'den. Der \iVechselgesang muss sowohl im Chore
selbst als aueh zwisehen Prediger, Chor und Gemeinde ausgefiihrt
\verd~n. Die antiphonischen Wechselgesange diirfen nicht unrythmiseh prosaiseh sein, \Vie bisher meist den a1ttestamentlichen Psalmen entnommen, wie z. B. Danket dem tlerrn, denn er ist freund-
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lich etc. Die Texte miissen kurze Verse sein, ein- oder zweizeilig
abgefasst. Reime sind dabei nicht notig, weil der Reim der Poesie
der arischel1 Volker fremd ist.
Sologesang ist nicht zu oft im Gottesbesuch anzuwendcn, s:)ndern mehr an feierlichen Tagen und, wenn viele Kommunikanten
srind, wahrend des Abendmahles. Dasselbe gilt von Instrumentalmusik. Der Chor muss sich aber auch an gewohnlichen Sonntagcn
an der Liturgie beteiligen und an f'esttagen zm liebung der Feier
ein oder zwei Chorlieder singen. Die Beteiligung des Chores ist 7m
lebendigen Ausgestaltung des Gottesbesuehes durchaus notwer.dig.
Ohne Chor ist derselbe durftig, 1iiekenhaft, unlebendig. Es geht nQch
Analogie unserer Besuehsidee, ganz wie beim tlausbesuche ZU.
vVenn namlieh eine ,grossere Anzahl Gtiste eirschienen .jst und,
weil bei Versehiedenheit der menschliehen Natur nicht alle gleich
aktiv und geistreich sein konnen, so muss nicht al1ein thusherr \Ind
liausfrau, sondern aueh ein Teil der Gaste fUr Unterhaltung sorgen,
sonst macht sieh in der Gesellschaft bald Langeweile bemerkbar.
Nach dieser Analogie ist der Ohor der mehr aktive Te.il der Cie··
meinde, weleher ZUl' Belebung des GottesbeSllches ;.UJsserordelltlich
viel bedtragt. Wie gross die Bedeutung des ChOl'es ist, sehen wir in
der katholischen Kirche und bei den Sekten. Durch Teilnahme des
Chores an der Liturgie solI ctie Gemeinde von derselben nicht ausgeschalte,t tmd auf das allgemeine Kirehenlied beschr~inkt werden.
Die Liturgie muss vielmehr so zusammengestelIt seia, dass ~ieh an
ihr Prediger, Chor und Gemeinde, wie oben bemerkt, im Wechselgesang beteiligen. In meiner lettischen Schrift »Reform unseres Kultus« habe ich ein derartiges Projekt ausgearbeitet. Die liturgischen
Melodien clazu sind von meinem Sohne Dr. V. Sanders in Libau im
Geiste der lettischen nationalen Musik komponiert. Die Ausfiihrung
der neuen volkstiimliehen lettischen Liturgie ist in mehreren Kirchen
mít gutem Erfolge versucht worden, so in meiner Gemeinde (Jesuskirche in Riga), in Mitau, Libau, Wenden (Césis) und Falšen. Die
EinfUhrung der neuen Liturgie ~st nicht schwer, wenl1 sie allm~ihlich
ubergehend von der alten stiickweise einge,iibt wiru. Das Konsistorium hat nun aber die Einfiihruilg in den Gemeinden vorlaufig n;cht
gestatte,t, bis zur Annahme einer neuen Agende seitens der alIgemeinen Synode. Leider ist dies bis jetzt llicht zustande gekommen.
Auf die geist1ichen Akte niiher einzugehen gestattet hier nieht
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der Raum. Di miissle so mancher geandert und gebessert w~rden.
So ist z. B. die Taufformel zu diirftig und der Taufakt mlt der
Namengebung zusammengemischt, was falsch ist und die Vorstellung
erweokt, als ob die Taufe blos eine Namengebung ware.
Bei der Beerdigung muss der judische Strafspruc~: »Von der
Erde bist du genommen, zur Erde sollst du wieder werden«, abgetan und an dessen Stelle eine chnistliche, dem Gefuhl ~er a:ischen
Volker ensprechende Pormel eingefiihrt werden. Der Lelb wlfd. der
Mutter Erde, dem irdischen Vaterlande ubergeben, der u~ster~hche
Geist .uber mit Gebet zu Gott ins ewige Leben zum hlmmllschen
Vaterland geleitet.
Der bisherige Trauungsakt ist zu kurz und trocken: ich spreche
euch ehelich zusammen. Dies ist ausserdem ein unverstandliches
\Vort. Wie kann man zusammensprechen? Man kann wohl zusammenfiigen, zusammentun, zusammenstellen, zusammenflechten, .zusammenbinden etc., d. h. durch eine tlandlung vereinigen, aber mc~t
durchs Sprechen. Man musste denn an ein Zauberwort denken. Dle
Symbolik mit den Ringen muss hervorgehoben, in der Treuformel
die Vereinigung der Seelen ausgedriickt und mít einem passenden
Sinnbild begleitet werden.
Diese kurze liturgische Abhandlung sei als ein SUlck aUS ~er
ArbeH der praktischen Theologie in Lettland dem verehrten Jublilar
herzlichst gewidmet, zuglekh zur freundldchen Erinnerung an den
ehemaligen Kollegen.

Prof. dr. Ján Jamnický, Bratislava:

Hornouhorské cirkevné

články z roku

1595.

Pri štúdiách, týkajúcich sa deHn ev. cirkevno-sborovej kázne
(disciplina ecclesiastica) na Slovensku prišla mi do rúk i systematická sbierka kánonov kalvínskych synod zo XVI. storočia v bývalom Uhorsku a Sedmohradsku. 1 ) Tam na str. 708-722 je uverejnené
V maďarskom preklade padesiatpať kánonov s názvom: »Pelséímagyarországi cikkek az 1595-ik évbéíl« s tým poznamenaním, že
roku 1709 boly znovu vydané. Toto vydanie uverejnil K. Kuzmány
roku 1856 2 ) v povodnom latinskom znení, ale ani A. Kiss, ani K.
Kuzmány neudáva miesto, kde boly tlačené a vydané. A. Kiss poznamená va, že na exemplároch, ktoré mal pri rukách, neni udané
miesto, kde boly vytlačené, K. Kuzmány tiež bez udania miesta
tlače uvádza v registri len túto poznámku: »Ausg. v J. 1709.« Jediný Karol Szabá 3 ) udáva II obidvoch vydaní, že boly vytlačené
v Bardiiove, ale tiež bez označenia kníhtlačiarní. Keďže všetci traja
spisovateli a jednomyselne ich uverejnili ako články kalvínskej
cirkvi, hl'adel som aj ja na ne pod týmto zorným uhlom. Avšak profesor Kvačala upozornil ma, že Daniel Krman v svojom rukopisnom
diele: »tlungaria Evangelica sive tlistoria Evangelii Jesu Christi
in tlungaria et Provinciis ejus«4) uvádza Heto články medzi člán
kami, ktoré evanjelici a. v. sostavili v druhej polovici XVI. storočia.
Krman napísal [na mieste cHovanom pod 4)] doslovne toto :5) »Non
1) Kiss Aron: A XVI. században tartott magyar református zsinatok
V'égzései. BudJa:pest, 1881.
2) 1(. Kuzmány: Urkundenbuch zum oesterrekhisch-evangelischen
Kirchenrecht. Wien, 1856. Str. 265-269.
3) "Régi magyar konyvtár«, sv. II, str. 68., čís. 253.
4) P,a,r'sp:o<sterior, Liber II.. De Lu,therana EVa1l1geW Prae!diC'a1ŤÍone,

Periodus III, § 6, v archíve bratislavského ev. cirk. sboru: Acta historka
patriae, svaz ok 7.
5) V zátvorkách sú varianty z odpisu vyhotovťného roku 1842 na
základe exemplára v uhrovskom archíve grófov Zay-ovcov (illáče odpisu
z bratislavského autografonu).
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cessabant Evangelici [v autografe nasleduje nečitatefná skrátka],
vel in medio Consultorum [consi1iorum] violentorum, saluti Ecclesiarum SUal'um consulere, utque salutaribus Legibus Ministri illarum
regerentur, tanquam certatim, hac tempestate allaborabatur [hoc
telllpOte adlaborabatur]. Conscriptae enim et publicatae erant
Ao 1569 Leges Vener. Contu. Lyptoviensis, Ao 1577 Montanarum
Civitatum supra adductae, Ao 1580 Contubernii Superioris Trenchillensis, Ao 1595 Muranensis [seu Gomoriensis] et inferioris Trenchiniensis, Ao 1595 Arvensis nec non Sllperioris llllngllriac Ecclesiarum, denique Ao 1600 iterum Contub. Superioris Trenchiniensis,
jamque suffragiis et subscriptionibus Universitatis Magnatum et
Nobilium corroboratae".
Profesor Kvačala upozornil ma na tento problém ako problém
neriešený s tým, že on, znajúc akríbiu a spofahlivosť Krmanovu,
bol by náklonný považovať spomínané články za evanjelicko-Iuteránske. Svoj dovod alebo dovody mi nesdelil. Keďže som si pri bližšom štúdiu tejto otázky nadobudníll presvedčenie, že dotyčné člán
ky sú preca povodu kalvínskeho, nech mi jubilujúci pán profesor
dovolí, aby som popri prácach, ktorými chcú uctiť jeho osobu a
dielo iní jeho i moií kolegovia, mohol aj ja na znamenie svojej
vd'aky za vzácne pokyny, poskytnuté mi pri štúdiu evanjelickej slovenskej cirkevnej minulosti, venovať mu túto skromnú úvahu.
Názov článkov u Krmana je: Articuli, Juxta Quos Regitur
Ecclesia in Superioribus Regni liungariae Partibus. 1595. (Aron
Kiss prekladá doslovne: »Cikkelyek, amelyek szerint igazgattatik
az egyház Magyarország felséíbb részeiben«, - ale rok udáva,
snáď len chybou tlače MDXL V. Názov tento je na konfesionálnom
stanovisku neurčitý, a ako taký, sám o sebe uvažovaný, dáva
možnosť dvojakej interpretácii, kalvinistickej totiž a luteránskej.
Tomu; aby sa išlo s vysvetfovaním za hranice týchto dvoch konfesií, rešp. cirkví, protirečí obsah a duch kánonov.
Názov vydania z roku 1709, ako ho uvádza Kuzmány,6) už cele
určite dáva výraz konfesionálnej príslušnosti a zneje takto: »Articuli ecclesiastici, juxta quos regitur Ecclesia lielveticae Confessioni
addicta in superioribus regni Iiungariae partibus collecta. 1709«.
6) Urkundenbuch, str. 265.
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(Aron Kiss prekladá vecne správne :»Egyházi cikkelyek, melyek
szerint igazgattatik a Magyarország felséíbb részeiben egybegyiijtott helvét hitvallást kovetéí egyház.)
Obsahove týchto dvoje vydaní nelíši sa v ničom; znenie člán
kov je doslovne totožné. Formálne odchýlky sú len v tom, že vo
vydaní z roku 1595 miestá Písma Svatého, na ktoré sa deje odvolávanie, sú pri jednotlivých článkoch na margu, vo vydaní z roku
1709 však pod článkami po značené. Vydanie z roku 1709 okrem
toho podáva riedkejšou tlačou na okraji, v uverejnení Kuzmányho
však v prvom riadku článkov ich obsah, čoho vo vydaní z roku 1595
vobec niet.
Je vecou nápadnou, ako mohol Knnan uviesť tieto články ako
lutheránske, keď ich vydanie z roku 1709 tak určite označuje, že
sú to články ev. cirkvi helvetského vyznania, a tak vylučuje možnosť dvoiitej interpretácie, ktorá bola pri konfesionálne neurčitom
názve vydania z roku 1595 možná. A tu vyskytujú sa podfa mojej
mienky dva predpoklady.
Zo spomenlltého rukopisného diela Krmanovho (liungaria Evangelica) nemožno až na rok presne urči{ dobu, v ktorej bola napísaná stať, týkajúca sa týchto článkov. Dotyčné články nie sú písané rukou Krmanovou. liotové, v nejakom staršom odpise vložil ich
do svojho rukopisu. Jestli dotyčná stať bola napísaná pred r. 1709,
vtedy Krman mohol - ovšem nie presne, - ale aspoň bona fide
pokračovat, keď tie články na základe ich neurčitého názvu zaraJil
medzi luteránske. DruhSr predpoklad je, že Krman, jestli svoju
Iiungaria Evangelica napísal po roku 1709, vobec nevedel o vydaní
článkov z roku 1709, nasledovne nemohol ich do povahy vziať, rešp.
jestli je jeho dielo zpred roku 1709, svoj omyl v rukopise opraviť.
Keďby sme predpokladali, že vydanie z roku 1709 bolo mu známe,
tak by sme museli, - a to z psychologických dovodov za nevyhnutné považovat aj to, že by bol opravu vykonal. Keďže sa to
nestalo, musíme tvrdiť, že Krman o vydaní z roku 1709 vobec nevedel. Predpokladáme dobromyselnosť a vylučujeme tendenčntJ
mystifikáciu, ako aj povrchnost, že by bol, keď by mu vydanie
z roku 1709 bolo preca bývalo známé. jednoducho prešiel ponadeň
ako ponad cirkevnú tvorbu kalvÍnsku, a nebol ho porovnal s člán
kami vydanými roku 1595. Avšak i takto je pravdepodobné, že
s obsahom článkov z roku 1595 zovrubnejšie sa nezapodieval, ináče
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bol by z ich obsahu a ducha musel zistit ich kalvínsky povod. Prehladnutie takého doležitého momentu dalo by sa čiastočne vysvetliť
tým, že odpis článkov dostal hotový, a ich titul ho zmiatol. V odpise,
vyhotovenom z exempláru nachádzajílceho sa v uhrovskom archíve
grófov Zayovcov, je pri článku XIII, zabraňujúcom ženám krstH,
poznámka: Iste articulus mihi videtur calvinisare. V bratislavskom
povodnom exempláre Krmanovei tlungaria Evangelica teito poznámky niet, takže tam ie to poznámka alebo Martina Klanicu,
ktorý uhrovský odpis roku 1763 z autografonu vyhotovil, alebo poznámka Martina Laučeka, ktorý si ho roku 1774 odpísal.
Tej istej chyby, ako Krman, dopustil sa i Daniel Crudy. On
totiž v svojom rukopisnom diele: dus ecclesiasticl1111 consuetudi··
narium EvangelicOl'um in tiungaria« Ga) medzi prameňmi ev. a. v.
cirkevného prá~a v Uhorsku uvádza tiornouhorské cirkevné články
týmito slovami (§ 158): »tlabet Ecclesia Aug. Confessioni addictorum, Quae in Superioribus R.egni tlungariae Partibus existit, suos
QuoQue peculiares Articulos, iuxta QUos regitur, iam Secnlo XVI. a
primis nempe restauratae religionis temporibus constitutos autoritateQue publica roboratos.« Tak sa zdá, že Crudy tiež neznal vydanie
tých článkov z r. 1709. Neni vylúčené, že bol pod vplyvom Krmanovho stanoviska, ale vyššie spomenutý XIII. článok bol aj jemu
podozrivý, lebo v jeho ustanovení spatroval niečo, čo bolo v protive
s praxou luteránskei cirkvi. Preto uznal za potrebné doložiť k nemu
túto poznámku: »tlic articulus vel vitiose exscriptus est ex vitioso
apographo, vel certe taHs est, cuius exemplum nullibi in aHis Fraternitatum ArticuHs deprehendas, Quive, Quod ad mortis necessitatem,
non observatur in nulla 6b ) A. C. addictorum ecclesia.« - Ako ďalej
uvidíme, neni to ani chybný odpis z chybného odpisu, ani ojedinelý,
sebe rovného nemaiúci, luteránsky článok, ale typické kalvinistické
ustanovenie v rámci článkov cirkvi evanjeHckej helvétskeho vy·
znania.
Dokiaf však počínanie Krmana a Crudyho možno približne vysvetliť, dotiaf omyl, akého sa dopustil Karol Kuzmány pri tých člán
koch - neslobodno zapomnieť, že články z roku 1595 a 1709 sú
6a)R:\~kopís Z ro:~u 1799, tIoIm. 1, v archíve braHs\iavslkého cirlkeVll1ého
sboru, sv. čís. 385.
Gb) »TIOU obserV'rutwr in lJJU'~la ecolesd'a,<' není avojLtÝIlIl popiet1aním,
,čiže dOl'azným tvrdením, a.\e vý",lO'V'ný 5,llalv,i~mus!
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doslovne totožné, - ie naskrze nepochopitefný. On totiž po uvedení
I':"""'XXI článkov poznamenáva/) že ďalšie články XXII-XL neuvádza, lebo že sú to ešte nedostatočneišími výťahmi kánonov Katona-Geleiiho, a preto že s ich vynechaním podáva len ďalšie
(XL-L V). Z teito poznámky vysvítá, že Kuzmány neznal a nevidel
vydanie článkov z roku 1595, ináče by nebol mohol články z roku
1709 obsahove ako nedokonalý výťah stotožňovať s kánonmi Katona··
Gelejiho z roku 1649. tlornouhorské články (i z roku 1595 i z roku
1709) však neshoduiú sa ani štruktúrne s kánonmi Katona-Geleiiho.
- ČO Kuzmányho mohlo pomýHť, ale čoho pri akom-takom pečH
vejšom póvšimnutí mohol sa vyvarovať, je to, že začiatočné slová
prvého kánona u Katona-Geleiiho a začiatočné slová predmluvy
(praefatio) článkov z r. 1595 a 1709 v podstate sa shoduiú, ako vidieť z nasleduiúceho
Články z roku 1595 a 1709:

Kánony Katona·Oelejiho:

Sicut nulla R.espublica, nulCum nulla hominum societas,
laqne hominum societas, sic
nulla R.espublica, nnlla Civítas.
neque Ecclesia Christi, in Qna
illlO ne domus Quidem ulla sine
ex praescripto Apostoli, omnia
certis legibus constare possit,
decenter et ordine fieri debent,
ubi nec virtutibus praemia nec
absQl1e cer tis legibus ac convitiis poenae exstant ullae,
stitutionibl1s consistere potest, ...
neccsse est, nostram Quoque
Societatem Sanctissimis Legibus regi atQue gubernari, ...
Z tohoto stavu plynie, že Iiornonhorské články z roku 1709
nemažu byť výťahom kánonov Katona-Gelejiho, a že i vtedy, keďby
sa dokázala obsahová totožnosť a štruktúrna podobnosť, čo sa konečne miestami dá zistit, to by svedčilo, rešp. to svedčí len o tom, že
pri kompilácii kánonov Katona-Gelejih0 8 ) boly ako prameň, z 1\:10rého možno čerpať, do povahy vzaté a uplatnily sa i články z roku
1595,°) ČO sa tiež može považovat za jedon z dovodov za ich kal7) Urkulldenbuch, str. 268.
8) Názov týchto kánonov poukazuje na ich vznik: Canones Ecclesiastici, ex veteribus qua Jiungariensibus, qua Transsilvaniensíbus in
unum collecti, plerisque tamen aliis, pro temporis ratione, aucti ac in
paulo meliorem ordil1em redacti.
9) Povšimnuti a zasluhuje, že úvod k článkom novohradského kontu··
bernia z roku 1610 začína sa doslovne stoH istou vetou vyššie citovanou
ako Jiornouhorské články (až po slová ... eXSlant ull~e), čo možno si
prirodzene vysvetliť tak, že neskoršie vzniklé novohradské články čerpaly
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vínsky povod. Avšak aj ináče obsah článkov z roku 1595 musel sa
srovnávaf v celku s obsahom kánonov z roku 1649, leb o pomery
v cirkvi, ktoré tamtie články a tieto kánony majú na zreteli, nemohly sa za 54 rokov tak zmenif, aby v zákonoch, ktorými sú oné
pomery upravované, nemohlo byf nijakých totožných a styčných
bodov.

*
Nielen kalvínski ale aj evanj. a. v. maďarskí cirkevní historickí spisovatelia tvrdia, že článkami z roku 1595 spravoval sa kalvinizmus na oblastiach severovýchodných žúp, tak ako »Canones
Ecclesiastici Synodi Comjathinae« z roku 1626 boly smerodajné pre
kalvinizmus v západných a juhozápadných častiach bývalého tlorného Uhorska a kánony Katona-Geleiiho z roku 1649, že boly
vobec pokuso~ o sjednotenie celého, toho času pohybom puritanizmu znepokojovaného kalvinizmu v bývalom Uhorsku a Sedmohmdsku ktorý pokus bol nariadený synodou v Szatmár Németi
roku 164610) pod predsedníctvom energického Juraia Rákóczi-ho I.
vydržiavanou. Nielen Aron Kiss a Karol Szabó, ale ai Michal
Zsilinszky tvrdí,l1) že u kalvinizmu v severovýchodný-ch župách
tlorného Uhorska »v spravovaní cirkvi a vykonávaní cirkevnei
disciplíny smerodainými boly z čiastky kánony, vyn:se~é roku 1~66
na synode v Gonci pod predsedníctvom Gašpara Karohho vydrzlavaneL a čiastočne oné, pravdepodobne v druhei polovici XVI. sto~ staršich článkov súsedného territoria, i keď neb?l~ I.nthe~~nte. Tent~

fakt doslovnej shody počiatočnej vety však .l}eopra,vnuJe ,~ la, om noy~
hradských článkov k nijakým konzekvencJaJ.ll muno, zlilst~ma h s~l~
faktu ako na pr. ani z tej okolnosti, že oboje vydan,I, O1nou ,01S (ys 1
článk~v bolo tlačené v luteránskom Ba!'?iiov,e, nemo~ll,o I zatvar~\5~~
ma'ú niečo spoločného s luteranizmom, lnace povodcov, c,anmv z ,I., '_
mohla inšpirovať Kalvínova výpoveď v "lnstitutio ~hnstlana~b rehglfms"
(str. 222 vo vydaní z roku 1539): »Quemadmodun: emm n~lla Ul s, nu usve
pagus sine magistra tu et politia stare potest, SIC ecclesla ... «
10) V úvode týchto kánonov ich sostavitel Štefan Katona-Geleji nap,ísal o ich vzniku toto: "Tertius labitur annus, Lect?r Benevo~e, ,cum . \ll
synodo nostra nationali Szathmár-Németinum, a felicIs l~ec?rdatlOms Pnncípe, Georgio R.ákotzi Seniore, Domino nostro Cleme,ntlSSlmo, convocata
inter alia quaedam, paribus omnium delegatorum votls ~onclusum es~, i
communes Ca no nes, juxta quos Ecclesiae Ungariense~, CIS et Ultra :ll;)1s,:
cum sitae, itemque Transsilvanica~ :egcrentur, conscnb,ant~r, ~t eodatCbtlOhl
foedere <LC animo coninnctlOre unm possumus«. Kuzmany. Utkun en nc ,
str. 231 a 232.
11) "A magyarhoni protestáns egyház tOrténete.« Budapest, 1907,
str. 95.
-

f

.u

články

z roku 1595

253

rocla vynesené a z 55 bodov pozostávaiúce: "Články, podTa ldorých sa spravuje cirkev v horných častiach Uhorska". Avšak ani
on, ani Aron Kiss nemože také svoje tvrdenie podoprief nijakými
historickými datami.
Kedy, kde a jako vznikly tie články, je vecou do dnes neobjasnenou, čo uzná va 'i sám Aran Kiss, keď hovod (slo~enský preklad) :1") »I keď neznáme dobu a sposob ich vzniku, preca sposob
ich zovmÍtorného upravenia a ich viaceré vydania dostatočne dosvedčujú, že zavčasu a pravdepodobne hodne dávno pred vytlačením mnou používaného exemplára vznikly a boly vo všeobecnom
úžitku«.
Ja prijÍmam jednomyselnú mienku spomenutých maďarských,
ako kalvínskych tak i luteránskych cirkevných historikov, a nižšie
i pokúsim sa odovodniť, že tie články platily skutočne tým kalvínskym seniorátom, ktoré boly zorganizované v severovýchodných
župách bývalého Uhorska, kde severné výbežky kalvinizmu siahaly
až do šarišskej ŽUpy, a kde v južných častiach Malohontu, v Gemeri, v boršodskej, abanovo-turňanskej, užskej a zemplínskej župe
bolo začiatkom XVIII. storočia vo vyše 20 kruhoch (dekanátoch)
445 matko-cirkevných a mnoho dcéro-cirkevných sborov. To boly
Štefanom Katona-GeleHm spomínané »Ecclesiae cis Tibiscum« (pozdejší predtisský kalvínsky dištrikt). Tieto zorganizované v štyroch seniorátoch (abanovo-turňánsko-šárišský, boršod-gemer-malohontský, užský a zempHnsky), hoci seba považovaly a vyznávaly
za privržencov t. Z. II. helvétskeho vyznania, na synode roku 1567
v DebreCÍne vydržiavanej svoiu samostatnosť oproti utvorivšiemu
sa dištriktu zatisskému si podržaly a až do roku 1734 (Resolutio
Carolina II.) neprjjaly biskupskú (superintendentskú) ustanovizelÍ
ale sa spravovaly pod vedením seniorov.l3 )
Prečo sa spieraly kalvÍnske senioráty v spomenutých severovýchodných župách tlorného Uhorska prija f a uviesť biskupskú'
správu, uspokoiúc sa s tým, že obor posobnpsti ích seniorov bol
totožný s oborom posobnosti biskupov, takže často používaly i ná12) Cit. dielo, str. 709.
1") Analogný církevno-správny stav bol aj u evanjelikov a. vyzn.
V Zadunajsku preo 1'. 1576, v rokoch 1595-1612, 1673-1742, v troch seniorátoch, kde tak vysoko si vážili seniorskú správu, že i po R.ezolúcíach
Karola III. len na vyšší pokyn volili biskupa. Viď Payr Sándor: A dunántúli evangelikus egyházteriilet torténete. I. kotet. Sopron, 1924, str. 603 a 604,
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zov: superintendent, tejto otázky sa Aron Kiss vobec nedotýka.
Zsilinszk y 14) tvrdí, že popri iných, ale nim bližšie neoznačených
príčinách, akiste hlavne preto sa nesdruži!y do dištriktu, lebo názov »biskup« ich upomínal na katolícky hierarchizmus a biskupskú správu. Ovšem to je len nedokázaná, keď aj nie neopodstatnená
hypotéza. Alexander Payr 15 ) naproti tomu tvrdí, že biskupov si
nevolily preto, leb o im to zabránil a či nedovolil jágerský arcibiskup. Škoda, že Payr toto tvrdenie nedoložil dokumentárne.
Avšak akákQfvek bola pl"Íčina toho zjavu, to sa nás tu priamo
netýka. Nám stačí známost faktu, že tieto senioráty ani po koalícii,
utvorenej na spoločnej ich všeobecne! synode roku 1635 v BodrogKeresztúre, administratívne sa nespojily, priamemu príkazu szatmár-németi-skej synody roku 1646, aby volily biskupa, vzdorovaly
a na novšej spoločnej, v Blatnom Potoku po takej istej výzve
Juraja Rákóczy-ho I. vydržiavanej synode vstúpHy síce do užšej
únie, ale biskupa preca nevolily. Miesto biskupa určovaly si hlasovaním jedného zo štyroch seni01'ov za spoločného dozorcu, - communis inspector, - vo veciach však, ktoré sa týkaly všetkých štyroch seniorátov, spoločné synody vydržiavaly. Roku 1734 musely
sa podrobiť ustanoveniam Karolovej Rezolúcie II. a volii biskupa.
V tomto húževnatom pridržiavaní sa seniorskej správy spatrujem ja objektívny základ toho názoru, že t. zv. Hornouhorské člán
ky z roku 1595 boly spoločným vodítkom v cirkevnej disciplíne a
správe v spomínaných seniorátoch. Ani vo vydaní z roku 1595 ani
vo vydaní z roku 1709 niet v nich ani najmenšej reflexie na biskupov, kdežto komjatické kánony z roku 1626 a kánony Štefana Katona-Gelejiho z roku 1649 majú početné ustanovenia o biskupoch
(episcopus) a ich obore posobnosti. Rezistencia spomenutých seniorátov trvala do roku 1734. Roku 1709 vydaly tlačou znovu tie
svoje zvláštne články, a to so spomenutým presným konfesionálnym označením. V dobe, keď jestvovaly už komjatické a nadto
Katona-Geleji-ho unifikačné kánony, aké a ktoré cirkevné teleso
mohlo mať záujem na novom vydaní článkov, ktoré ani z ďaleka
nemožu sa vyrovnaf ani obsahove ani čo do systematičnosti štruktúry o 111noho dokonalejším kánonom komjatickým a kánonom
Katona-Geleii-ho? Také cirkevné teleso bolo len jedno, a nim bola
14) Cit. dielo, str. 95.
Cit. diejo, str. 604.

15)
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skutočne

»Ecclesia Helveticae Confessioni addicta in superioribus
regni Hungariae partibus coUecta«.
Vecou druhotriedneho významu je, či tie články vznikly spoločnou akciou oných štyroch seniorátov, - tento prípad pre nedostatok dokumentárnych dokazov neni nemožný, ani pozdejšia koalícia a unia seniorátov ho nevylučujú, - a či snáď len v Ione jedneho
z nich, takže si ich ostatné mlčky osvojily. Články tie existujú, a z
toho, čo bolo dosiaf povedané, plynie, že Krman ich neprávom
zaradi! medzi luteránske články.

*
Prv, ako by som túto mienku odovodnH obsahom a duchom
tých článkov, poukážem per tangentem ešte na dva zovňajšie
momenty.
Predne na to, že i zovnútorný sposob podopierania článkov
citátmi Písma Svatého je cele taký, ako pri kánonoch iných kalvínskych synOd zo XVI. storočia. ) Luteránske cirkevné rády
zo Slovenska v XVI. a XVII. storočí až na malé výnimky nesledujú
túto auktoritatívnu dokazujúcu metodu, aspoň nikde nie v takej
miere, ako to videf na kalvínskych tvorbách tejto povahy, kde
jednotlivé kánony bývajú zavše formálne preplnené miestami
biblických citátov.
Druhé, na čo poukazujem, je, že toho času, na konci XVI. stoľočia nebolo ešte v luteránskej cirkvi na Homom Uhorsku takej
jednotnej, zrovna štvrtostupňovej organizácie, ktorá by bola vy. tvorHa články pre seba - juxta quos regitur Ecclesia in superioribus regni Hungariae partibus, - tedy články predpokladajúce
takú všeobecnú organizáciu s jednotnou správou. V ev. a. v. cirkvi
boly na konci XVI. storočia ešte len dva stupne samosprávnych
telies, totiž cirkevné sbory a senioráty (fraternitas, contuberniul11,
tractus). Tieto posledné začaly vznikaf a organizovat sa okolo polovice XVI. storočia. Synody, žilinská 1610 a spišsko-podhradská
1614, utvorHy síce už treťostupňové samosprávne telesá, totiž superintendencie (dištrikty), ale to neznamenalo zánik dovtedajšej
16

16) Viď u Árona Kissa: Debrecínske vierovyzn:mie 1562, str. 83-28~;
Torda-tarcalské vierovyznanie 1562/63, str. 295-411: Články synody giincskej 1566, str. 443-445: Krátke vierovyznanie debrecínske 1567, str. 465 až
519; Debrecínske vierovyznanie (maďarskej osnovy) 1567, str. 520-560;
V1ičšie články debrecínske 1567, str. 561-613; Csenger-ské vierovyznanie
J570, str. 662-673.
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moci a správY seniorskej a právnej mocí seniorátov. Superíntendencie maly z počiatku v pomere k autonomným seniorátom mali'
význam a obmedzenú právnu moc.
Prvi' pokus o sjednotenie seniorátov v desiatich preddunaj-.
ských župách, ako sa prejavuje v rukopisnom diele Joachima
Kalinku: Symmetria Legum ... z roku 1647, - ktorý pokus však
zostal len na papieri, - opísal po vynajdení rukopisu menovanej
Symmetrie v archíve bratislavského cirk. sboru profesor Kvačala
vo Viere a Vede, (ročník I, číslo 5, str. 197-209). Keď v prvej polovici XVII. storočia bol to len pokus o sjednotenie správy, a aj
ten len na severozápadnirch oblastiach niekdajšieho Uhorska, koncom XVI. storočia prirodzene ešte menej sa dalo hovoriť o »Ecc1esia in superioribus regni Iiungariae partibus«. Toto je iste jeden
z najdoležitejších dovodov proti luteránskemu povodu Iiornouhorských článkov. Zásluhou profesora Kvačalu je, že ústil povahu
spomenutého rukopisu Kalinkovskej Symmetrie ako teoretického
sjednocujúceho pokusu. Prvé počiatky skutočnei generálnej organizácíe datujú sa od ružomberskei synody (L 707), ktorá stvorila
v t. zv. konzistoriách orgány po stavené už nad superintendencíe,
a chcela dať závazné kánony ev. a. v. církvi na celom územi bývalého Uhorska. Vlastné jednotné krajinské zorganizovanie ev.
cirkví padá do doby ešte pozdejšej a završuje sa synodou z r. 1791,
rešp. 1891/94.

*
Avšak som toho' názoru, že i vtedy, keď by nebolo ani jednoho
z dovodov a protidovodov dosiaf uvedených, keď by sme nevedeli
ničoho ani o tom, kde platily a boly používané v církevnom živote
ako normy, ich pravú povahu musel by nám prezradiť duch, ktorÝmi sú preniknuté. A to je kalvínsky a nie luteránsky duch.
Vačšina ustanovení ovšem cele bezpečne by mohla byť prevzatá a umiestnená aj v rade luteránskych článkov. To je prirodzené, lebo kalvinizmus a luteranizmus stoja preca celkove na spoloč
nej pOde totožného mravno-náboženského svetonázoru, v praktickom živote však pre najbližšiu príbuznosť, takmer totožnost,
zovnútornej organizácie cirkevnej sú stavané pred totožné problémy a úlohy. Zo spoločného ideového podkladu prirodzene plynie
i totožný alebo aspoň podobný sposob riešenia problémov a úloh
praktického kresťanského života cirkevného. Jestli je táto zásada
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správna, tak zaiste nevyhnutne správnou musí byť aj tá, že na
takých bodoch evanjelického mravno-náboženského svetonázoru,
kde sa dogmatické názory týchto dvoch cirkví rozchádzajú, musí
sa nevyhnutne dostaviť rozdiel i v praktickom riešení a upravení
dotyčných problémov a úloh. Nijaké normy, ktorými sa upravujú
prejavy v evanjeilickej církvi na bohoslužobnom - výchovnom,
právno-administratívnom alebo discíp1inárno-súdnom poli, nesmú
a nemMu byť v protive ani so zásadami Písma Svatého, ani so
základnirmi dogmatami církvi. Kde táto zásada býva náležíte šetrená, tam na právnych normách eo ipso musí sa zračif aj dogmaticko-konfesionálna určenost
Také typické odzrkadlenie kalvínskeho ducha videť nie na
jednom z 55 Iiornouhorských článkov, a to prevažne na článkoch
týkajúcich sa otázok liturgických, pd ktorých sú medzi kalvínsImu a luteránskou cirkvou rozdiele bijúce do očí, na čo možno
si posvietif jednako líčením stavu v kalvínskej cirkvi, ako aj poukázaním na opačné ustanovenia luteránskych kánon ov z tej lstej
doby. Ide tu najma o stanovisko zaujaté k svateniu sviatkov,
k úvodom mladúch a šestinedielok a k otázke, či ženy smú krstiť
alebo nie.

*
Stanovisko zaujaté k svateniu sviatkov zračí sa v XVI. článku
tohoto znenia: »Dies festi Sanctorum, quorum Observatio ex eodem
fonte cum Invocatione Sanctorum promanavit, nulla modo sunt
observandi praeter diem Dominicum, Nativitatis, Circumcisionis.
Passionis, Paschatis, Ascensionis et Pentecostes cum suis ferÍÍs«.
Gal. 4, 10.17 ) Článok tento dopúšfa popri nedeli len svatenie taký ch
sviatočných dní, ktoré majú podklad v novozákonných deiinách
spásy, inými slovami: historické jadro ktorých je biblické. Snaha
kalvinizmu za prísnou biblickosťou je tu očividomá. SÚ to všetko
sviatky založené na trojnásobnom vyjavení jednoho Boha. Prísny
kalvinizmus vylučuje zo svojej bohoslužby všetko, čo by malo
17) Slovensk~1 preklad (sdefniern ho oko aj ďalšie len vzhl'adorn na tn,
že úvaha táto može sa dostať do rúk i takých čitatefov, ktorým latinské
texty posobia tažkosti alebo vohec sú im nesrozumitel'né): »Sviatočné dni
svatých, zachovávanie ktorých vyplynulo z toho istého prameňa ako
"zývanie svatých, netreba okrem dňa Božieho, Narodenia, Obrezania,
Utrpenia, Vzkriesenia a Vstúpenia [Pánovho] a okrem Turíc s ich sviatkami, na nijaký sposob zachovávat«, - Vo vydaní z roku 1709 má tento
článok nápis: Festa sanctis dedica ta non observanda.
17
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vzťah k rudům a mohlo byť ponímané za uctievanie človeka, ale
snáď preháfla a za cier striel'a, keď tvrdí, že svatenie pamatných
dní - čo hneď aj t. zv. svatých a svatíc, - vyplýva zo spoločného
prameiía s ich vzývaním, a keď ďalej stráni sa zasvatenia pamiat-,
ky hrdino v pravdy Božej. Takéto odmietavé stanovisko zaujímajú
aj iné uhorské kalvínske cirkevné poriadky (rády) zo XVI. a XVII.
storočia.

Už "Debrecínske vierovyznanie« z. roku 1562 hlásalo to isté,
čo citovaný XVI. článok z tlornouhorských článkov. Zaujímavé
je, že toto vierovyznanie zavrhuje sviatky Starým Zákonom predpísané, ale svLHenie nedele od6vodňuje mozaickým sobotárnym pri ..
kázaním, a tým istÝ'm prikázaním pod opiem i stanovisko o nesvatení sviatkov svatých: sobotu treba zasvatiť vSrlučne Bohu,
nasledovne ju nemožno zasvatiť svMým.l8 ) Ináče toto je vzácny
doklad na to, že nestojí úplne stanovisko teologickej vedy, ako by
judaizujúci názor o nedeli bol býval v kalvínskej cirkvi po svojích
začiatkoch (Petrus Martyr, tlíet·on. Zanchius, Butzer, Gallasius,
Beza) až v XVII. storočí obšírnejšie spracovaný od škótskeho puritanizmu, prl čom vraj bolo epochálnym dielo Miltonovo: "Dies
dominíca sive succincta narratio ex S. Scripturarum ,et venerandae antiquitatis patrum testimoniis concinnata« z roku 1639. U maďarských kalvínov bol tento názor, ako vidíme, už z druhej polovici
XVI. storočia vo vierovyznaní určite vyslovený, kdežto Anglicko
prUalo ho až v t. zv. westminsterskej konfesii (1643-48), Nizozemsko na dortrechtskej synode (1618-19), v samom Švajciarsku
však bol vierovyznansky sankcionovaný a fixirovaný až vo )}Porm.
consensus tlelvetica« z roku 1675.
O výlučnom svatení nedele, - tiež sobotárnym prikázaním
od6vodňovanom, - a o vylúčení z radu sviatočných dní takých
sviatkov, ktoréboly zjavne so zámerom modloslužobným uvedené,
hovorí XXXI. článok »Torda-tarcalského vierovyznania« z roku
18) Aron Kiss, cit. dielo, str. 239 a 240: »Az iinnepekriíl: ... Egyediil
az úmak kell szentelni a szombatot, nem a teremtett állatoknak stb.
Egyedii! lstennek szentelendií a nap, nem a megholt embereknek. Amint
mondatik: a szombatnak napját megszenteUed. Megszentelni a szombatot
az isten tisztelése. Tehát egyediil az istennek kell szentelni, amint egyediil
az isten tisztelendií ... Tehát minthogy ellenkezik isten parancsával, hogy
a szellteknek szombatot szenteUiink, nem i~ szenteUiik azt, és azokat, akik
ezeknel< rendelnek, szentelnek Unnepet, megvetjiik. Agoston is 1., 8" 10.
kot. kárhoztatja a bálványozó és embereknek szentelt iinnepeket«.
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15~2-=-63 (dos:ov?e prevzaté Bezovo ženevské vierovyznanie). Dni

svatych s m1camm pominúf a len nedele, Vianoce, Obrezanie Utrpenie, Vzkriesenie a Vstúpenie Pánovo a slávnosf Ducha S~atého
svatif žiada XV. kánon synody v Gonci roku 1566 vydržiavanej.
T.aktiež i 8. medzi článkami hercegsz611os-skymi z roku 1576 zapodle va sa s touto otázkou, ale sviatky svatých zavrhuje tým d6vodo~, že ich ani Kristus neustanovil ani apoštolovia neprikázali, svti~eme však tých sviatočných dní, ktoré sú podržané, od6vodňuje
lch vzfahmi k olánkom viery a lm spáse/O) Borsod-gemer-malo~~nt-ské. článkY,(článok IX.), ktoré sú asi súveké s tlornouhorskýml
:l~nkatm, srovnavajú sa v od6vodňovaní v podstate s od6vodnením
c~ankov hercegsz6116s-ských. Komjatické kánony z roku 1626 (ClasSIS III., can. 25) doslovne prevzaly citovaný XVI. článok tlornouhorských článkov. Medzi kánonmi Katona-Geleiiho z roku 1649
v kánone LI. 4: »De festorum indicatiolle ac celebratione« p6vodca
zistil, že božsky ustanoveným dňom kresťana v Novom zákone
je jedine »dies Dominicus« (nedel'a), a že popri nedeli' čoskoro po
dobe apoštolskej a dávno pred vznikom pápežstva svatievaly sa
a svati a sa, nie ako božské ale ako cirkevné sviatky: Narodenie
Vzkriesenie Kristovo a Soslanie Ducha Svatého s 2-2 nasleduiúcim;
sviatočnými dňami, taktiež i deň parniatky Obrezania, Utrpenia
a Vstúpenia. 20 ) LIlI. zákon zase zatracuie ostrými slovami - ako
bezbožné - sviatky svatých,21) zavrhuje vianočnú a vefkonočnú
10) Aron ~is,s, cit. dielo, str. 677--678: »8. Az Szentek napjait is (miért
,a C!l1'lst.us nen;t szer,zette, s'em a'z Apolstololk n.em PHnwcsolták)
11I:1l1 nem akanok, mint az Pápisták, hanem csak az úrnak napJat,,.klt V~sarnap~ak nevez,Ut;t,k koznév.el, szenteUiik az ií parancsolattya
s~el}nt. MI?d, ~z altal., e~ kiv~l, az Chnstus sziiletésének, kornyiilmetélkodesene}(" halalana!{" foltamadasanak, menybenmenésének, az szent Lélek
elbocsa!an~l< ~~'pJalt m~gszentellyiik és megiillyiík, mert egy az, hogy
n~gy rezl~ol hlt~nknek agazatait tartyák, más pedig, hogy ez mi idv1isségunk~;k es val!asunknak minden dol.gai ezekben vannak be foglaltatva.«
) K~lzmanY: U~lUlt;tdenbuch, str. 243: LI. 4: »Praeterea etsi non
"
dlvm~ prOlSlIS, EccleslastJca tamen, piaque, non lon.ge post tempora ApostolOlum, ,IOl:gO ver,o ,an~e exortum Paparum, festa quoque Nativitatis et
R~su,rrectlOl11S <?hnstJ, ..Item~ue ~issionis Spiritus Sancti cum duabus
p~oxlme, se,qu,entJbus felys, ~lrcumcIsionis autem, Passionis ac Ascensionis
1:I~em ,Ch,nstl Salyatons, smgula singulis diebus annuatirrť ad beneficium
1 ~ emtlOn,l~ solenmter celebrandum, devotaque mente recolendum in EccleSllS nostns... absque omni superstitione
'
Jl) K
'
. observentur
. . . .. «
d' t
IIzmany: Urkundenbuch, str. 243: LIII: »Perias autem Sanctis
Ica, as, cumpex ,e~dem fonte cum invocatione Sanctol'Um promanent, idolo~a~lamque
aPlstJcam redoleant, tanquam suo genere impias non solum
mdlcandas, sed potius abolendas, prorsusque tollendas, in Ecciesiis nostris

h

r

?g};~m
~,z ok~ert
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vigíliu - vniektorých sboroch dovtedy svatievané - ako vraj pozostatky pápežstva, čo historickej pravde nezodpovedá úplne.
Takéto boly názory a taký bol v otázke svatenia sviatkov
svatých skutočný stav u uhorských kalvínov v XVI. a XVII. sto-:
ročí. Od roku 1595 do 1709, do doby nám známeho druhého vydania liornouhorských článkov, nič sa na ňom nezmenilo, až na to,
že oproti včasnejším kánonom v pozdejších zaniká judaistické prizvukovanie významu sobotného prikázania vzhradom na nederu.
Naproti tomu v luteránskej cirkvi na liornom Uhorsku (územie
terajšieho Slovenska), v tej istej dobe otvára sa skúmajúcemu
zraku v tomto ohl'ade cele iný obraz.
Preskúmal som čo do tejto otázky 25 ev. luteránskych cirkevných rádov (Articuli, Leges, Constitutiones, Ordo, Disciplina) rozličných kontubernií na liornom Uhorsku zo XVI. a XVII. storočia,
medzi ne počltajúc ai Kalinkovu »Symmetria Legum ... « Z roku
1647. Paťnásf z nich podáva zvláštne podrobné výkazy sviatkov,
ktoré boly toho času na území toho-ktorého príslušného kontubernia svatené. A tu zistil som,22) že v dobe od roku 1546 (Articllli
Quinque Superioris liungariae Civitatum) až do roku 1652 (Articuli, quos Contubernium Venerabile Pratrum Augustanae Confessioni addictorum in tractu Nagy liontensi, unanimi voto et consensu
ad normam et formam Propheticam et ApostoUcam, propter bonum
ordinem, conservandamque communem tranquillitatem Ecclesiae
scripsit, statuit, promulgavit) na území terajšieho Slovenska boly
po ev. a. v. seniorátoch popri nedeliach (Die s Dominici, Dom[nicae),
popri slávnostiach Narodenia (Pestum Nativitatis), Obrezania (Circumcisionis), Ziavenia (Epiphaniorum), Ukrižovania (Passionis,
Parasceves), Vzkriesenia (Resurrectionis, Paschatos) a Vstúpenia
Pánovho (Ascensionis Domini) a popri slávnostiach soslania Ducha
Svatého (Pentecostes) a Trojičnei slávnosti (fe'stum SS. Trinitatis)
svatené i nasledujúce:
a) biblické sviatky: 1. Očišfovanie P. M. (festum Purificationis
B. V. lVI.) 2. Zvestovanie Panne Marii (Annuntiationis B. V. M.),
censell1lls. Conciones similiter nocturnas in vigiliis Nativitatis ac Passioni~
Domini, hactenus in quibusdam Ecclesiis haberi soli tas, tanquam ipsissimas
Papatus reliqui:ls, intermittenrlas ubiqui staiuimus.
22) Pri podrobnostiach nebudem sa odvolávať na dotyčné rády ani
citov ať z nich, lebo to by zaujalo mnoho miesta v súbornom diele, ktoré
nemá neohraničený rozsah.
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3. Zelený štvrtok (Dies viridium, festum Coenae Domini), 4. Navštívenie P. M. (Visitationis B. V. N1.), 5. Rozoslanie Apoštolo\'
(Divisio Apostolorum), 6. Premenenie Pánovo (Transfigurationis,
Transmutationis Christi), 7. Štefana prvého mučedlníka (Stephani
protomartyri), 8. Mláďatká (Die s innocentium, Pestum sanctorum
parvulorum) ;
b) biblické sviatky apoštolov, evanjelistov a Jána Krstitel'a:
1. Obrátenie Pavla (Conversionis Pauli), 2. Mateia (Matthiae apo-

stoli), 3. Marka (S. Marci) , 4. Pilipa a Jakuba (Philippi et Jacobi),
5. Narodenie Jána Krstitel'a (Nativitatis Johannis B;tptistae), 6.
Petra a Pavla (Petri et Pauli), 7. Jakuba (S. Jacobi apostoli), 8. Bartolomeia (Bartholomaei), 9. Sťatie Jána Krstitel'a (Decollationis Johannis Baptistae), 10. Matúšu (Matthae1 apostoli et evangelistae),
11. Lukáša (Lucae evangelistae), 12. Šimona a Júdy (Simonis et
J udae apostolorum); 13. Ondreja (Andreae apostoli), 14, Tomáša
(Thomae apostoH), 15. Jána apoštola a evanielistu Oohannis apostoli
et evangelistae);
c) sviatky iných biblických osób: 1. Marie Magdaleny (Mariae
Magdalenae), 2. Anny (Annae Matris B. V. Mariae), 3. Narodenie
P. Marie (Nativitatis B. V. M.), sem pripočitujeme 4. Sviatok Michala (Festum Michaelis Archangeli sive Pestum Angelorum);
d) sviatky mučedlníkov a vyznávačov (nebiblických): 1. Vavrinca (Die s Divi Laurentii), 2. Martina (S. Martini :Episcopi confessoris).
Dosial' vypočítané sviatky svati!y sa viacej-menei všeobecne,
akiste po všetkých kontuberniách, II nasledujúcich llvádzam i kOlltubernium, z čoho videi, že to boly prevažne kontubernia južne
ležiace.
e) sviatky svatých" svatíc a iné legendárne sviatky: 1. Gregora (len V Gemeri), 2. Voitecha (Adalberti, Zvolen, Novohrad),
3. Jura (Divi Georgii, Zvolen, Malohont, Gemer, Vel'ký liont, Novohrad, Kalinkova Symmetria), 4. Najdenie kríža (Inventionis Sanctae
Crucís, Novohrad), 5. Povýšenie kríža (Exaltationis Sanctae Crucis,
Novohrad, Vel'ký liont) , 6. Peter v okovách (Vinculorum Petri,
Novohrad, Zvolen 1630, Malo- a Verko-řIont, Kalinkova Symmetria),
7. Nanebevzatie P. M. (Assumtionis B. V. M., Novohrad, Malohont,
Vel'ký liont) , 8. Všetkých svatých (Omnium Sanctorum, svatený
vo všetkých seniorátoch snáď vyjmúc hornotrenčiansky, a tie, ktoré
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prijaly trenčianske zákony z roku 1580, čo však nedá sa bezpečne
zistiť), 9. Alžbety (Elisabethae Viduae, Novohrad), 10. Katariny
(S. Catharinae virginis, Malohont, Gemer, Novohrad, VeTký Hont),
11. Mikuláša (Nicolai de Myrll, Novohrad, Malohont);
f) čisto dogmatické sviatky: 1. Božieho tela (festum Corporis
[et sanguinis] Christi, Novohrad, Vefký Hont, navrhnutý i v Kalinkovej Symmetrii), 2. Počatie P. M. (F. Conceptionis B. V. M., Novohrad).
Tu uvedené datá nevzťa:hujú sa na v,šetky senioráty vtedajšieho Horného Uhorska. Tak na pl'. liptovské, oravské, turčianske,
dolnotrenčianske, bojnické, tekovské, hradnianske, topolčianske,
prešporské zákony nepodávajú podrobné výkazy o svatených sviatkoch, zo západnej Nitry však okrem zákonov spojeného trenčiansko
nítrianskeho seniorátu z roku 1741, - čo už časove i tak vypadá
z rámca podaných dat, nemám po ruke dosiaT nijakého rádu. Zo
seniorátov, ktorých sa tento výkaz dotýka, bol to jediný Vefký
Hont, v ktorom boly svatené všetky, vyššie vypočítané sviatky. Ba
tam boly, pravdepodobne na rozkaz vrchností, svatené i niektoré
občiansko-politické sviatky, ako: 1. Margity (festum S. Margaritae
filiae Regis řlungariae, svati! ho aj Malohont a Zvolen), 2. Štefana
krára (Stephani liungariae Regis) a 3. lmricha (F. S. Emerici Ducis
Hungariae).
Cirkevné rády luteránskych kontubernií na liornom Uhorsku
zo XVI. a XVII. storočia síce prizvukujú temer jednomyslne, že
poverčivé sviatky treba odstaviť, zrušiť a len v očistených cirkvách platné zachováva ť (»superstitiosa festa abrogentur«,»in ecclesiis repurgatis' sancita serventur«), alebo že majú byť svatené bez
povery (»sine superstitione«) s opustením legend (»omissis tamen
legendis, quae non sunt de Scriptura Sacra«), nie ·»ex opere operato,
sed ut· occasio sít docendi simpliciores«, ale luteránsky konzervativizmus a ohliadanie sa na slabých (infirmíores), aby im neboi
zavdaný podnet k pohoršeniu, dospel v tejto veci potiaf, že preln-očil dogmatické medze i na bodoch úplne nedovolených. Je
pravdepodobhé, že nebol to len pílhy ná,uak katolíckych vrchností,
výplyvom ktorého by bolo bývalo svatenie tak mnohých sviatkov,
ale že aj inde na Slovensku vývodHy v onej dobe také isté pohnútky, ako na pl'. v Banskej Bystrici, kde »mestská rada brala do
povahy náboženské presvedčenie zošlých členov obyvatefstva,
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ktorí boli od svojej mladosti navyknutí zbožne si uctievať katolícke
obrady, naima omšu, a strpela zovnútorné, na cit posobiace veci:
nádherné omšové rúcha, zvačnú cirkevnú hudbu, čo máva vefký
dojem zvlášte u takých fudí, u ktorých je rozumovosť menej vypestovaná«.23)
Na charakteristiku takej šetrnej, ohfaduplnej konzervatívnosti
uvádzam práve zo zvolenských článkov z roku 1574 článok VI.:
Festa fideliter et diligenter per integrum annum sunt servanda,
non addenda nec minuenda, sed secundum hunc ordinem celebrentur,24) a z článkov toho istého kontubernia z roku 1592 článok VL,
rešp. z článkov z roku 1630, (caput tertium) článok VII. tohoto
znenia: »Festa semel instituta et a Christianitate usu recepta in
ho norem Filií Dei, et ut exempla fidei, invocationis et professionis
sanctorum ipsorumque fortitudinis ac constantiae ob oculos ponantur, rite celebranda et servanda sunt.«25) Keby sa bol Zvolen pri
ustafovaní sviatkov obmedzil na príklad len na apoštolské a čisto
biblické svíatky, tak by sme rozumeli tomu dovodneniu. Soznam
sviatkov však svedčí, že venerabile contubernium nemalo dost
odvahy odmietnuf neevanjelické tradície, alebo aspoň priznať sa
k svojei slabosti v tomto ohfade. Podržaným sviatkom svatých
dodalo - isteže neúprimne - gloriolu predobraznosti a vzoru.
Kontllbernium Vefkého liontu poskytuje v teHo veci snáď najkrikfavejší prípad luterál1skej neurčitosti. Uvádzam: Ordo tertius,
articulus III.: »Festa Superstitiosa et ldololatrica Fictorum Sancto26
rum abrogentur et hoc modo a singulis imposterum observentur. )
23) Rosenauer Károly: A besztercebányai ág. hit\'. ev. egyház tartenete. (A besztercebányai ág. h. ev. V. osztályu gymnázium értesitiíje az
1877/78. tanévriíl, str. 13.)
24) Articuli Synodi Solensium editi circa 1574. Svazok rukopisov recte
odpisov Adama Chalupku, str. 137, v Zochovskej knižnici TeOlogického
domova v Bratislave. Prekl8d: Čl. VI: Sviatky treba cez celý rok verne
a usilovne zachovávať, ani ich nepridávaf, ani ich neumenšovať, ale nech
budú v tomto poriadku svatené: (Nasleduje podrobný výkaz).
25) Articuli Venerabilis Contubernii Zoliensis anno. 1630 ... exhibiti
et confirmati (zvolen. kontub. zápisnice svaz ok III: archív bratisl. ev. cirk.
sboru: Acta historica patriae, svazok 9, str. 111-112), caput tertium, artic.
VII: Preklad: Sviatky raz ustanovené a od kresťanstva ku cti Syna
Božieho a aj preto do úžitku priiaté, aby sa pred oči sta valy vzory viery,
vzývania a vyznávania svatých a hrdinskosti i stálosti ich samých treba
podra predpisu svatiť a zachovávať.
'
20) A rticuli, quos contubernium venerabile Augustanae Confessioni
addictorum in tractu Nagy Hontensi... statuit. Archív bratisl. ev. cirk.
sboru, Acta histor. patriae, svazok 9. Preklad: P6verčivé a modloslužobné
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Po takomto úvode však sú predpÍsané v tom istom článku sviatky:
Božieho tel"a, Margity, Petra v okovách (neni pamiatkou vaznenia
Petrovho, ale sviatkom pamiatky najdenia jeho okovov!), narodenia '
a Nanebevzatia P. Marie, Vyvýšenia kdža,27) Všetkých svatých a
Katariny sv. panny. A ešte podivnejšÍm je záverečné ustanovenie
tohoto článku, ktorým bolo naložené napozatým po celý deň svatiť
i také sviatky, ktoré boly dovtedy svatené len po dobu kázne
(služieb Božích). A to boly práve tie sviatky, proti ktorým sa daly
právom povznášať na evanjelickom stanovisku námietky.28) Avšak
povodcovia tohoto rádu cirkevného aspoň sa priznali k svojej slabosti, a svoje počÍnanie, obsažené v citovanom článku, indirektne
odsúdili tým, ČO vložili do nasledujúceho článku IV.: »In hac serie
festorum quamvis quaedam redolere videntur superstitionem, utpote
festum Corporis Christi, Assumtionis B. M. et Exaltationis crucis,
tamen ne infirmiores nova quadam immutatione offendantur,
statuimus, tlt secundum ordinem in nostris ecclesiis August.
observentur.« Tedy chúlostivý a šetrný konzervativizmus
priviedol ich tam, že proti svojmu lepši emu vedomiu a svedomiu
neodvážili sa s Lutherom »cultum, qui in usu est, repurga re, et usum
pium monstrare«.28 a )
Resumujem na krátko: I dogmaticko-liturgické stanovisko,
zaujaté k svateniu sviatkov, hovod jasne za kalvínsky a nie za
luteránsky povod Iiornouhorských článkov z roku 1595 - Knnan
sa zmýlil.
(,

Dosavádne dovody doplníme ďalej poukázaním na rozličné stanoviská, aké zaujímajú evanjelická aug. a evanjelická helv. vyznania cirkev vo ve ci t. zv. úvodov šestonedielok (introductio puerpesviatky vymyslených svatých nech budú zrušené a na budúce od jednotlívcov týmto sposobom zachovávané.
27) Pri tomto sviatku je poznámka: Tamen propter infirmos detur
sa:nc,taadmoIllWo. TaJkoluto poznámkou ovšem nemožno smazat legendárny
charakter toho sviatku.
28) Citát ako pri čís. 26: Horum festorum nonnulla saltem ad coucionem ~elebrata iuerunt, post vero abhinc unanimo voto et consensu
decernimus et statuimus, ut sicuti indicatur, ita etiam integro die celebrentur. Secus facientes gravem animadversionem haud evitabunt«.
28 a) Luther: Formula Missae et Communionis: ... »Imprimis itaque
profitemur, non esse nec fuisse unquam in animo nostro, omnem cultuITI
dei prorsus abolere, sed eum, qui in usu est, pessimis additamentis viciatum, repurgare et USUIll piuITI monstrare«. (Clemen: Quellenbuch zur praktischen Theologie, 1910, str. 27.).

Iiornouhorské cirkevné články z roku 1595

265

rarum) a úvodov mladúch (introductio novarum nuptarum, novui'um sponsarum).
O týchto úvodoch hovod L. článok toto: »Introductio, ut vocatu!". novarum nuptiarum (správne: nuptarum!) et puerperarum,
omittenda est, quod illud(l) Papisticum, hoc vero Judaicum SiŤ.»20)
Z včasnejších herceg-szollos-ské olánky z roku 1576 venoV'aly tejto
otázke v článku 7. pozornosf, a tiež sa postavily na stanovisko odmietavé: »Úvody žien, keďže sú vecou prislúchajúcou k Starému
Zákonu, nechCeme podržaf v Novom Zákone ... «30) XL VII. kánon
koves-kút-skej synody z r. 1612: »Introductio puerperarurm« vyslovuje sa tónom nie práve kresfanskej krotkosti a slušnosti, keď hovod: »Introductionem mulierUm post partum et novarum nuptarum
ad Judaeos et eorum simios Romanos remittimns. Nec observationem dierum quadraginta aui octoginto, sed tantum naturalem honestatem docemus«.31) Komjatické kánony z roku 1626 zavrhujú len
introdukciu mladúch, »quod sit Papistica«, ale úvod rodičiek (šestonedielok), keďže sa vraj deje bez obetovania hoviad a vtákov, bez
šetrenia niekdy predpísaných dní, na poučenie a potešenie žien,
s ďakovaním a prosbami, židovskému výkonu neznámymi, označuje
ako možný na základe kresfanskej slobody a nie z nejakej absolutnej
potreby.32) Oproti tomuto svobodomyselnejšiemu stanovisku vydanie Iioľl1onhorskÝch článkov z roku 1709 i naďalej podržalo povodné úzkoprsé odmietavé stanovisko k obom úvodom.
29) Preklad: »Úvod mladúch a rodičiek, -

ako sa menuie, -

opustiť, keďže tamten ie pápeženský, tento však iudaicky«.

treba

"O) A. Kiss, cit. dielo, str. 672: »Az asszonyálatoknak beavalásokat,
(miért hogy az ó tOrvényhOz való dolog volt), nem akariok az ui Testamentomban megtartani, sem nem k5teleziink senkit 40, avagy 80 napra,
millt az ó torvényben, hanem csak intyiik éíket az természet szerillt való
tisztaságnak megtartására«.
31) Articuli seu Canones EccIesiarum In Comitatibus Soproniensi,
Castriferri, Wesprimiensi, Zaladiensi etc .... promulgati in synodo Koveskutiensi. .. MDCXII. (Magyar Protestáns Egyházt5rténeti Adattár, Vll,
str. 137). Preklad: »Úvod žien po porode a mladúch nazpať posielamc
židom a jeh opiciam rimanom [t. i. rímsko-katolíkomJ atd'.
32) Canones EccIesiastici Synodi Comiathinae, Classis III. can. 60:
De non introducendis novis nuptiis (správne: nuptis). Introductio, ut vocatur, novarum nuptiarum (správne: nuptarum), omittenda est, quod sit
PapisHca. Puerperarum vero introductio, quia non fit cum sacl'ificio pecudum et volucrium, nec cum observatione dierum olim praescriptorum, sed
cum informatione et consolatione mulierum, item cum gratiarum actione
et precatione, quae Judaeorum propria non sunt, verum omnibus ubiquc
Christianis communia, ex libertate Christiana, non necessitate absoluta,
observari possunt (správne: potest. Kuzmány, Urkundenbuch, str. 224).
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Z luteránskych cirkevných rádov spomínaiú tieto úvody už
okolo roku 1550 články piatich svobodných miest horno-uhorských
(Capitulum xxnI.) a články spišského kontubernia pri hornom toku
Popradu (Capitulum XXI.).SS) V oboch rádoch ie znenie dotyčného
článku -- až na chyby pera - totožné. Keďže v tomto článku
zračí sa zdravé, kaž dej snahy o kalvinistické násilne purifikovanie
úplné prosté, mierne stanovisko luteránske, na ktorom pozdeišie
rády nezmenily ničoho, naiviac, že mu pridaly neiakých odtienkov,
takže vlastne aj dnes hradíme na tie výkony pod takým istým zorným uhlom, podávam ho v úplnom znení, ako nasleduie: Cap. XXIII.
(resp. XXI.): De introductione sponsarum et puerperarum. lntroductio sponsarum et puerperarum non sit superstitiosa et omnibus piis
abominabilis, verum pia et decens. Sponsa admoneatur, ut in
timore Dei vivens, diligens sit mater familias, idque ex testimonio
Sacrae Scripturae, fiantque communes preces, nt Dens novis coniugibus benedicat. Puerpera similiter admoneatur ad gratiarum
actionem pro admiranda conservatione in partu et pro regeneratione infantis etc. Adhorteatur quoque serio, ut prolem educare
studeat in disciplina et timore Dei. Postremo fiant publicae preces
ad Deum pro gubernatione et protectione parentum et prolis. 34 ) Pri
takomto ponímaní tých bohoslužobných výlmnov isteže ani jedon
z nich neni ani pápeženským ani iudaickým výkonom.
Medzi lutel'ánskymi cil'kevnými rádmi, vzniklými na území
terajšieho Slovenska v XVI. a XVII. storočí, ktoré sú mi toho času
prístupné, niet temer ani jednoho, v ktorom by tieto úvody neboly
alebo bližšie odovodňované, alebo ako samozreimé, zbožné, kre-

slanské bohoslužobné výkony uvádzané. Rády banských micst podávaiú aj bližšie krátke úpravy, že úvod mladuchy má sa diať nasleduiúceho dila po sobáši za účasti mladoženichovei pred oltárom,
úvod rodičiek po uplynutí 6 týždňov po porode tiež pred oltárom,
a to pred čítaním alebo po čítaní Písma Svatého na ranných, od
7. do 8. hodiny odbavovaných službách Božích v pondelkové a
stredové dni. 30)
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3:)) Rukopisné exempláre oboch sú v archíve bratislavského e,v. cirk;
sboru Acta histor. patriae, svaz ok 9, a od Etelu Thury-ho pubhkov~ne
v
svazku Magyar Protestáns EgyházHirténeti Adattár-u na stranach
13-19, rešp. 1·-11.
34) »Articuli Synodi ecclesiarulll Quillque Civitatum, videlicet Bartphensis, Esperiensis, Cassoviens,is, ,Cibiniensi,s, et, Leutsch~yiensis, ,cir~a
annum 1550 conscripti«, a »ArÍlcuh Venerablhs Contubemll Scepus\ensls
ad superiorem fluvium Poprad, seu de Matthiae villa, circa annum 1550.'"
Preklad' »úvod mladúch a rodičiek nech neni poveryplný a všetkým zbožným ošl~livý, ale zbožný a slušný. Mladucha nech bude napomínaná, aby
žijúc v Božej bázni, bola usilovnou matkou čeľadnou, a to podfa syedectva Písma Svatého a nech sa dejú spoločné prosby, aby Boh novych
manželov požehnal. - ' Rodička nech bude podobne napomínaná ,k v,zdávaniu vďaky za predivné zachovanie pri porode a za znovuzrodeme d\eťatka
atd. Nech bude vážne povzbudzo, ana, aby sa snažila svoí plod vychovávať v kázni a bázni Božej. Naposledy nech sa dejú verejné prosby k Bohu
o spravovanie a napomáhanie rodičov a plodu«.
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Trenéianske zákony z roku 1580zapodievaiú sa vo dvoch osobitných člúnkoch s týmito dvoma úvodmi. Pri úvode šestonedielok
vyžadujú dodržanie najmene,jštyrtýždňového termínu, zdomzňujúc
vzhfadom na rud potrebný hygienický moment, aby ženy totiž
neprichádzaly hneď po porode, ako bolo vo zvyku, do chrámu, ale
aby maly v prirodzenei úcte svoie sily a nestávaly sa vražedlnicami svoiich tie1. R6 ) O výkone úvodu míaduchy zase poznamenávajú
len tol'ko, že sa má diať »more in Agenda descripto« s napomínaním
li: zbožnosti, k vzdávaniu chvály, vďaky a k prosbám o požehnanie.
Zákony toho istého kontubernia z roku 1600 nakladaiú v piatom
záhlaví oba úvody odbavoval nie vo dverách a či pred dverami
chrámovými, ale ante aram, a to úvod šestonedielky po .3-4 týž,·
dňoch »l1on legis Mosaicae vigore, ve rum honestatis amore«, a úvod
35) Liber Confessionarius banských miest z roku 1558: Descriptio
caerimoniarum Ecclesiasticarum in civitatibus Montanis tlungariae: De
sponso, sponsis, puerperis et mortuis: }) ... Sequenti die«, t. i. po sobáši,
})et sponsa adhibitis piis precibus in templum introducitur, sicut et puerperae«. Kirchenordnung t$'ch istých miest z roku 1580 má tieto ustanovenia: ), Des andem Tages kombt nicht die Braut allein, sondem sambt dem
Brautigam wiederumb zur Kirchen und bleiben nicht in der tlalle oder
Kirchen Thur, sondem tI eten beide wiederumb fur den Altar, da deml
fiir und iibel sie christlich gebetet uud durch einen Diaconum der Segen
iiber beide gesprochen wird«. »Die Kil1dbeterin kommen nach Ausgang
ihrer sechs Wochen gen Kirchen, nicht nur fur die Thur oder in die tlalle,
sondem fur den grossen Altar, da denn der Caplan sambt den andem
gegenwartigen Frauen Gott dem Allmachtigen, filr die an der Sechs\Vochnerin und ihren Kindlin erzeigte Wohltaten danket und sie segnet. Uml
solch geschieht am Montag und Mitwoch, vor oder nach gehaltener Lektur,
bei \VelcÍler die KindlbeHerin von 7 bis auf 8 Uhr, so sie anderst Leibeskreften halben mogen, verbleiben sollen.« - Archív bratislavského cirk.
sboru Acta histor. patriae a viaceré svobodné exempláre; k tomu: Breznyik János: A selmecbányai ágost. hity. evang. Egyház és Lyceum Torténete, 1883, str. 159 a 160 a 248 a 249.
30) De ritibus, al'tic. 15: »Introductio puerperae post partum debet
more solito íieri per Sacerdotem, idque post 4 ad minimum septimanas.
Et hac Disciplina opus habet noster populus, ne mulieres, (ut solebant),
statim post partum neque dum a sanguine purgatae veniant in Ecclesiam,
sed haheant rationem naturalis honestatis suarum viriull1.et non Hant
tlomicidae SUOl'um corporum«.
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mladuchy »Christiano more« tým ciefom, aby vzdávala vcraku za
svoju zachovalosť v zbožnosti a čistote, za clarovanie manžela, a
aby sa modlíla za požehnanie svojho stavu: 7 )
Keďže v ostatných luterállskych rádo ch horno-uhorských zo·
XVI. a XVII. storočia niet no vších myšlienkových momentov, odkazujem čitatefa na nasledujúce články: Muráň-maloholltské články
1596, čl. 23, Vačšie muráňske čl. 1603, cap. IV., art. 5. (proti hostinám pri úvode šestonedielok!), Gemerské čl. 1604, ordo III., art 5,
Novohradské čl. 1610, cap. IV., art. 9. Články kontubernia Bojnického,
1627, art. XX., Zvolenské čl. 1630, cap. III., art. 9., Malohontské čl.
1637, cap. VIL, art. 10., Vefkohontské čl. 1652, ordo lIL, art. 5.,
3q
Kalinkova Symmetria Legum, cap. VL, art. 8. ) Ako zmenu v úvode rodičiek nastalú zaznamenávam, že zákony spojeného trenčian
sko-nitrianskeho kontubernia z roku 1741 požadujú dodržanie už len
dvoch týždňov po porode. 3U )
I na tomto bo~e je tedy očividomý rozdiel v smýšfaní a názoroch cirkví evanjelickej podfa aug. a podfa helv. vyznania. liornouhorské články z roku 1595 i so svojim stanoviskom k úvodom
mladúch a rodičiek súzvučne zapadajú do komplexu kalvinských
cirkevných rádov zo XVI. a XVII. storočia, a aj pre tento fakt treba
im odoprieť luteránsky pavod.

lita starých Maďarov, ktorí ženu menovali nie človekom (ember),
ahl ženským zvieraťom (asszonyi állat, alebo i némber = nem
ember). Taktiež nepredpokladám ani to, žeby k vzniku takého zákazu bol a prispela tá skuiočnosť, že maďarskí kalvíni v svojom
»Debrecínskom vierovyznaní« z roku 1567 uznali za potrebné kOll"
štatovať a dokazovať, že žena má dušu, že aj ženy budú vzkriesené
k večnej sláve. 40 ) I pri tomto zákaze rozhodovaly dogmatické ohfady, - bližšie: rozdielne nazeranie na podstatu, význam a potrebu
lustu a na kňazský úrad malo za následok i rozličné upravenie
praxi. Na dogmatickom stanovisku reformovanej cirkvi lust nie je
nevyhnutne potrebný k spaseniu, neni prostriedkom milosti ale len
uistením o milosti už prijatej, a ako taký maže vystať v nebezpečenstve hroziacej smrti, kdežto naukou Augustány (čl. IX.) o luste
je: »quod sit necessarius ad salutem, ljuodque per baptismum offeratur gratia Dei et quod pueri sint baptisandi, qui per baptismum
oblaN Deo, recipiantur in gratiam Dei«. Preto dovofuje ev. luteránska cirkev, aby v prípade nevyhnutnej potreby lust mohol byť vykonaný aj od nekňaza. K tomu pripojuje sa v kalvínskej cirkvi temer
starozákonné nazeranie na kňazstvo, do kompetencie ktorého výlučne prislúcha i zvesf slova Božieho i prisluhovanie sviatostí.
Avšak nech hovoria dotyčné kánony maďarských kalvínov.
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A ešte meco typicky neluteránskeho - ako uvidíme, kalvinistického. Je to. zákaz, v smysle ktorého ženy nesmú ani v pdpade
najnevyhnutnejšej potreby odbaviť výkon lustu. Netvrdím, že by
v tomto ohľade bola sa snáď uplatnila i v najmenšej miere menta37) Leges hoc est Ordo et Disciplina Venerabilis Contubernii ... S ...
SUllerioris Di~trictus Trenchiniensis ... MDC, IV. De Ritibus Nuptialibus,
artic. 12: » ••• ut gratias agat pro sui in pietate atque Castitate Conservatione Ilroque mariti donatione, denique ut pro sui status benedicti0!le
oret, . .. et sic tandem precibus dictis et benedictione Num. 6. addtta
dimittito.« (Archív bratislavského cirk. sboru, Acta histol'. patl'iae, svazok
7, a Magy. Prot. Egyhtiirti Adattár, II, str. 96).
SS) V tej dobe, - prvá polovica XVII. storočia, - tak sa zdá zlo
umel~'ch potratov odháňaním plodov muselo sa už rozožiera C, ináče by
Kalinka nebol doložil úpravu, akej som v ostatných rádoch dosiaf nenašiel:
»Suspectas abortientes in lntroductione moneat, ne inveniantuľ, quae sponte
abortum procnrenÍ«. (Archív bratislavského cirk. sboru, Acta histor.
patriae, svazok 9.).
3") Caput. IV. De ritibus nuptialibus, art. 14: »Puerperas nonnisi iusto
a partu tempore elapso ad minimum post dies quatuordecim ... introducito.«
(Archív bratislavského cirk. sboru, svazok 297, str. 13.)
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XLIV. článok v takzvaných »Debrecínskych vačších článkoch«
z roku 1567 hovod toto (preklad): »Ako celá služba slova a Vyučo
vania je v cirkvi ženám zakázaná, tak je tým istým podfa slova
Božieho zabránené i prisluhovanie sviatosti, lustu a večery Pánovej. Bezbožne konajú tedy tí, ktorí pod lživou zámienkou potreby
dovolia poroclným babiciam, aby dieťatká v prípade nebezpečenstva
smrti pokrstily, keď slovo Božie učí opačne: Žene nedopouštím
učiti ... , ale aby byla v mlčenÍ. I. Tim. 2. 12; I. Kor. 14.«41) 'Dokiaf
~O) Vieť tl Aľona Kiss-a, cit. dielo, str. 519: Az asszonyok lelkéréil;
str. 5.% -556: Az asszonyállatok feltámadásáról; str. 557-558: Asszonyállatok lelkéréíl. (O duší žien; o vzkriesení ženských zvierat; o duší ženských zvieraU
41) »Valarnint az egész beszéd és tanitásbeli szolgálat meg van tiltva
az asszonyoknak az egyházban: úgy a sákramentumoknak, a keresztség~ek é~ ,úrvae;so!'ának kiszolgáltatása is meg van ugyanazoknak tiltva az
lsten 19C)e ~zennt. Oonoszul cselekszenek tehát azok, akik a sziikség hamis iirligye alati megengedik tehát a bábáknak, hogy a kisdedeket a halál
veszélyében ':!1egkereszte1iék, midéín az isten igéje az ellenkezéít tanítia:
Az a~SZOJ1Yl a!latnak nel~l engedem meg, hogy tanítson, hanem hogy legyen csendessegben. I. Tnn. 2. 12; I. Kor. 14.« A. Kiss: cit. dielo, str. 584.
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však tento. článok zostáva pri objektívnom odovodnení zákazu
Pavlovým zákazom, - čo dnešná exegeza ovšem už neuznáva
jednomyselne, dávajúc miesto aj inémll vysvetleniu, - dotiaf 37.
článkov t. zv. herceg-szčíllčís-skych článkov z roku 1576 radšej do~
púšťa, aby dieťa bez lustu zomrelo, než by bolo od ženy pokrstené,
a ženou vykonaný krst vyhlasuje za bez účinný, neplatný, daromný
a dopúšťa jeho zopatovanie od kňaza. Dotyčný článok v svojei
povodnej maďarskej osnove zneje takto: »Az szent Pál nem engedi
az asszonyiállatoknak az Templomban való tanitást. Annak okáért
az keresztelést is čí nekik meg nem engedgytik, ha szintén kereszteletlen az gyennek meghalna is. Az Christus pedig az tanitást oszve
koti az kereszteléssel, ha azért tanitani nem szabad o nekiek, keresztelniek sem szabad. liogy ha penig az Bába az más ember
tisztiben hágván keresztolne is, az keresztség hiábavaló leszen,
s affelOl az egyházi szolga uionnan megkeresztelheti«.42) Menšie
články varadínske z roku 1577 už hrozia krstiacim porodným babiciam exkomunikáciou a tvrdými pokutami od obecných úradOV. 43 ) Odovodnenie je stereoŤýpne: ustanovenie kňazov k tomu
Úl'adu a Pavlov zákaz. Borsod-gemer-malohontské články z konea
XVI. storočia (čl. XV.) zákaz verejného hlásania slova Božieho
rozširujú popri ženách i na mužov nekňazov, s tým odovodnením,
že Ido vyučuje, sám musí byť najprv vyskúšaný (1. Tím., 3, 10),
ženu však, ktorá by sa odvážila krstiť, nariaďuiú cirkevne trestať. )
44

Hornouhorské články z roku 1595, o ktoré ide v tejto úvahe,
ako aj ich vydanie z roku 1709, hovoria v XIII. článku toto: »Administratio Baptismi mulierculis nullo modo permittenda est, etlamsi
'2) A. Kiss, Lit. dielo, str. 684. Preklad: "Svatý Pavel nedovol'uje
ženám vvučovanie v chráme. Pre tú to príčinu nedovofujeme im ani lustenie, i ln;ďby dieťa zomrelo bez lustu. Kristus však vyučovanie spája ~
krstením; keď tedy nie je im dovolené vyučovat, nesvobodno im ani krstiť.
Keďby tedy porodllá babica vkročiac do úradu iného človeka, aj krstila,
taký lust bude daromný a sluha cirkvi móže znovu pokrstiť«.
43) A. Kiss, cit. dielo, str. 692: "A keresztelo bábák kikozosíttessenek
és a kozhatóság által keményen megbiintessenek, mert valamillt csak az
egyházak lelkészei vannak e hivatalra kiválasztva; Máté XXVIII. és Zsid.
V, Úgy az asszonyok a Pál világos parallcsa szerint Kor. XIII. és I. Tim.
11, a tanítástól és szentségek kiszolgáltatásától el vannak tiltva«.
.') A. Kiss, cit. dielo, 726: "A noket és a világiakat eltiltjuk az ige
nyilvános helyen való hirdetésétol; mert meg van írva a I. Tim 2, 11, 12,
hogy az asszonyi állat csendességben legyen a gyii1ekezetben, és a I. Tim.
3, 10, hogy, aki tanít, eloszor megpróbáltassék. Amely no pedig keresztelni merészkedik, egyházi biintetés alá vétessék«.
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mortis necessitas urgeat. . Mulieribus munus ministrandi in Ecclesia
non est permissum, sed quorum est docere, eorundem et sacramenta
administrare«. Ako zo znenia toho článku vysvitá, je to čisto kalvinistické stanovisko, aké zračí sa v kánonoch z doby týmto článkom
predchádzaiúcej i po nich nasleduiúcej. Tak XLVI. kánon kove skút-skei synody z raku 1612 vyh1asuie 2)a bezbožníl a najnepl'Íslušnejšiu vec, keďby si ženy nárokovaly údel kňazského úradu. Krsty
nimi vykonané sú neplatné a krstiacll ženu, keďby l'ahkomyslne
po napomenutí preca krstila, treba Vyobcovať. ) Komiatické kánony z roku 1626 prevzaly citovaný XIII. čl. llornouhorských článkov
doslovne, pripojac dodatok o uznaní platnosti lustu katoJíkmi vykonaného: a Pontificiis tamen administratus Baptismus reiterari non
debek 4U ) Kánony Katona-Geleiiho z roku 1649 zapodievajú sa s
krstom svatým v štyroch kánonoch (L V.-L VIII.). Z nich posledn}r
týka sa našej otázky. Novým momentom je v ňom, že i lusty vykonané svetskými mužmi sú vyhlásené za bezúčinné, takto pokrstení za nepokrstených. Odvážlivci, ktol'Í by si také právo nárokoV'ali, majú byť z cirkvi slávnostne vyobcovaní. Dokiaf v hercegszčíllčís-skych článkoch bola vyslovená možnost opatovného lerstu,
tu je naložené, aby takí »pro n011 baptizatis habiti« boli od kňaza
»Iegitime« pokrstení. Ináče citovaný kánon je dobrou reasumáciou
dovtedajších názorov s vypuklým určením exkluzívnej oprávnenosti kňazov k vykonávaniu krstu. 47 )
45

45) XLVI: "Baptlsmus mulierum. Mulieribus praeterea, sicut loquendi
et docendi facultatem interdicit apostolus, ita baptizare, etiam in ipso
mortis articulo, omnino in Domino interdicimus. Impium enim et inconvenientissimum esset, si mulieres sacerdotalis officii sortem sibi vindicarent. Quod si autem mulieres baptizaverint, baptismus earum irritus
fiat, et mulier baptizans, si temere post admonitionel11 baptizaverit, excorr.nlUnicetu!"«. Magy. Prot. Egyhtorti Adattár, VII, str. 137.)
46) Canones Ecc1esiatici Synodi Comjathinae, c1assis III. can. 18.
(Kuzmány: Urkundenbuch, str. 218.)
47) Canones Ecc1esiastici Katona-Geleiiani, 1649, can. LVIII: "Potestatem administrandi Baptismum solis iis Christus contu1it, quibus praedicationem Evan ..;elii commisit, Aposto!is videlicet, et veris eorUI11 successoribus, utpote Pastoribus legitime vocatis et ordinatis; coniunxit enil11 haec
duo: Docete et Baptizate. Quocirca mulieribus, ut loqui et docere in
Ecclesia, ita baptizare quoque non permittitur; sunt enim illa coniuncta.
Idem de viris quoque secularibus intelligendum. Quaecunque igitur et
quicunque temere, in fictitio etiam illo necessitatis casu, quem falsa de
absoluta Baptismi ad salutem necessitate opinio peperit, circa vocationem,
baptizandi jus et facultatem sibi vindicarint, solenniter excommunicentur,
et ab iis baptizati, pro Ilon baptizatis habiti, a Ministro Ecc1esiae legitime
baptizentur«. (Kuzmány: Urkundenbuch, str. 244-245.)

r---------------------------,..
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Dokiaf kalvínska cirkev V XVI. a XVII. storočí, iko sme videli,
presne fixirovala toto svoje stanovisko a opatovne mu dávala výraz v svojich kánonoch a článkoch, dotiaf v luteránskei cirkvi na
Hornom Uhorsku v XVI. a XVII. storočí vobec nebolo a ani dodnes
není problémom, či ženy smú krstiť alebo nie. Naj!epším dokazom
toho je, že až na jedon v oných 25 luteránskych cirkevných poriadkoch od roku 1546 po 1652, ktoré som preskúmal, niet o' otázke
tejto ani slovíčka. 48 ) SÚ tam úpravy týkajúce sa krstných rodičov,
dospelých krstencov (proselytov, židov, mohamedánov), priame inštrukcie, ako si má počínať kňaz, sú tam disciplinárne ustanovenia
i hrozby ako kňazom tak i krstným rodičom, ale o zákaze, aby ženy
ani v prípade nebezpečen~tva smrti nekrstily, niet ani ťen stopy.
Luteránska cirkev na svojom dogmatickom stanovisku a pri svojom známom názore o soteriologickom význame lustu pripúšťa aj
t. zv. kl' st z nutnosti, t. j. v prípade hroziacej smrti, keď niet po
ruke křlaza, dovol'uje výkon lustu aj nekňazom, a to nielen mužom,
ale aj ženám. Tu sa potom vyvinula cele opačná prax, ako v kal··
vínskej cirkvi: v prípadoch nevyhnutnej potreby totiž krstievaly
obyčajne porodné babice, i keď luteránske rády ev. a. v. cirkvi
na Hornom Uhorsku (Slovensko) zo XVI. a XVII. storočia nemajú
o tom nijakých ustanovení. A prax je zvačša i dnes taká. A preto
články, ktoré zastupujú v tejto veci cele opačný názor, nemožu byť
články luteránske.
...
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kej doby, keď spomenutý, rozkol medzi kalvinizmom a luteranizmom nebol ešte nastal, či tedy nie sít spoločnou tvorbou kalvinisticko-Iuteránskou. Avšak takémuto predpokladu protirečia nielen
cirkevno-historické, cirkevno-právne a dogmaticko-liturgické dovody, uvedené v ítvahe, ale najma ten fakt, že hornouhorský luteranizmus vel'mi cit1ive reagoval na napredovanie kalvinizmu, a už
vo svoHch najstarších rádo ch (na pl'. Articuli Quinque Lib. Civitatum
SuP. liungariae, 1550) zaujímal odmietavé a hodne nepriatefské
stanov,isko naproti kalvinizmu. Na liornom Uhorsku vývodil luteranizmus. Tu neboly zadunajské pomery vedúce k csepregskému
kollokviu. - I v tom pľÍpade, žeby tie články, - ako nie sít - boly
spoločnou tvorbou kalvinisticko-Iuteránskou, ich vplyv by musel
byf viditefný na pozdejších luteránsky ch rádoch, a ten naskrze sa
nedá zistiť.
Problém liornouhorských cirkevných článkov, - ako to označil
a pomenoval profesor Kvačala, "- sotva sa dá riešiť '( inom smysle,
než o jaké riešenie som sa pokítsi! a 1m ktorému som dospel v tejto
ítvahe. Cirkevno-historické, cirkevno-právne a dogmaticko-liturgické
dovody nesporným činia kalvínsky povod i charakter tých článkov.

Keďže rozkol medzi kalvinizmom a luteranizmom v bývalom
Uhorsku bol završený v rokoch 159]-1595, keďže doba vzniku
Hornouhorských článkov neni presne známa, takže je možné i to,
že vznikly včaššie ako roku 1595, z ktorého roku pochádza ich prvé
vydanie tlačou, - niekto by mohol nadhodiť, či nepochádzajít z ta48) Jedinou 'VÝlnimkou sú ČláUl!ky gemer,ského seniorátu z roku 1604,
ktoré (Ordo 11., artic. 10) zabraňujú porodným babiciam a iným neúradn~r}n
osobám výkon krstu, keď hovoria: » Ut in ecclesia omnia decenter et ordme
fiant obstetricibus administrare sacramentum baptismi, sicut et aliis omnibus 'extra officiul11 constitutis prohibitum esto.« (Archív bratislavského cirkevného sboru: Acta histor. patriae, sv. 9, str. 176; taktiež Magy. Prot.
Egyhtorti Adattár, r. 1903, str. 111). Je to rozhodne výsledok vplyvu gemerského kalvinizmu, Temer doslovne totožné články muráňskej fraternity
z roku 1603 takého ustanovenia nemajú. Štítnická a rožnavská dolina a
južné oblasti gemerského lutheranizmu boly vačšmi vystavené vplyvu kalvinizmu ako severne ležiaci Muráň, Sám zákaz ináče je všeobecnej a nie
absolútnej povahy, takže slláď i v Oemeri uznávali t. zv. krst z nutnosti"
vykonaný od porodnej babice alebo nekňazov vobec.
18
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Drobné príspevky k šíúdiu piesňovej tvorby Komenského

Prof. dl'. František Ti c h ý, Bratislava:

Drobné príspevky k štúdiu piesňovej tvorby
I(oluenského.
Náš oslávenec dotknul sa vo svojich skvelých prácach komeniologických nie raz aj piesňovej tvorby Komenského. Práca na
tomto poli, dosiaf málo obrobenom a obrábanom, vermi mu leží na
srdci. ČO úzkostlivej lásky skrýva sa v jeho slovách v poslednom
»Archivu pro badání o životě a· spisech J. A. Komenského« (sošit
11-12, str. 80), ktorého je redaktorom: »Kým veškeré spisy Komenského dojdu až ku kancionálu, zatiaf sa, ako znamenia svedči:a,
e,šte nie jedno pokolenie pominie!« Preto, keď sa mi dostalo čestne.i
výzVY, abych prispel k tomuto oslavnému sborníku, rozhodol som
sa pre toto téma v nádeji, že nášmu oslávencovi nebude nemilé.
Rozhodol som sa tak aj z tej pľÍčiny, že ma profesor Kvačala k tomuto štúdiu vždy vfúdne povzbudzoval. Som a budem mu za to tým
vďačnejší, že bol a zostal jediný. Jestliže ale túto štúdiu ja, Čech,
píšem po slovensky, je tu vedra úprimnej lásky k slovenčine aj
snaha odvďačiť sa nášmu drahému oslávencovi za to, že sa nerozpakoval ani on, Slovák, písať česky. Jeho vzácna kniha »Viera
a veda« zostane aj po teito stránke dokumentárna.

I.
Doterajší stav bádania o Komenskom ako sldadateIovi
duchovných piesnÍ.
Komenský, ako básnik duchovných piesní, bol v našej literárnej
vede dosiaf málo spomínaný, ačkofvek je nesporné, že vysoko vynikal práve tak tu, ako aj vo všetkých druhých oboroch svojej rozsiahlej činnosti. Jediné naše sústavné hymnologické monografie,
»liymnólogia Bohemica. Dějiny církevního básnictví českého až do
XVIII. století« od Jos. Jirečka a »liistoria posvatnej piesne slovenskej a historia kancionálu« od Jána Mocku, podávajú iba povšechnú
zprávu o kancionále Komenského; o vlastnej tvorbe jeho zmieňuiú
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sa len letmo a mimochodom. Jirečkovi zostane však zásluha, že bol
prvý, ktorý v doležitom svojom »Abecedním přehledu písní se zprávami o každé z nich« označil u mnohých piesní Komenského za
skladatefa a umožnil tak ďalšie bádanie v tom smere.
Jaroslav Vlček v svojom diele »Ději:ny české literatury« nevenoval hymnologickej ani hymnografickej činnosti Komenského najmenšej zmienky. Ján Jakubec v prvom vydaní »Dějin literatury
českej« z roku 1911 uviedol síce na str. 342 amsterodámsky kancionál, ako dielo Komenského, ale o vlastných piesňach jeho sa nezmieňuje.

V jubilejnom roku 1920 upozornil pisatef týchto riadkov na
pie sne Komenského v Listoch filologických, kde na str. 323 hovoľÍ:
»Zde rozvírá se badání literárnímu i hudebnímu pole široké a vděč
né, pro něž by tyto skromné poznámky rády získaly pracovníky
povolanější«. Od tých čias uplynulo celé desaťročie. Za tú dobu vyšiel jediný článok, venovaný hymnologickej tvorbe Komenského;
bude o ňom reč nižšie. Cennej hudobnej stránky kancionálu Komenského nepovšimnul si od roku 1884, kedy vyšiel v »Cyrillu« článok
K. Konráda »1. A. Komenský jako hudební skladatel kancionálu«,
vobec nil<. Upozorňujem pri tej príležitosti, že pieseň Komenského
»Zazpívám Pánu svému« je v kancionále amsterodamskom zapísaná
s melodiou, ktorá je totožná s nápevom pie sne »Ů, světe, milý svě
te« (Hostinský, »36 nápěvů světských písní českého lidu z XVI.
stol.«, č. 24).
V uvedenom článku podarilo sa mi zistiť, že Komenský složil
»Zazpívám Pánu svému o jeho vinici«, ktorej Jireček vobec
neuvádza. Vydal som ju aj s nápevom v osobitnom letáčku a súčas
ne v sbierke »Komenského písně některé nábožné« r. 1920, jako aj
V rozšírenom vydaní tej istej sbierky r. 1928. Profesor Kvačala bol
jediný z odborníkov, ktorý si týchto publikácií kriticky povšimnul vo
svojom »Archivu pro badání o životě a spisech Komenského«, sošit
9, str. 36 n. a sošit 11-12, str. 79 n. Prof. St. Souček v referujúcej stati »Nový Komenský« (Naše věda XII, 1931, str 159-176),
kde registruje všetky možné, aj negatívne comeniana, nezmieňllje
sa o piesni Komenského »Zazpívám Pánu svému«, ktorá v rúchu
starozákonnej paraboly vyspievala fažké utrpenie česko-moray.·
ských vyhnancov, ani slovom. Za to však sa tu na str. 166 dozvedáme, že vraj som pieseň »Dobrý Pane Ježíši« vo svojom článku
pieseň
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v Listoch filOlogických »označil jako píseň nesporně básněnou Komenským«. Avšak to je omyl, leb o v celom tom článku som tejto
piesne ani nemenoval.
Profesor Jakubec v 1. diele druhého vydania svojich »Děiín
literatury českei« (1929) stručne pojednal o amsterodamskom kancionále na str. 558 n. a na str. 866 n. svedomite zaznamenal literatúru, nášho predmetu sa týkajúcu.
Ant. Škarka napísal v Časopise Matice moravskej 54, 1930
str. 198-204, úvahu pod názvom: »Komenského píseň Dobrý Pane
Ježiši a její předloha.« Autor tu ukazuje, že pieseň, ktorú Jireček
pripisoval Komenskému, je od Sixta Palmy Močidlanského. Komenský si ju len pre svoj kancionál prepracoval. Táto štúdia je metodicky pozoruhodná a vzbudzuje prianie, aby nezostala ojedinelou.

II.

Nemecká pieseň Komenského.
Profesor Kvačala, šťastný v tofkých objavoch neznámych comenian, objavil v knihovni Raczynských v Poznani exemplár Komenského »Opera didactica omnia«, v ktorom predné aj zadné listy
boly popísané. Je na nich zapísaná gratulácia priatel'a a spolupracovníka Komenského Magnusa tlesenthalera z roku 1669, náhrobný
nápis a dvojveršie náhrobku Komenského, ako aj nemecká pieseň
»lesu, nimm auf meinen Geist«. Kvačala súdi, že všetky tieto zápisy sú urobené rukou tlesenthalerovou. Pieseň odtlačil v II. sv.
svojho vydania »Korrespondence J. A. Komenského« (Praha, 1902)
na str. 207 pod názvom »Komenského rozloučení se světem«. Pieseň
je datovaná rokom 1670 a má nadpis »Abschied Lied eines Sterbenden, durch die anfangs Buchstaben Benandten«. Počiatočné písmená veršov tvoria akrostich JOtlANNES AMOS COMENIUS.
V sošite 9 »Archivu« z r. 1926 hovorí Kvačala: »Treba bude obrátif
pozornosť na jiné, a potom i na nemecké a latinské skladby Komenského. Upozorňujem len na jednu pieseň, ktorú som ja uverejnil
jako poslednú, so svetom sa lúčiacu, nemeckú »lesu, nimm auf
meinen Geist", ktorej p6vodnosť je akrostichom zistená.«
Profesorovi Součkovi javí sa autorstvo Komenského pri tejto
pie sni »zhola nepravděpodobným« (v uv. stati, str. 164). Tri razy
zd6razňuje nepatrnú vraj estetickú cenu skladby, lebo »nebásnickosf« a »neobratnosť« tejto pie sne je vraj d6kazom, že ju Komenský
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neskladal. Naproti tomu mne sa táto pieseň pozdáva cennou, a síce
tak po stránke obsahovej, ako aj po stránke formálnej. Souček vytýka ďalej, že »poměr Komenského k tvoření německým jazykem
nebyl takový (dokonce v Amsterodamě ... ), aby neobratnými ně
meckými verši vyslovoval něco, co se vyslovuje jen jazykem mateřskSrm«. Nuž, pomer Komenského k nemčine bol vždy vermi blízky. Študoval na nemeckých univerzitách, bol kazatel'om v nemeckom Pulneku. Vo vyhnanstve žil zvačša na samom rozhraní nemeckej a poľskej oblasŤIÍ, v Lešne. V Amsterodame tiež vydal Komenský podľa bezpečnej zprávy J. Th. Elsnera r. 1661 nemecký kancionál »Kirchen- tlaus- und tlerzens-Musica«, pre ktorý aj sám niektoré české pie sne preložil. A tak je naopak vermi pravdepodobné, že
Komenský skladal aj p6vodné pie sne nemecky.
Souček súdi, že pieseň »je snad od tlesenthalera«, ktorý vraj
tiež skladal nemecké piesne duchovné a Komenskému venoval vraj
k 70. (správne má byť k 77.) narodeninám latinskú báseň s tým
istým akrostichom. Avšak to je veľmi málo presvedčivé, a tak nefza
nám žiadnym sp6sobom súhlasiť so záverom Součkovým, že »ze
seznamu děl Komenského ji (t. j. pieseň »lesu, ni mm auf meinen
Geist«) možno klidně vyškrtnouti«. Sme s Kvačalom aj naďalei
presvedčení, že pieseň skla dal Komenský.
Túto nemeckú pieseň Komenského uverejnil som aj ja v uvedenom vydaní »Písní některých nábožných« z roku 1928. Souček
označil tento m6j odtlačok jako »otisk s chybami, které však Kvačala opravil v uv. Korr. II, str. XIX«. Vermi mi krivdí. M6j otisll:
neni chybný. Zmodernizoval síce pravopis Kvačalovho diplomatického odtisku, ale ináč je úplne presný. Souček sa mýli: Profesor
Kvačala na str. XIX neopravuje žiadne »chyby«, ale podáva púhych
pať textových konjektúr. Neprijal som z nich žiadnej, pravda, ale
to je moje dobré právo. Skutočné »chyby« Kvačala v svojom odtlačku ponecháva, tak na pr. pravopisné monstrá »stehts« (mie'sto
»stets«), »dasz Vatterland«, »nimm dich ahn« a pod.

III.

Rukopis "Písní některých nábožných" Komenského.
Národného musea v Prahe chová pod sign. IV. E. 18
papierový rukopis, autograf Komenského, o 45 listoch malého kvartu, ktorý obsahuje na l. 2-8 poznámky (»Annotata«) o obnove kanKnihovňa
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cionálu, písané roku 1633 a 1640, a na 1. 9-45 sbierku duchovných
piesní, nadpísanú »Písně některé nábožné, potřebně z německých
neb polských pod české rytmy uvedené, a naše některé staré pře
dělané od J. A. C.« Rukopis, získaný kúpou roku 1850, bol známy
Jos. Jirečkovi, jak svedčia zmienky v »Rukověti« i v »IiymnologiL<,
ale poneváč Jireček býval vo Viedni, nedostal sa k tomu, aby ho
prebádal. Prvú časf rukopisu O. 2-8) vydal Ad. Patera v článku
»1. A. Komenského myšlenky o novém vydání českého kancionálu«
V Časopise musea českého 1891 na str. 214-224.
Na dóležitosf druhej časti rukopisu pre našu hymnologiu a
zvlášte pre štúdium piesňovej tvorby Komenského upozornil som
v uvedenom článku v Listoch mol. Tu bych len rád podal odborným
pracovníkom podrobnejšiu zprávu o tomto rukopisnom sborníku
Komenského, ktorá by ufahčila uŽÍvanie rukopisu, keďže na vydanie celej sbierky nie je pomyslenia. V celku je tu zapísaných sedemdesiať paf piesňových tekstov, z časti aj s melodiami. Mám za to,
že naíviac príde vhod, jestliže na mieste popisu per extensum podám abecedný prehfad všetkých piesňových začiatkov.
U každej piesne Komenský poznamenal, či je »Nowá« (zkracujem N), a či »Předělaná« (p) a pripísal rímskou číslicou por.adové
číslo zvlášť pri nových a zvlášť pri »předělaných« piesniach. K
týmto údajom Komenského pripojil som údaj, na ktorom liste rukopisu sa tá-ktorá pieseň nachodí. Ak bola zapísaná melo dia, pozna~
čil som to v zátvorke. Texty, označené '-, uverejnil som podfa toho
rukopisu v sbierke »Písně některé nábožné« z roku 1928.
*Aj, již mi čas nastává žehnati se - N XXXI, 40a.
Anjelové ctní poslové sú zpívali - P VI, 12b.
*Bohu sem se oddal cele - N XXVII, 37b.
Bože Otče, buď s námi a braň nás ode zlého - N XII, 25b.
Bůh náš věkem nepočatý - P XXI, 21a.
Čeho chceš od nás, Pane, za své dary hojné - N XXIV, 33b.
Díky činím! z srdce, Bože, celého - N XXXIII, 42a.
Dnes Kristus, král věčné slávy - N VIJI, 16a.
Doufání své v samém Tobě - N XX, 3lb.
Bj, Bohu našemu, chvály, cU hodnému - P XXXVIII, 43a.
Hospodin Pán Bůh svatý - P XXIII, 22b.
Chval dnes svého Spasitele - P XVI, 19a.
Chvála Tobě, Pane Kriste - iN IV, lIb.
Chvalmež spasitele svého - P VIII, 13a.
Chvalmež všichni krále nebeského - P XVII, 19b.

Drobné príspevky k štúdiu

piesňovej

tvorby Komenského

279

Chvalte radostné svatí Boha' svého - N XXXV, 43b.
Chválu Bohu vzdávejme - P V, 12a.
Jeden Bůh v bytu trůj - P XXVI, 24a.
Jezu Kriste, věčně živý - N XXIX, 38b.
Ježíš Kristus, náš. spasitel, smrti zvítězitel - N VII, 15b.
*Ježíši, slávo nejvyšší, studnice vší milosti - N XV, 28a.
*Již se z tebe ubírám, bídný marný světe - N XXX, 39a.
K chvále Bohu sezpívejme - P XXX, 28b.
Každý duch chvaliž Pána - P XXVH, 24b.
Když čas přijde dne soudného - P XXXVI, 41 a.
Kriste, synu přemilý Otce nebeského - N XXII, .'32b.
Kristovo vzkříšení jest obveselení - P XV, 1Sb.
Kristus, jenž byl pro naše dán na smrt provinění - N X, 17a.
*Má duše svého Pána chval - N XXV, 34a.
Mysl, člověče, vždycky, jak smrt bere preč všecky - N XXVIII, 38b.
*Narodil se Kristus Pán hříšným na spasení - N II, l1a.
Nuž, kIiesťiané, raduHe se, vítejlte sVlého vitěze - N IX, 16a.
á beránku boži svatý - N V, 14a.
*á Bože veliký. k Tobě Tvůj tvor všeliký -- N XVII, 29b.
á má dennice přemilá - N XXI, 32a.
*á milé dítky, zdárné boží kvítky - N XVI 29a.
á neber ducha svého nám, Bože jediný - Ň XI, 2Ib.
*á předrahý Kriste, narozený nám z panny čisté - P IX 13b.
á světlo, Trojice svatá, jediná božství podstata - P XXV: 2.'3b.
Otče všemohaucí, Tvorče přežádaucí P XXXVII, 42b.
Pán Ježíš maje se z tohoto světa bráti - P XI, I5a.
Poslal Bůh anjela k Marii - P I, 9b.
Poslán jest od Boha anjel - P II, 9b.
Povstal Kristus, král slávy - P XII, 17a.
Prosmež všichni svatého Ducha - N XXXVII, 45b (jba 2 riadky).
Prozpěvujmež všichni k chvále -- P XXVIII, 26a.
Přiď, spasení národů N I, 9a (melodia).
Přikázaní svá Pán Bůh vydal P xxxm, 36a.
Přikazateli Ježíši, Ty máš slovo života P XXXV, 37a.
:Radostně Boha chvalme P XIII, 17b.
*:RannÍť obět nesu opět N XXXII, 4lb.
Samému sláva Bohu i čest - N XIII, 25b.
Slunce z hvězdy již vyšlo - P VII, 12b.
Slyš, Ó každý v světě živý - N XXVI, 35b.
Smiluj se, Bože, smiluj nad námi - N XVIII, 30a.
Smrt Páně vzpominajíce - N VI, I4b.
Tě Boha chválíme, Pána svého ctíme P XXXI; 34b.
Trojici blahoslavenau, slávy, utěšéní plnau - P XXIV, 23a.
Tři na nebi s písmem svatým vyznávejme P XXII, 22a.
Umučení Pána ,našeho Jezu K!rdsta Vlaž ka~dého věrného vděóně mysl
čistá -- P X, 14a.
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Vesele Bohu zpívejme
P XIV, 18a.
Vesele sobě zpívejme, křesťané - N XIX, 30b.
Vesele zpívejme a Boha vzývejme - P IV, lOb.
Vítej, Jezukriste, z nebeské výsosti - P III, lOa.
Vstaupeni Kristovo pamatujme - P XIX, 20a.
Vstaupi! jest Kristus na nebe - P XVIII, 20a.
Vzdejmež chválu Bohu otci - P XXVII, 35a.
Z nebe přicházím Sílmého - N III, lla (melodia).
Z vnitřnosti srdce svého - iN XXXIV, 42a.
Zavítej, věčná jasnosti - N XXIII, 33a.
*Zazpívám Pánu svému o jeho vinici - N XIV, 26b.
Zkřikni hlasem radostně P XXIX, 27a.
Znamenaje každý člověk - P XXXIV, 36b.
Zpívej, srdce mé, Bohu - N XXXV, 44a.
Žádnýť v světě jiný není P XX, 20b.

Prof. dr. J. H e n dr i c h, Bratislava:

Drobnústka ke !(onlenského Didaktice.
Při

posledním kritickém vydání Didaktiky, které opatřil J. V.
Novák v souborném vydání spisů Komenského, byly ,otištěny také
drobné poznámky, jež si do hotového rukopisu Didaktiky vpisoval
sám Komenský drobným písmem. Nebyly však tam zachyceny ani
vyloženy poznámky všechny. Nově uveřejnil a vyložil J. V. Klíma
z rukopisu Didaktiky »Dva náčrtky Komenského« (v Pedagogickém
sborníku na počest O. Kádnera, 1930). Ale zůstávají ještě stále různé
poznámky neuveřejněny a nevyloženy. Zde promluvím o drobné poznámce, kterou si Komenský načrtnul na des c e rukopisu. Zní:
Při

dat i (c u m I u c i d a bit u rdi d a c ti ca) T h e op h i I i d i a log u m 3. d e I i t t e r a tur a i n t e g rum.
Itemque paraenesin Buscherl subjunctam
ap pen d i c i s 10 co R. e i p u b I i cae A n gel i i 'vVe r d e nhagii.
E t e x A I s t e d i i p r a e f. T r i u m p h i b i b I i c i s u bdll C t a,
Tu viděti, že si Komenský poznamenal některé podrobnosti
k chystanému vydání Didaktiky české. Kdy si tuto poznámku napsal,
o tom není přímého svědectví. Ale je pravděpodobno, že tak učinil
roku 1650, kdy měl rukopis Didaktiky české v ruce a uvažoval
o jejím vydání, jak svědčí jiná poznámka, datovaná: »1650, 20. Julii.
- Smiluje-li se tedy Bůh a otevře zase brány do
v I a s t i atd. *) K vydání české Dida,ktiky nedošlo, nedošlo tedy
také k plánu, který si Komenský v poznámce výše otištěné nastínil.
Z poznámky vidíme tedy, že Komenský nechtěl vydati Didaktiku jen samu o sobě (pokud snad to nebyl jen okamžitý nápad),
nýbrž že mínil k ní přitisknouti některé teksty, které se mu zvlášt
líbily. Je to na prvém místě třetí dialog známého spisku Andraeova
*) Swv. Iie'lldrich, Příspěvky ke s.tudiu Komenského, 1927, str. 13. a 14.
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T h e o p h i I us s i V e der e I i g i o nes a n cti u s c o len d a e t
I i t tel' a tur a r a t i o n a b i I i u s d o cen d a c o n s i I i u m, Studt··
gardiae, A. Chl'. MDCXLIX. Třetí dialog má název DeI i t tel' atur ach r i s t i a na; ráz jeho jest dán thesí: Fundamentum rectioris disciplinae sive christianae ego pietatem statuo, summam et
scopum totius reL V tomto dialogu čteme: Corruptas aures, quibus
Plato pro Joanne tinnit, caecum judicium, cui prae Moyse Aristoteles placet; infectam linguam, quae Tullium pro Paulo sapit, COl' ligneum, quod Seneca potius quam Christus roborat; delirant, fabulantur,
balbutiunt, frigent, quaecunque infra Christum sunt. Místo, které
velmi připomíná slova Komenského ve Velké didaktice, XXV., 20.
(Jak známo, měl Komenský rukopis Theophila dlouho před vytiště
ním.) Andraeova slova tak odpovídala smýšlení Komenského, že
pojal úmysl, provázeti svou Didaktiku jeho dialogem.
Druhým přídavkem měla býti par a e nes i s theologa Buschera. Práci tuto četl Komenský ve spisku W e r den h a gen o v ě.
Johann Angelius Werdenhagen (1581-1652), učený ne theolog, byl
Komenskému sympatický pro stejný světový názor. Na jedné straně
stál Werdenhagen proti filosofii, pokud v ní viděl zbytky pohanství,
na druhé straně nesouhlasil s racionalistickou theologií, která ze
starosti o systém opouští prostá slova Kristova. Těžisko náboženství leželo i pro Werdenhagena v životě přísně křesťanském. Komenský četl od něho při nejmenším knihu s názvem: Joh. A n g eI i i W e r den h a gen U n i vel' s a I i s i n t rod u cti o i n o mnes r e s p u b I i c a s s i v e p o I i t i c a gen e r a I i s. Amstelodami, apud Joh. Jansonium, anno 1632. Pojednávaje v druhé knize
tohoto spisu o rodině, přichází Werdenhagen také na výchovu (lL,
kap. 15: De societate parentum et liberorum potestateque paterna).
Má tam některé myšlenky, které se shodují s názory Komenského,
zejména s jeho odporem proti klasikům ve škole. Paragraf 40 uvedené stati má u Werdenhagena nápis: A n no n dum in tam cla·
ra luce evangeliorum quiescit idolatriae ethnicae c o 'll m e n dat i o? Autor by si přál, aby Písmo bylo doporučováno alespoň tak vřele jako pohané; ale nešíří se dále o té věci,
nýbrž odkazuje nás: Sed de his in pluribus cognoscas eximium nostri
temporis theologum Statium Buscherum in praefatione Synopseos
theologicae, quam in ca1ce libri hujus invenies, ubi monstrat naevos
insignes talium et quae cautiones ulterius habendae. A tak ku konci
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knihy jest přitištěna M. S t a t. B u s che l' i, t h e o 1. li a n n o v.,
P ci r a e nes i s e x i m i a, q u a m tur pit e r chl' i s t i a n i s m u s
c ume t hni c i s m o i n e d u c a t i o n e j u ven i I i com m i sc e a tur, c u i med i cin a min tem por e j u s tam a n x i u s
q u a e rit. Tento malý traktát (jest vytištěn na dvaceti stránkách
knihy Wendenhagenovy) chtěl tedy Komenský připojiti ke své
Didaktice. Stručný obsah jeho jest, že nejvyšším dobrem jest sláva
boží a spasení duše; to jest zřetel, který má vésti výchovu dítek
od malička.
Jako třetí přídavek měl Komenský na mysli vybrané části
z předmluvy díla Alstedova Tl' i u mp h u s b i b I i o rum s aCl'O rum seu encyclopaedia biblica, Francofurti, 1625.
Ale to ještě nejsou zamýšlené přídavky všechny. Poznámka
pokračuje a uvádí zamýšlený přídavek čtvrtý. Nepodařilo se mi
však dosud sehnati knihy, potřebné k jejímu vysvětlení. Snad tedy
až do příštího sborníku Kvačalova k jeho osmdesátým narozeninám,

V duchu Komenského

VI.

ČASOVÉ ÚVAHY.
Prof. dl'. F. Žilka, Pl'aha:

V duchu !(onlenského. *)
V popředí zápasu, myšlení a práce v celém světě stojí dnes
problem: jalk zabezpečiti mezinárodní mír, jak předejíti válkám, jak
vyloučiti vá~ku z prostředků, jimiž dosud státy a národy myslily,
že mohou dopomoci právu k ví·tězství, rozřešiti mezinárodní spory
a uspořádati svět způsobem uspokojivějším. Není naléhavějšího
úkolu pro přítomné pokolení.
.Snad někdo namítne, že ještě přednější a tísnivější jest otázka,
jak překonati přítomnou hospodářSlkou tíseň, kterou všechny složky
života cítí a prožívají: jedni jako nezaměstnaní, kteří bez možnosti práce a výděllku strádají sami i se svými rodinami; jedni jako
producenti zemědělských plodin a všeho, co s tím souvisí, kteří
nemohou prodávati své výrobky za ceny, jež by odpovídaly nákb.dům a práci na to věnované i kapitálu do toho investovM1ého; jiní
jako výrobci průmyslových tovarů, pro něž nemají odbytišť a nenalézají kupců, kteří by byli schopni zaplatiti přiměřenou cenu,
a proto se omezují v'e své spotřebě. Je tu tísnivé napjetí mezi vý·
robou a spotřebou: na jedné straně leží nezužitkovány zásoby,
o nichž se výrobcům zdá, že je jich příliš mnoho, takže se mluví
o nadvýrobě, zásoby, o nichž výrobci myslí, že kdyby jich bylo
méně, cena zbytku by stoupl-a, 'a proto se vynořují návrhy, zničit
část zásob, zvláš·tě zemědělSlldrch, a docíliti za zbytek přiměře
nějších cen; na druhé straně je množství lidí, kteří nemají tolik dů
chodů, aby si mohli opatřiti, koupiti ony zásoby Hnde přebývající.
*) Napsáno jako
nám pana prof. Dra
J. A. Komenskému. a
ského, která je dnes

příspě~ek do Sb,orniku, Y~~aného, k 79. nar~)Zeni
J. Kvacaly, ktery v,elkou v~ast ~ve P!~ce venoval
připojeno na tu stranku cmnostl a zajmu Komennejčasovější a nejnaléhavější.
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Bylo populárně řečeno, že by bylo po hospodářské krisi, kdyby
si každý rolník mohl koupiti jeden nový stroj, každý dělník jeden
nový šat a větší kus chleba nebo masa nebo másla a pod., kdyby
každý mohl o trochu lépe bydlit. Ale poněvadž těchto možností
není pro nedos,tatečný příjem, nemftže rolník a továrník prodat
své výrobky za přiměřenou cenu, a proto sám také nemůže kupovat. Tak se výroba ,a spotřeba točí v začarov~ném kruhu; odtud
krise, tíseň opr'avdu hrozivá, hladová nezaměstnanost, revoluční
bouřlivá nálada.
Nikdo jistě nepopře, že hospodářská tíseň je velmi tíživá a že
úsilí o její překonání je docela oprávněné. Ale tato krise je sama
také přímým následkem války a projevem válečného stavu mezi
státy a třídami. Krise hospodářská vyrostla z války. Ve válce a po
válce ztratily státy odbytiště pro své zemědělské a průmyslové
výrobky. Některé země byly váLkou a poválečným stavem nuceny,
aby stupňovaly určitou výrobu a staly se neodvislými od jiných,
soběstačnými. Tím vzaly jiným zemím možnost odbytu pro některé
produkty. Vytvořily se celní hr·a;nice a překážky. Některé suroviny
se staly skoro nedostupnými, a tím vzrostla nezaměstnanost v oborech, které jsou odkázány na cizí suroviny. Zkrátka: jsme dosud
ve válečném stavu mezinárodním. Dosud zuří válka, ve formě sice
jiné než na bojišti, válka hospodářská, a tato forma války je neméně
krutá a zhoubná. Co jiného než druh války je stávb a nezaměst
nanost? Krev v ní teče sice jen výjimečně při potlačování nepokojů,
ale hlad a nemoci při ní zuří stejně zhoubně.
Svět potřebuje zabezpečeného a trvalého míru. Formálně byl
mír uzavřen mírovými smlo1.wami, ale dnes je patrno, že skutečný
mír nenastal. Mírové smlouvy nestačí, nejsou dqstatečnou zárnkou, poněvadž nejsou dokonalé. Platí paradoxní v~7rok, ~námý
z doby válečné, že mírové smlouvy bývaií uzavírány tak, aby byla
možna nová válka. Je nutno věnoVlati zvýšené úsilí soust'avné org.anisaci míru. Mocnosti vyhrály vá\.ku a prohrávají mír.
I my jsme ve válce s velkým kusem světa. Především v celní
válce jak se svými 'sousedy, tak i se vzdálenými zeměmi. Celní
válku cítí naše polní hospodářství: nemůžeme -exportovat svúj
cukr, chmel, ječmen, dříví; válku cítí náš průmysl: nemáme odbytišť pro své stroje, sklo, tlmniny. Tato válka je příčinou naší
hospodářské tísně, nezaměstnanosti, bídy.
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Obrátíme-li svůj zřetel do světa mravních hodnot, zjistíme, že
ty jsou ohroženy oběma druhy války. Odkud je úpadek mravnosti, jevící se ve zvýšené zločinnosti, nepoctivosti? Odkud rozvrat
spoleČlnosti? Proč odklon od náboženstyí? Stopujeme-li tyto zjevy
až k prvním příčinám, zjistíme, že kořeny těchto chorob vězí ve
válce minulé a ve válce přítomné.
Proto trvám na svém tvrzení, že nejpřednější zájem a nejnalehavější potřeba v oelém světě jest otázka, jak zabezpečiti a org'runizovati mír, znemožn}ti 'válku zbraní, a předejíti válečnému
napjetí hospodářského bojkotu, blokády, výluky a ce\llcové tísně.
Pro tento cíl míru se děje mnoho. Po válce vznikla "S p o I e č
n o st n á rod ů«, nazvruná parlamentem světa, vzácná instituce,
které se podařilo v několika případech zameziti válečné srážky,
ale přece ne taJk mocná a Vllivná, aby dovedla - jak je právě nyní
bolestně patrno - zanaziti konflikt mezi Japonskem a Čínou.
Ex:istuje Mez i n á rod n í smí ř čís o u d a S o u dní d v ů r
mez i n á rod ,n í spr a v e d I n o s t i, jež konají cennou mírovou
práci, chtějí nahraditi váleoné násilí právem 'a dorozuměním, ale
ani jejich úsilí není vždy úspěšné.
Pnacuje Mez i n á rod n í ú řad p r á c e, který má studovati
a regulovati neSJ1,adný problém poptávky a nabídky práce, mzdy,
pracov,ní doby atd., ,ale přes to vznikla nezaměstnanost, propukly
výluky a stávky 'a ohrožují sooiální mír a veřejné dobro.
Právě zasedá odzbrojovací konference, ale zdá se, že nedospěje ani k úspěchu zdánlivě tak snadnému, jako je stejnoměrné
snížení zbrojení, jež by nic nezměnilo na nynější schopnosti obrany ve vzájemném poměru státú.
Občas se scházejí hospodářské konference, ale rozcházejí se
obyčejně jen s teoretickými úvahami o odpomoci, která se v praksi
nedostavuje.
Vynořil se plán spojených států evropských, plán střední Evropy, nedávno myšlenka Podunajské hospodářské federace, ale ani
největší optimista nedoufá, že se dožijeme uskuteóněÍ1í těchto cílÚ.
Všecko to jsou krásná zařízení, vzácné ideály. Zasluhují podpory, našich modliteb, naší pomocné práce. A přece se všudy cítí,
že to vše oko není dost. Vidí se, že to jsou spíše teohnioké prostředky a zevnější pomúcky.
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chybí vůle k ,míru, duch mírumilovnosti, síla mírotvornosti. Vládne nedůvěm, řevnivost. To je příčina, pro kterou se
státníci a vojáci na odzbrojovací konferenci nemohou shodnout ani
na reLativním snížení válečných prostředků, ač by se tím nezmě
nila jejich schopnost vzájemné obraJ!1Y. V hospodářském světě pře
vládá nezřízená konkurence, hladová hrabivost v malém mezi
jednotlivci a ve velkém mezi státy, nenasytná zištnost. Pořád se
hlásá třídní boj, ač poslední válka mohla nad slunce jasněji ukázat
a dokázat, že žádným druhem boje se nedokáže nic dobrého.
Třídní boj, vá<lka meZ'i třídami a stavy je stejně zhoubná jako boj
mezi armádami. Zuří napjetí mezi kapitálem a proletariátem, mezi
městem a venkovem, mezi inteligencí a dělnictvem, ač střízlivému,
soudnému, zdravému rozumu musí býti zřejmé a přesvědčivě patrno, že jen spoluprací, vzájemností, oboustrannou podporou, dohodou lze dospěti k uspokojení požadavků a potřeb celku a v něm
všech jednotlivců.
V této nedůvěře, řevnivosti, v tomto napjetí je stálé nebezpečenství války. Proto jsou diplomati nejlepší vůle bezmocni, proto
jsou mírové smlouvy, P3'kty nepůsobivé.
Mír není problem technidký. Je to otázka mravní. Ano, šel
bych je~tě hloub a řekl bych, že mír má náboženské kořeny a že
k jeho uskutečnění je pot,řebí zdravé a živné náboženské půdy.
Soudím, že neúspěch mírových snah souvisí s náboženskou chabostí doby a zvláště těch, kdo se k náboženství, ke křesťanství hlásí;
ne zdar je následkem netečnosti, nečinnosti křesťanů. Kdyby kře
sťané celou silou svého přesvědčení a opravdovou prací stáli za
ideály prorockými, není možno, aby se již nebylo stalo skutkem
vidění Izaiášovo (2, 4), že národy zkují meče v motyky a oš'tepy
v srpy, že nepozdvihne národ proti národu meč a nebudou se víc
učiti boji. Slavnostně nazýváme Ježíše Krista Knížetem pokoje, ale
co činíme pro pokoj? Náboženským ideálem a náboženskou povinností je bratrs,tví a láska, rovnost a spravedlnost, ale tento
ideál zůstává mimo život. Modlíme se k Bohu: "přijcr království
Tvé! «, ale zatím klidně necháváme vládnout království sata-novo.
Zde je kořen zla.
Kdů má klást základy k míru?
Cítí se živě a stále živěji, že zde je úkol kr-esťanských lidí.
Společnost národů potřebuje náboženského protějšku a spolupra-
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covníka. Náboženským protějškem Společnosti národi'! byla nazvána »Aliance pro mezi,národní přátelství prostřednictvím církví«
a »Ekumenická rada« vzešlá ze štokholmské konference roku 1925,
ale mnohá odbočka umírá nečinností. Národní hospodáN volají
v kostelích ,ke křesťanům: Pomozte nám! Nepomůžete-li vy, my
nedokážeme nic! Lord Cecil svolal nedávno zástupce meúnárodních křesťanských organisací v Ženevě a učinil k nim výzvu, aby
připravovali půdu odzbrojovací konferencii. President nejvyššího
soudu v Německu, Dr. Simons, skončil svou přednášku o odzbro·
jení na kongresu v Praze 1928 dovnáním, že všecko úsilí politiků
a právníků o mír musí zůstati bezvýsledným, neučiní-li křesťanské
církve úkol míru svým úkolem. Se všech stran se hledí na církve,
ozývá se výzv,a ke Ikřesťanům.
Co činí církve pro mír?
Odpověcf na tuto otázku není radostná.
Zástupcové církví arci budou odpovídati dost sebevědomě.
Římští katolíci poukáží na některé projevy posledních papežů, ale
kdyby měli konkretně říci, čím skutečně přivedli věc míru dál,
byli by na velkýoh rozpacích. Nepodceňujeme projevy, ale víme,
že osud jejich bývá stejný jako osud mnoh3Tch dobrých resolucí.
My, čeští evangelíci, poukážeme hrdě na Chelčického a jeho absolutní stanovisko proti válce, ale budeme na váhách, máme-li se
rozhodnouti pro Chelčického nebo pro Žižku. Nejraději budeme
oslavova,ti oba slovy. Vzpomeneme na krále Jiříka Poděbradského
s jeho podnětem a plánem příbuzným s myšlenkou Společností
národů a mezinárodního smířčího soudu, ale nedovedeme uvésti
jediný fakt, ze kterého by bylo patrno, že jsme něco učtnili, aby
tato ide.a byla uvedena ve skutek. Pochlubíme se mírovými snahami Komenského, který myšlence světového míru věnoval velký
kus svého myšlení, práce, strádání, obětí a života, ale pak musíme
mlčet. Všecko to leží v dávné minulosti. Němci ukáží na svého
Kanta, filosofa protestantismu, jiní na Spinozu, druzí na své myšlenkové vůdce, ale to všecko je historie, mlnulý podnět, theorie, na
kterou nebyla navázána živá a plodná pmkse.
Proti této minulosti mohou jiní právem pou,kázati na jiuou historii: historii náboženských válek. Proti minulým myšlenkám
Chelčického, Komenského, Krunta mohou ukázati na nedávnou, stále
živou skutečnost, jak některé cirkve ve válce žehnaly zbraním,
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duchovní se modlili za vítězství armád svých národú bez ohledu
na právo, kazatelé velebili válečné hrdinství, vybírali válečnické
texty ze Starého zákona, bohoslovci pomáhali dokazowlti, že kázání na hoře je snad .dobré pro soukromou mravnos,t, ale nemůže
platit tam, kde jde o zájem národa nebo státu, že Ježíšúv příkaz
lásky k bližnímu jmenovitě k nepřátelúm se snad vztahuje na
jednotlivce, ale musí umlknowt, kde je v sázce blaho celku. Církve
se daly samy nebo se nechaly podřídit do služby států a odepřely
poslušnost své Hlavě, Kristu.
Je skutečností, že se církve daly předstihnout v práci pro mír
Mírovými společnostmi, v nichž rozhodují lidé nenáboženští.
Kde je vidět církve v práci pro mír?
Tu a tam je vě'nována jedna neděle v roce otázce míru, a ještě
ne všude. Svět prohlásil válku za zločin, postavH ji mimo zákon.
Církve v cetku mlčí, nemají odvahy vystoupiti proti ní jako proti
nejzhoubnějšímu kolektivnímu hříchu s náležitou energii a konkretním činem.
Jaký ohlas má snaha naší československé odbočky, Aliance
pro mezinárodní přát'elství prostřednictvím církví? Vydáváme
brožury, rozesíláme každého roku mnoho tisíc letáků s výzvou
I{ mírové neděli s programy mírových kázání a modliteb a s prosbou o členství a malý příspěve.k od jednotlivců a staršovstev. Píšeme o tom často v církevních časopisech. A výsledek? Skoro se
styd~m veřejně ,říci, že se sejde jen několik málo set korun, t'akže
z toho neuhradíme ani ná,ldad na tisk a doplácíme.
Právem se začínalo poselství štokholmské konference cíl'kvím
výzvou k pokání. Jaký měla tato vÝzva ohlas? Zpytujme sami sebe!
Je potřebí vzpamatovat se. Vím, že se církve modlí za míl'.
Ale modlit,ba bez vnitřní vášně a duchovního ohně zústává pouh5'l11
slovem. Modli se - a pracuj! Dělej! Obětuj něco!
Proto činím výzvu: Mobil i s a cep l' o mír!
Proč užívám válečného slov'a »mobilisace«?
Chci vyvolati srovnání s mobilisací pro váLku.
Mobilis~vati

hýbati

Vzpomeňte

múže míti v

I

19

znamená

učiniti

hybným, pohnouti

něčím,

roz-

něco.

na m,Obilisaci válečnou. Generace nyní rozhodující
mobilisaci z let 1914-1918. Nezapomeňte!

paměH

---------------------------------------------~
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Oživte v paměti! Vypravujte dorůstajícímu pokolení, které to nezažilo.
R. 1914 byl mobHisován celý národ, celý státní aparát do služeb válečné myšlenky. Nejen mladé mužstvo, vojsko, četnictvo,
zbrojnice, továrny na granáty, ale také všecko, co jinak slouží mírové, plodné, tvořivé práci: dráhy a pošty, polní hospodářství a
průmyslová výroba, výživa, obchod; úřady nejen státní, ale i samosprávné, tisk, noviny, censura; literatura a škola, čítanky a málem
i modlitební knihy, kostel a ,kazatelna; auta a koně, ano i psi a poštovní holubi. Na nic se nezapomnělo, všecko bylo mobilisováno. Byl
jsem při tom, !když inspektor dával instrukce učitelúm, jak i počty
ve škole mají sloužit 'tomu, aby byla buzena důvěra ve vítězství státu, a museli jsme mlčet. Septimáni a hoši od 18 let právě tak jako upracovaní čtyřicátníci byli mobilisováni do války, ženy pomáhaly vyrábět munici; lékaři a advokáti byli odvoláni ze svých povolání,
aby sloužili válce. Vědě bylo uloženo - pokud to sama nečinila dobrovolně -, aby vymýšlela, jak stupňovati umění zabíjeti; genius
vynalézavosti byl zapřažen do služebnosti ničení.
Toto šílení válečné působilo na jedny ideálem zisku, zbohatnutí,
na jiné účinkovalo ideálem hrdtnství, citem vlastenectví, láskou
k národu, touhou po svobodě právě tak Jako touhou po panství a
nadvládě, apelovalo na lásku i nenávist, na nejušlechtilejší city i nejbrutálnejší pudy. Nebylo oboru myšlenky a činnosti, aby z nčho nebyl učiněn nástroj války.
To byla mobilisace pro válku. Všecko bylo uvedeno v pohyb,
aby podporovalo válku. A válka se podařila. Jak by se nepodařilo,
co bylo oflganisováno s takovým elánem, s takovou dúsledností!
Tak se podařilo rozvMnit národy, vybíti miliony lidí, vnést nemoci,
šlapat mladé životy podvýživou, omámit slabochy a podlce leskem
snadného bohatství, podrýti mravnost, rozvrátit společnost, vypěstovat bacily zhouby a revoluce. Nebylo rodiny, která by nepocítila válku.
Co dělá společnost pro mír? Čím budujeme bezpečnost? Co
činíme pro náboženství a mravnost? laik pracujeme pro Boží cíle,
pro sebe, pro potomstvo, pro lepší svět?
Mobilisujme všecko pro mír! Všecky duchovní síly, všecky
hmotné prostředky pro mír.
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Naše noviny mají v. čele zvučná hesla. »Proletáři všech zemí
spojte se!« - proč ne: »Lidé všech zemí, spojte se!«? - »Venko~
jedna rodina!« Ani to není pravda! Místo toho: »Národ, lidstvo --jedna rodina Boží.«
Práce pro mír musí proniknout do škol, do čítanek, do početnic,
do učebnic dějepisu a občanské nauky. Při hrách mládeže nutno
tlumiti vrozenou pudovou válčivost, a místo ní uči,ti součinnosN, soudržnosti. Mírová hesla a plány by se měly denně ozývat radiem.
Známky a poštovní razítka přes ně na dopisech by mohla míti nápisy mírové. Dal bych výzVY k míru do tlříd škol, vagonů drah, do
kostelú biblioké oitáty mírové, ovšem se střídáním, aby si jich oko
i srdce všimlo, aby nesevšedněly. A nedMní kázání? Vím, že nelze
káza't o míru stále. Ale jaký účel má každé kázání? Někdo myslí, že
musí zdůrazňovati lidskou hříšnost. Dobrá! Není vražda jedním z nejhrubších hříchú, vražda jednotlivá, což teprv hromadná! Jiný káže
Boží milost a lásku. Snese se válka s Boží láskou? Každé kázání má
přivést člověka blíž k Bohu, a člověJm blíž k člověku, národ národu. Kážeme o Kristově oběti. Obětoval se Kristus proto, aby se
lidé dál nenáviděli? Je dílo Kristovo pláštěm sobectví? Nemá nutiti
k oběti, k sebeoběti, sebezapírání? Iilásáme Boží spravedlnost. Neobsahuje povinnost spravedLnosti také ochranu a pomoc slabším,
sociální spravedlnost? Modlíme se o příchod Božího království. Jak
smíme strpěti vládu zla, kde je můžeme zámeziti? Věříme ve věčný
život, v nebe; smíme tento život nechávati peklem pro mnohé
bratry a sestry?
Náboženství má sbližovati národy, »aby všichni jedno byli«.
Křesť(ljnství hlásá bratrství a jednotu národů, ras, stavú, tříd, spravedlnost pro uUštěné a slabé. Ceníme si svou národní a státní neodvislost; nezapomínejme na mezinárodní a mezistátní vzájemnou
souvislost. Sebeurčení - ovšem! Ale zároveň odpovědnost za
všecky ostatní, za celek.
Potřebujeme mírotvorného ducha Kristova. Válka je dílo antikristovo.
Řeknete snad: Co múžeme vykonati pro mír my, drobní bezvýznamní lidé?
Že nemohou pro mír něco vYlkonat matky? Nedělají-li nic pro
mír, připravují své syny za potravu dělům a pumám. Že by mládež
nemohla pěstovat ducha míru? Máme radost z toho, že YMCA a
19*
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Svaz českobratrské evanjeHcké mládeže vyzvaly všecka sdružení
ke studiu mírových problemů. Že by nemohli učitelé a kazatelé pů
sobiti slovem i činem? Nevěřím v bezmocnost těchto činitelů. Jen víc
ducha Kristova do svědomí, do žil. Víc křesťanství do života, do
světa, do politiky, do hospodářství a obchodu, do sociálního vření,
do vztahů mezi jednotlivci, třídami, národy a státy. To je naše cesta,
naše metoda, naše povinnost, naše možnost. A to je nejúčinnější
metoda. Pomůžeme-li jako drobní lidé zde každý na svém místě,
budou míti politikové a státníci dobré vůle snadnou práci dohodnouti se a vybudovati trvalý záldad pro světový mír.
Sk1ameme-J,i v tom, připravujeme novou horší katastrofu. Věda
vymýšlí nové otravné plyny. Laboratoře chystají kultury morových bacilů. Patentují se nové ničivé vynálezy. Dojde-li k válce,
bude to válka, proti které minulá světová válka byla pravou dětskou
hmčkou.

Mobilisnjme sebe pro mír!
Kdybych k tomu měl možnosti a schopnosti, pokládal bych za
nejkrásnější úkol pro zbytek svého života dáti se cele do služby
myšlence míru. Jezdil bych po obcích, mluvil bych do svědomí.
Chtěl bych být rozsevačem zrní, semene míru, lepší budoucnosti,
šťastnějšího světa, lidštějšÍoh lidí. Takových rozsevačů potřebu
jeme tisíce. Vzroste-li z části semen aspoň třicaterý užitek, bude
lépe na světě.
Národ Chelčkkého, obdivovatelé JiHka Poděbradského, ctitelé
Komenského a učedníci Kristovi mají býti takovirmi rozsevači,
Také 'sémě míru je sémě království Božího.

Prof. dr. Michal L ú č a II s k ý, Bratislava:

I(resťanská

idea všehratstva.

Dejinný život ukazuje, že každý vek má svoje osobitné potreby
a úlohy. Popri odvekých otázkach po smysle všetkého, čo jestvuje,
ktoré prechodla s pokolenia na pokolenie, vznikajú i nové problémy,
podmieňované rozvojom kultúry a s ňou súvisiacim hehom života
jednotlivca i národov. vývoj vied a celei kultúry razí a ukazuje
nové cesty a tak mení sposob života. Dnešl1Ý človek hľadí inakšie
na svet a na život, ako na príklad stredoveký. A to préto, že kultúrne fudstvo pokročilo v poznaní prírody a človeka. To má vplyv
nielen na vonkajší, ale i vnútorný duchovný život.
Nesporným je ďalej i to, že život jednot1ivca a národov určujú
idey, a to jednak jestvujúce, prevzaté z minulosti a jednak nové,
ktoré vznikly vývojom kultúry a pochopovania života. Praktický
život je vždy realizovaním určitých ideí. Duch a smýšľanie sa odzrkadfuje v činoch. A určité nové idey a princípy si často razia
cestu prv, ako si ich kolektívum uvedomí. Tak je tomu i v dnešnom,
zdanlive chaotickom behu života. Dnešné zauzlenie veci vonkajších
je len prirodzeným dosledkom stretnutia sa nových ideí so starými,
ktoré určovaly doterajší beh života. Preto dnešný heh možeme
nazvať krištalizačným
procesom v duchovnom i vonkajšom
behu života, pri ktorom musí odpadnúf, čo je prežité a uplatňovat
sa nové, potrebné. Neide to však bez bojov, utrpenia a obetí. Vysoké hodnoty života a pokrok v ňom sa musia vylmpovať veľkými
obetiami jednotlivca i celku.
Je nesporným, že jedným z najhlavnejších prohlémov dneškh
je problém sblíženi a a vzájomnej pomoci národov. Ako každá iná,
tak i táto otázka má nielen svoju zovnútornú, ale i vnútornú duchovnú stránlm. I pri nej ide predovšetkým o smýšľanie, o vnútorné, duchovne sb1íženie a porozumenie. S hradiska kresfanského
možno to vyjadriť tak, že ide dnes o kresťanskú ideu všebratstva,
O' jej praktické uskuťočnenie vo vzájomnom vzťahu národov a rie-

294

Časové

úvahy

šení všetkých problémov z neho vzniklých. Toto je nesporne jedným z najhlavnejších problémov duchovného života dneška a týk a
sa predovšetkým kresfanských cirkví, ktoré učia a hlásajú evanjelium Kr1stovo, zvesf to lásky a smilovania božieho, ktoré chce
nielen prlviesf všetkých k jedinému Bohu ale i sbratrif a sjednotiť
všetkých v Kristu vo vefkú božiu rodinu na zemi.

1.
Ide najprv o Ježišovo stanovisko, ako ho máme v evanjeliach.
Keď poslelal svojich učedlníkov kázať evanjelium, povedal im,
aby nešli k pohanorn a Samaritanom (Mat. 10, 5). Nlall ísf len do
mestečiek a dedín židovských. Židia mali prednosf. To ukazuje
i prípad ženy kananejskej, ktorá prosila o uzdravenie svojej dcéry.
Ježíš povedal, že je poslaný len k zahynulým ovciam domu izraelského (Mat. 15, 24). Dra týchto slov prišiel len k židorn, pohanov
sa jeho zvesť netýka. V tejto súvislosti prirovnáva židov k defom
a pohanov k šteňatám: »Není slušné vzíti chléb dětem a vroi ště
ňatům«. Uvedené slová zdajú sa nám tvrdými z úst Ježíšových,
ktorý prišiel, aby hradal a spasil všetko, čo zahynulo. Ale práve
tu nastal obrat. Žena kananejská odpovedala obrazom vzatým zo
skutočného života: »A však i štěnátka jedí drobty, kteřiž padají
ze stolu pánu jeiich«. Po týchto slovách sa Ježiš smiloval nad ňOll
a ukázal, že i pohania majú prÍstup do krárovstva božieho. Prípad
kananeiskej ženy, jej vytrvalosf v prosbe naj!epšie osvetl'uie i tú
výpoveď: »královstvÍ boží násili trpí a tí kteříž násili činí, uchvacujiť je« (Mat. 11, 12).
Vedfa spomenutého, opisuje Matiaš ešte jeden zaujímavý prípad, ktorý može prísť sem v úvahu. Je to prípad rímskeho stotníka,
ktorý prišiel prosif Ježiša, aby mu uzdravil sluhu (Mat. 8, 5-13).
Ježiš, vidiac vieru tohoto Rimana, povedal: »Pravím pak vám, žeť
přijdu mnozí od východu i od západu, a sto lití budou s Abrahamem,
s Izákem, a s Jákobem v království nebeském; ale synové království vyvržení budou«. Rozhodujúcim pri prijatí do král'ovstva božieho nebola už príslušnosf k národu izraelskému, ale osobná viera.
Primát židov, o ktorom hovoril Ježiš, bol vlastne len časový: zvesť
o kráfovstve božom mala byf najprv nesená žldom a potom len
pohanom.
1. V evanjeliume Já'11ovom je universalizmus lásky božej viacej
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zdoraznený. Tu Kristus hovorí o pohano ch ako o svojich ovciach,
ktoré tiež prišiel hfadať a priviesf nazpať k Bohu (lán 10, 16).
Boh v Ňom, Spasitefovi, daroval svoju lásku celému svetu. Výrazom uóa/lOS označuje všetkých rudí, nielen vtedy žijúcich, ale
fudstvo všetkých vekov až do posledného človeka na svete. Všetci,
ktorí uveria v neho, budú tvorif jednu verkú božiu rodinu.
2. Myšlienkou jednoty fudstva sa bližšie zaoberá apoštol Pavel.
Podstatnú rovnosf a jednotu všetkých rudí podopiera viacerými dovodmi. Poukazuje predovšetkým na prirodzenú jednotu. Celé l'udstvo pochodí ocl. Boha a z jednej krvi: snoÍ'l;aÉVTE s~ ÉVÓS nctV l!ftvoS
av{fl!wnwv (Skutky 17, 26). Ludstvo má povod v tvorčom božom
skutku. V prvom človeku stvoril Boh všetkých a tak sú všetci
dielom jeho rúk.
Ako má l'udstvo spoločný povod, tak má i spoločný osud hriecha: odpadnutia od Boha. Všetci sú v zajatí hriecha (Rim. 3, 9-18).
S ním prišlo i utrpenie a smrť na všetkých. A to pádom, vinou toho
jedného človeka (Ri111. 5, 14-19). V očiach božích sú všetci rovnald.
A v konečnom dosledku prichodí Pavel k úsudku: »Zavřel zajistě
Bůh všecky v nevěře, aby se nade, všemi smiloval« (Rim. 11, 32).
Ale ako videI Pavel počiatok tragédie l'udstva v jednom člove
ku, tak zase i vyslobodenie v jednom, v Kristu JRim. 5, 15). Adam je
reprezentantom odpadnutého, hriechu a smrti zapredaného l'udstva,
Kristus je podmienkou a hlavou nového k životu večnému určeného,
V Ňom Boh daroval svetu milosf, a tým, ktorí iu príjmu i synovstvo
božie. Túto zvesť mal apoštol niesf všetkým národom (Rim. 1-14),
aby prišli k známosti pravdy. V Kristu sa možu a majú všetci sbratrif a sjednotiť: »ledent jest zajíste Bůh, jeden i prostredník Boží a
lidský, človek Ježiš Kristus« (1. Tim. 2, 4-5). V Ňom sú vsetci
povolaní k vyššej jednote duchovnej, aby tvorilí božiu rodinu na
zemi (Efez. 3, 14-15). Tou rodinou je cirkev, ktorej údovia tak patria spolu, ako údy v tele. Iilavou ie Kristus.
Nový Zákon stavia nad prirodzenú jednotu, iednotu duchovnú
v Kristu. Argumentáciou o spoločnom prirodzenom povode fudstva
chcel apoštol poukázať len na to, že pred Bohom nemá ani jeden
národ prednosti. To platí i o národe izraelskom. I on bol len z milosti
vyvoleným nositefom zjavenia božieho. Po príchode Kristovom
je zjavenie božie nie viacej viazané na určitý národ; ale výlučne
na Krista, ktorý je hlavou nového fudstva. Tým je vyzdvihnutá
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i exldusívnosť národa židovského ako nositefa zjavenia. Príchod
Kristov znamená koniec židovstva a jeho svetového poslania náboženského. Boh si v Kristu stvoril nové spoločenstvo, nový národ,
ktorý tvoria veriaci zo všetkých národov sveta. A v tom je i základná idea kresťanského všebratstva, v tom je kresťanský universalizmus, letorý zvíťazil nad náboženským universalizmom súčas
ného helenizmu, usilujúceho sa o sjednotenie a sblíženie národov
i cestou náboženského synkretizmu. Kresťanstvo postavilo proti nemu konkrétny jednotný základ: vieru v osobného živého Boha,
ktorý sa svetu zjavil v Kristu. Nový Zákon ukazuje, že už prvotní
kresťania mali živé vedomie bratstva a opravdovej vnútornej duchovnej jednoty, hoci boli rozneho povodu a národnej príslušnosti.
Napriek vonkajším i sociálnym rozdielom boli v duchu sjednotení.
Stretli sa v Bohu. Bratstvu neprekážaly viac vonkajšie rozdiele, či
už postavenie, bohatstvo, rod, učenosť, otroctvo, chudoba. V Kristu
bolo možné opravdové sbratrenie a duchovná vnútorná jednota.
Otrok, sluha, bol viacej svojmu pánovi, ako sluha a poddaný, bol
mu bratom (Pilemonovi 16). Ide o dušu človeka, ona je večnou.
A tu niet nijakého rozdiefu medzi fuďmi: Každá je rovnako hriechom
Bohu odcudzená a každá sa rovnako može navrátiť k Nemu vo viere
v Krista. Kresťanstvo donieslo nové cenenie človeka, novú ideu l'udstva a ukázalo najvyšší ideál i možnosť sbratrenia sveta, pri ktorom
by národy skovaly meče svoje v motyky a neučily sa viacej bojovať (Izaiáš 2, 4). To však predpokladá absolutnú zmenu vzťahu
národov k živému Bohu a preporodenie fudského srdca, z ktorého
pochodí všetko zlé.

II.
1. Povedané ukazuje, že v kresťanstve ide predovšetkým o vnít-

tornú duchovnú jednotu, o sbratrenie vieron a vo viere v Krista.
Je to duchovné sblíženie, ktoré neruší zovnútornú, národnú, kultúrnu osobitosť veriacich. Podobne nepredpokladá jednotnosť spoločen
ského poriadku a nepredpisuje ani nijakú formu štátneho zriadenia.
Ono vyslovuje i tu večné prinCÍpy spravodlivosti a lásky. Kristus
odderuje svoje duchovné král'ovstvo od vonkajších král'ovství a
všetkých štátnych foriem. Jeho ríša je duchovnou, ktorú udržuje
Duch Svatý svojou mocou, ktorá prichodí do sfdc a duší zvestovaním evanjelia.
A<ko kresťanstvo nepredpisuie formy vonkajšieho štátneho zria-
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denia, tak neurCUje bližšie ani vzájomné vonkaišie vzfahy medzinárodné. I tuná platia jeho univerzálne prinCÍpy spravod1ivosti a lásky k blížnemu. Dra nich sa má riadiť i vzájomné nažívanie národov.
Má byť určované ideou bratstva a rovnosti všetkých pred Bohom;
a to tým viac, keď ide o kresťanské národy, ktoré spája jeden Pán,
jedna viera a jeden krsť (Efez. 4, 5). A tí, ktorí sú Kristoví, nemajú
niesť a dvíhať i proti nekresťanským národom meč, ale kríž, ktorý
je symbolom najvyššej obeti za blížnych a znamením lásky i odpustenia. Toto by ma ly byť praktické dosledky kresfanskej idey všebratstva.
2. Ale doterajší život kresfanských národov niesol sa iným
smerom. Iony krvou písaly svoje deiiny. Deiiny kresfanskej Em'opy
sú nie menej krvavé, ako pohanskej Ázie. A ani Europe nechÝ'bajú
krvipreliatia i z náboženských a dogmatických dOvodov. Popri
ukrutných inkvizíciach, stačí spomenúť krížiacke výpravy proti če
skej reformácii, husitom. Pápež, chcejúc zachránif svoju svrchovanosf a moc nad nároclmi, siahol i ku krvavému prostriedku vojny.
Toto chápanie Kristových zásad bratstva, určované ideou imperializmu starého Ríma, nezrieka sa teda násilia.
Katolicizmus má svoju ideu sbratrenia a siednotenia rudstva,
ktorá je však nie totožnou s ideou novozákonnou. S hradiska ciť··
kevno-organizačného je to vel'kolepá koncepci a, ktorá sdružuje vyše
300 milionov rudí a cláva im pri ich rasovej rozmanitosti a roznej
kultúrnej vyspelosti jednotnú formu bohoslužby. ČO však znamená
nábožensky, netreba bližšie vysvetlovať. Ukazujú to najlepšie samé
deiiny. SÚ písané krvou, ako deiiny ktoréhokoľvek imperializmu.
Stavia na moci, ale nie na moci lásky Kristovej, preto a v koneč
nom dosledku ani nemože viesf k opravdovému bratstvu v jeho
duchu.
3. Evanjelické cirkve nemajú spomenutej jednoty v bohoslužbe
a vonkajšom zriadení. Nemajú jednej právne najvyššej autority
cirkevnej s okumenickou platnosťou. Cirkve v jednotlivých zemiach
sú si autonomné. Veriacich však spáía v duchovnú rodinu jeden
Pán,. jedna viera a jeden krsť.
Ale s hfadiska idey všelbratstva zaujíma nás tu stanovisko evanjelických cirkví v otázke oprávnenia vojny, ktorá je nesporne nie
v programe Toho, ktorý povedal: »Milujte nepřátely své« (Mat.
5, 44). Stanovisko ev. a. v. cirkvi je jasne vyjadrené v Augustane,
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v článku XVI. Dfa toho kresťan maže viesť vojnu a byť vojakom:
iure bellare, militare.
Je to povedané v súvise s poslušnosťou vrchnosti. Kre.sťan jej
ma byť poddaným, i keď nariadi, ísť do vojny. V smysle tohoto stanoviska nepadá na váhu otázka svedomia jednotlivca, ktorý hradí
na vojnu ako vraždu. Tu sa vina a zodpovednosf prenáša na vrchno<;ť, ktorá vojnu vedie a núti do nej jednotIivca. Tiež treba spomenúť, že vierovyznaňské knihy ev. a. v. cirkvi oddefujú moc duchovnú od svetskeí. Duchovnej moci, cirkvi, nepatrí meč, ona sa
stará o dušu a o veci večné, svetská yrchnosf zase o potreby telesné, zemské.
Reformované symbolá opakujú Pavlovu myšlienku, že vrchnost
má meč na to, aby háiila dobro a trestala zlo. Vyznanie macfarskej
reformovanej cirkvi z roku 1562 hovoľÍ, že vojnu možno viesť »pro
gloria Dei« a »pro defensione patriae«. Ba i takú výpovecf čítame:
»Autor belli Deus, qui bonos defendit, malos per bellum legitimum
punit« (v článku de bello). V podobnom smysle hovoria aj vyznania
anglických cirkvÍ. Na príklad v Irských článkoch stoH: ),!t is lav,rfull
for Christian men - to beare armes, and to serve in just wars«. Je
to zákonitým pre kresfana ísf do zbrane a slúžif v spravodlivej
vojne. Podobné stanovisko zauHma Westminster Confession: »wage
War up un iust and necessary Occasions (XXIII.). Je; teda dovolené
chopiť sa zbrane za spravodlivú vec.
Súhrnne možno povedai, že kresťanské cirkve: katolícka, ako
i evanidické oboch konfesií vo svoiich vierovyznaňských knihách
pripúšiajú vojnu. Deiiny ukazujú, že príslušníci všetkých konfesií
viedli vojny.
V novšom čase, menovite po vojne, evanjelické cirkve, sdružené
vo svetovú allianciu, odsudzujú vojnu, ako zločin a pracujú za sblíženie a sbratrenie národov cestou cirkvi. Toto stanovisko však nezauiÍmajú ešte všetky evanjelické cirkve.Vífazom je rahšie hlásať
trvalý mier a sbratrenie národov, ako premoženým. Avšak tu nemaže byť rozhodujúcim víťazstvo alebo pokorenie. Ani jeden národ
je nie na veky víťazným. lde tu o rozpor medii Kristovými zásadami bratstva, ktoré kresťanské cirkve hlásajú a skutočnosťou, ktorou žijú. V duchu Kristovom je ten vrahom, Ido sa hnevá na brata
svojho (Mat. 5, 22). A keď je už nenávistný pomysef pred Bohom
hriechom, ako by nebolo vraždenie vo vojne hriechom? Cirkve sa
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dopúšťaly i tej ohavnosti pred Bohom, že posviacaly zbrane, bodáky
na ktorých lpeta fudská krva ktorými zase šiel vraždiť kresfan
kresťana v mene božom. To sa dialo najma v monarchistických štátoch, ktoré i cirkve zapriahly do svoiich služieb militaristických.
Prirodzene, že sa tu muselo otupit ostrie Kristovho príkazu lásky
k blížnym, tu musela padnúť myšlienka kresťanského všebratstva.
Ale taká militaristická teologia, ktorá prekrúca pravdy evanjelia a
ospravedlňuje vraždu, je nie kresfanskou a nemá ničoho spoločného
s duchom Kristovým, ktorý káže milovať i nepriatefov.
Tu možno povedať, že i 'sám Kristus povedal: »Budete slýchati
zajisté boje a pověsti boju. medtež, abyste se nelmrmoutili, nebo
musí to všetko býti« (Mat. 24, 6). HovoľÍ i o tom, že povstane národ
proti národu. Ale je zrejmé, že tu Kristus neprikazuje svojej cirkvi,
aby ospravedlňovala vraždu. To iste nemal Kristus vo svojom programe a nechcel nechať také dedictvo fudstvu. Preto niet davodu
novozákonného ospravedlňovať vojnu. Duch evanielia iu odsudzuje,
ako odsudzuie každý iný hriech. Ona patrí svetu hriecha. A v tom
je práve podstatný rozdiel, či sa s kresťanského hradiska ospravedlňuje alebo odsudzuje ako hriech. Pripúšťať ju maže len sofistické
prekrúcanie pravdy evanjelia. Ale je to nie viac zvesť Kristova.
Ďalej možno tu namietať i to, že nepriatefstvo medzi národami
a s ním spojené prelievanie krve patrí už k podstate života vo svete
hriecha, ktorý nemožno zmeniť. Preto kresťania musia niesť i tento
kríž a trpeť rozpoltením vlastnej duše. Kde je človek, tam je a bude
i luiech a jeho následky. Preto mnohí kresťania myslia, že sa v tomto živote nemožno zbavit ani vojny a bratovraždy v nej. Posolstvo
Kristovho pokoja na zemi chápu čisto duchovne, ako pokoj medzi
Bohom a človekom. Je nesporným, že sa toto tvrdenie opiera o hlboké poznanie človeka a života. Ale na druhej strane nevystihuje zase
celú hibku Kr:stovho posolstva. Veď zmena fudského srdca podmienená vierou v Boha, sa musí prejaviť i v živote, v pomere člo
veka k človeku. Toto druhé je úkazom i dakazom toho prvého. Apoštol Ján hovoľÍ: »Ř.ekl-li by kdo: Miluji Boha, a bratra svého nenáviděl by, lhár jest. Nebo kdož nemiluje bratra svého, kteréhož viděl,
Boha, kteréhož nevidel, kterak muže milovati« (1. Jána 4, 20).
l toto treba braf dasledne. Nenávisť a tým viac bratovražda, je
zradou Kristovho ideála lásky k blížnemu. V nenávisti k blížnemu
iaví sa dfa slov Jánových nevera v Boha, Každý čin proti láske je
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hriechom. Veď či je možné, aby človek bol v srdci diefaťom božím
a na vonok bratovrahom? Je nevzratným faktom, že sa kresfanské
svedomie musí postaviť proti bratovražde, ako hriechu, ktorý má
kOl'ene v nenasýtnej túžbe po moci a panovaní nad druhými, ako
i v egoizme národov, ktorý dychtí i po materiálnom ovládaní sveta.
A ako má korene v hriechu, tak je i hriechom, ktorý donáša so
sebou to naivačšie zlo: mravný rozvrat a nedoziernu sociálnu biedu
i utrpenie.
Vzájomný pomel' národov a všetko to, čo sa dnes deje, volá
po novej orientácii a zmene doterajšieho behu života. Ukazuje však
i to, že dnes ani jeden štát sám sa nemože zriecf obrany svojho
jestvovania a slobody i násilím. Znamenalo by to jeho zánik a zotročenie jeho občanovo Ale to práve ukazuje, že najpálčivejším problémom duchovného života dneška je problém opravdového sblíženia a sbratrenia v duchu Kristovom. Ak sa i kresťanské národy nestretnú doopravdy pod krížom Kristovým, musia sa stretnúf na
krvavých boiištiach. Pokoj však, ktorý sa zrodí z krvi a bratovraždy, je nie pokojom. Je to len chvífkovým zovnútorným prerušením vraždenia, prl ktorom sa premožený zase chystá na odvetu
a chvíťkové víťazstvo. Pri tom prirodzene i víťaz musí byť na stráži.
Bojom nemožno dosiahnuť pokoja. Preto národy musia naraziť inú
cestu, cestu vnúťorného duchovného sblíženia a sbratrenia. To je
úlohou kresfanských cirkví a ich teologie, ktorá nesporne musí viac
úsilia venovaf tomuto problému, ako mu venovala doteraz. I jej musí
ísť o víťazstvo krÍža Kristovho. Je to jediná neklamná cesta k opravdovému bratstvu a pokoju.
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(Životopisný a bibliografický nástin 1 ).
Medzi mužov, ktorí už pred prevratom robili česf nasmu malému národu a v ňom cirkvi našej evanjeHckej, nepochybne patrí
prvý redaktor slovenského teologického časopisu, aj náš b:\Tvalý
zodpovedný redaMor prof. dr. Ján R. Kvačala. Meno jeho dosíojne
sa družÍ k menám velikánov na poli vedecko-literárnom, aké boly
a sú: Sambocký, Bened]kti, Jesenský, Ladiver, Zaban, Krman, Bél,
Kollár, Šafárik, Kuzmány, Hodža, Štúr, HUl'ban, Dionýz Štúr,
Štefánj,k atd.
Kvačala v plnom zdraví duševnej sviežosti dožil sa 5. februára
1932 v univerzitnom živote pamatnej sedemdesiatky. Požehnan:\7
jeho život, ktorý rozpadá sa na štyri doby, tak plný je na vedecké
výskumy, že má oko na čom spočinúť a vefkou tvorbou zdá sa
byť dlhší než 70 rokov.
I.
Narodil sa 5. februára 1862 2 ) v Petrovci v juhoslovanskej Báčke
z otca Jána, učitefa, rodá<ka beckovs~kého a matky Terezie Oodrovej, dcéry Jozefa, brata, z dejín literatúry známeho Sámuela a
Michala Oodru, o ktorom vefký vnuk - náš jubilant precLnášal na
slovenských národných slávnostiach v Petrovci dňa 28. júla 1929 a
napísal o ňom vzácne črty.a)
I'.,udové školy v rokoch 1868--72 odbavil v rodisku a na gymnázium išiel na Sarv'aš. Tu v rokoch 1872-80 vydržiavan:\T podporami
1) Podpisoval sa okrem celého mena aj šiframi: J. K. - 1(. J. -- Kv.
- -a --s a písal aj anonymne.
.
2) Údaje, ktoré hovoria o 7. januáru (Tran. kal. 1910), sÍl mýlne ktoré
o 9. íebruári (Kutlík, R.ízner), sú problematické. Posledné je datum l~rstu.
a) Prednášlm vo výtahu vyšla v časopise })Národná jednota« 1929
Č. 84-85, a celá pod názvom })Mladost Michala Oodrn« v Sborníku proíe~
sorov Slovák ov, ročník 1930-31, str. 134-147.
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znamenitým prospechom skončil všetkých osem tried a matúru
s vyznamenaním. Na stredných školách nesmazatefným národným
dojmom p6sobi! naňho profesor Štefan Koreň a vď'ačný žiak uctil
si ho tým, že r. 1896 v rámci životopisu napísal pe1lmú rozpomienku
na »Pamať Štef. Koreňa«.4) Už v tejto stl1edoškolskej dobe bol činný
literárne jak v samovzdelávajúcom krúžku tlak i súkromne, v IV.
triede rozoberal tleydukove »Cymbál a husle«, písal novely, na pr.
»Dejiny jednej piesne«, ale plody tieto ostaly len v rukopise. Dobu
tú však opísal roku 1925 pod nadpisom »S gymnázia na vysoké
školy«.5)
Po matúre v septembni 1880 prišiel na Teologiokú akademiu do
Prešporka, kde v rokoch 1880-83 odbavil šesť semestrov filozoficko-teologického a pri tom na kráfovskej al\lademii aj filologického
štúdia. Presvedči! som sa z klasifikačných matrík, že obe -teologické
skúšky odbavH s výborným prospechom. Jako teolog napísal maďarskú filozofickú úvahu: Cic e r o a I é I e k h a I h a t a t I a 11 s ág á r Ó !.6) Je to prvý známy mi uverejnený literárny produkt roku
1882 a tak Kvačala svatí aj 50. výročie literárnej činnosti. Popri
tejto maďarskej úvahe písal aj slovensky. Počiat,kom roku 1883 na
literál'll1om súbehu »Slovenských pohfadov« napísal dlhú ,novelu
»Boj s prírodou«/)
Na jeseň roku 1883 odišiel na ďalšie štúdie teologicko-filozofické
do Lipska. Tu prÍtomný bol 400ročným Lutherovým sláv,nostiam,
ktoré opísal slovensky a podnet mu da,ly pÍsať o nich aj maďarsky,
ako by sa maly u nás zasvatif. 8 ) V Lipsku absolvoval ešte štyri
semestre a roku 1885 nadobudol si disertáciou »Uber J. Comenius' Philosophie, insbesondere dessen Physik« filozofický doktorátO) a promovaný bol 27. mája roku 1886. Disertácia táto bola
prvým význačným spisom pozdejšieho vefkého komeniologa. Často
som rozmýšfal, Mo dal podnet Kvačalovi ku skúmaniu života a
diela Komenského. Po pátraní dostalo sa mi informácie, že bol to
teo!. profesor brrutislavský Schneller, l"torý vzbudil pri Kvačalovi

záujem O učitefa národov. Pri tom je podivné, že kým z iných predmeto'v na teologických skúškach v Prešporku mal jednotku, z pedagogiky mal dvojku. Z lipských čias z roku 1885 ostala nám aj
cestopisná črta »Niekofko slovo lužiclkých Srboch«lO) a maďarská
úvaha o teologických učebniciach. ll )
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4) Vid Slorv. pohl'ady, rok 1896 a sbierku Viera a Veda, str. 422-443.
Koreň

žil 1805-1893.
Vid Slovenský národný kalendár, Petrovec, rok 1925.
Oondolat r. 1882.
Slov. pohl'ady 1883, str. 115~-135.
Korouhev na Sionu 1883, str. 347-49. - Ev. Egyház é!> iskola 1883,
str. 246 a 247.
9) Leipzig, strán 88.
fi)
6)
7)
8)
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II.
Vrátiac sa z Nemecka, mal zaujať postaL Ešte pred doktorátom roku 1884 vy'svatený bol za kaplána do Nového Sadu k boku
Gabriela Belohorského. Nie zadlho stál výlučne v službe cirkevnej,
lebo po promocii od 1. februára 1886 stal sa výpomocným profesorom na tom lyceu, kde niekdy účinkoval Palkovič a Štúr, a tiež
kaplánom v Prešporku pri boku Pl'. Trsztyenszkého. Keď v štlldijnom roku 1887-88 nadobudnul si v Budapešti diplom z klasickej
filologie a filozofie pre stredné školy, zanechal kaplá:nstvo a od
1. júla 1888 stal sa na tomže lyceu riadnym profesorom a sotrval
v tomto stave do novembra 1893. Bol tedy Iycejným profesorom
osem rokov. Popri svojích odborných predmetoch, rečiach: latina,
gréčtina, maďarčina, nemčina, po smrti Liškovej vyučoval aj slovenčine. Býval zapisovatefom konferencií, knihovníkom slovenskej
knihovne, archivárom, ako Implán vyučoval náboženstvu, kázaval
na študentských bohoslužbách, ba čo aj mladý zastupoval nemocného direktora Michaelisa a v rokoch 1891-93 zastupoval prešporské lyceum aj na peštianskej evanjelickej synode. J2 ) Literárne hneď
na počiatku prešporského účinkovania maďarsky písal o teologických seminároch a o stredoškolskej profesúre. 13 ) Pri tom opať sa
vracal k svojmu miláčkovi Komenskému. V dejinách našich nie raz
stretáme sa so zjavom, že doktori naši následkom životných okolností disertačnými svoiimi predmetami cfa!ej sa nezaoberali. Nie
tak Kvačala. Jeho doktorská disertácia o Komenskom bola len
prvým ohnívkom vo vefkej reťazi spisov, iivah a článkov o tomto
predme,te s rozIičných hfadísk. Už jako prešporský profesor hfadal,
bádal, skúmal neuveritefnou pilnosťou, vefkou námahou svoiho KolO) Slovenské pohfady 1885, str. 41-47.
") Ev. egyház és iskola 1885, str. 293-95, 325 -26.
12) Markusovszky SámueI: A pozsony ág. hitv. ev. lyc. torténete 1896,
str. 602, 679. Zprávy lycea z rokov 1886-93. Cirkevné listy 1893. str. 52.
Kalendár Tranovského 1910, str. 58.
.
13) Ev. egyház és iskola 1886, str. 177-78, 186-88, 195~-96, 334- 35.
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menského. V týchto rokoch prešporskej profesítry posbieral novšíu
lítera:túru O Komenskom, čo če,sky vyšlo roku 188614 ), nemeokyl-')
a potom 1892 aj maďarsky.IO) Skúmal pomel' Komenského k vem\ému e' mp i l' i k o v i f i I o z o f o v í lB a c o n o v il7 ), Komenského
rečovú metodn18 ). Štúdium Komenského viedlo ho aj k štúdiu učitefa
J. li. Alsteda10 ), k pomem Komenského k R.ákócovcom 20 ), k prorokovi Mikulášovi Drábikovi 21 ).
Bedlivému jeho zraku neušly ani líterárne novinky, ani bibliografické diela. Tak keď maďarský bibliograf Szabó Károly vydal
II. svazok svojej sbierky »R.égi magyar konyvtár«, on už vtedy dobrý znatef literatúry XVI. a XVII. storočia napísal doplňky a vysvetlivky22) .
V rokooh 1890-91 skúmal dejiny chi1iazmu XVII. storočia2~),
vyšetrovacie vazenie superintendenta Joachima Kalinku v Prešove2~), P I a t o n o 'voS y m p o s i o n a A k ad e m i U'5), život
Jána Bisterfelda, o ktorom písal najprv maďarsky'6), potom nemecky27), maďarská povodina vyšla aj vo zvláštnom odtlačku na
66 stmnách a tak patrí medzi jeho vačšie štúdie. Ohem toho študoval 1. B. Amdreaeho'8), »lur Prage des Oriechischen in Ungarn«.21l)
Jako fHolog všímal si aj rečových otázok slovenských, tak
v súvise s Czambelovými rozbormi podal príspevky k dejinám slovenčiny, a to najprv maďarsky 30), potom nemecky 31). Keď maďar
ský historik Zoványi písal o deHnách Cocceja'nizmu, on ho recenzova!"2), tak podobne aj spis Alex. SzHágyiho »I:rdély és az éjszakkeleti
14) Škola a život 1886, č. 3, 4, str. 87-92, 115-123.

15) Zeitschrift ftir die osterr. Gymnasien, sv. 40, str. 836-844.
1") Prot. szemle 1892, str. 398--403.

17) Paedagogium, Viedeň, 1888.
18) Paedagogium 1888, sošit jún a jÚI.

19) Ung. Revue 1889, str. 628.
'0) Budapesti szel11le 1889, sv. 60, str. 113-150.

21) Századok 1889, str. 745-57.
2') Magyar konyvszel11le 1889, str. 219-227.
'3) Prot. szel11le 1890, str. 428-50.
2~)

Prot. szemle 1890, str. 721--43.

25) Egyet. phil. kozlony1890.

'0) Századok 1891, str. 447-78, 543-77.

27) Ung. Revue 1893, str. 40-59, 174-97.
2H)

20)
30)
31)
32)

Ev. egyház és iskola 1890, str. 396-97.
Paedagogiul11 1890.
Századok 1891, str. 65-68.
Ung, Revue 1891, str. 840--43.
Századok 1891, str. 238--40.
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háború«33). S filozofiokého hradiska významná je maďarská štúdia
»1: g y f é I s z á z a dam a g y a r f i I o z o f i a to r t é n e t é b éí 1«
od r. 1630-1680. 34 ) Pri tom, vracajúc sa ku Komenskému, napísal
príspevky k jeho životopisU 35 ), Drobnosti o rodišti a mladosti Komenského""). Poneváč sa blížilo jubileum 300. narodenia Komenského, napísal maďarský článok Comenius 37), písal o utvorení sa medzinárodnej spoloonosti Comenius 38), o pedagogických reformných pohyboch 30 ), »Zur Oeschichte der Wiedergeburt der Pedagogik«~O)
a z r'ecenzií r. 1891 treba spomenúf Vlčkove deiiny sloven~kej literatúryU), z cestopisov UtiIevelek,42)
JubHejný rok 1892 stal sa pamatným tým, že K vačala, jako
mladý 30ročný učenec, napísal vefký spis: »1ohann Amos Comenius, sein Leben und ~eine Schriften«, Berlin-Leipzig-Wien 1892,
strán 480 a 89, cena 6 1(. Spis tento znamenal medzník v bádaní
Komenského a cfalšie práce KVlačalove sú len doplnením tohoto vefdiela. Nielen, že mnohé oasopisy priniesly uznaniap]né recenzie 43),
ale viedenská teologická fakulta poctila povodcu doktorátom teologie, minisíer Spojených štátov amerických pozval ho za podpredsedu pedagogického kongresu v Chicagu 1893.
V jubilejnom tomto roku v Berlíne založe1ná bola medzinárodná
spoločnosť Comenius-Oesellschatt, ktorá vydávala mesačník Monatshefte der Comenius-Oesellschaft, s prílohou Mitteilungen. Do
tohoto časopisu prispieval vel'mi bohate. lineď v I. a II. ročníku uverejnil »Die ungarische Literatur« o Komenskom H ), »Autobiographisches aus den Schriften Comenius«45), k životopisu Komenského po33) Budapesti szemle 1891, sv. 66, str. 145-50.
::) ~udapest! szemle 1891, svazok 67, str. 161-96.
~) yasop!s C. M. 1891, str. 56-66, a nel11ecké Monatshefte d. CG. 1892.
3) CasoPls Muz. spoločnosti v Olomouci 1891, č. 32, str. 148-53.
7) Ev. egyház és iskola 1892, str. 98.
38) Ev. egyház és iskola 1891, str. 153-54.
30) Ev. egyház és iskola 1891, str. 10-11.
OD) Paedagog1ium 1891.
01) Budapesti szemle 1891, str. 474-80.
02) Ev. egyház és iskola 1891, str. 278-79 a 306.
oa) Cirk. listy 1892, str. 204-205, ČČM. 1892, ~tr. 543--44, 381.-83. _
Peda~ogické ~ozhledy 1892, str. 270, 1893 str. 16, a 1904 str. 487-490. ~v. listy XI, c. 7. - Protest. szel11le 1892, str. 403--404. -- Ev. egyház és
lskola 1892, str. 384-86. - Századok 1892. str. 837--44. ČČM. 1893
s~r. 281-83. - Paedagogium prinieslo výťah. - Srv. BibliograNu Zibrta'
dlel
sv. 2, rok 1911, kritiku Gindelyho a Golla.
'
) Monatshefte der C. O., r. I, str. 91.
45) Ročník 1892, strany od 109-121, 196-204, 275-285 a ročník 1893,
str. 39--46, 73-80, 136-143, 178-185, 226-232, 273-282, spolu 72 strán.
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dal príspevok o jeho štúdiach v lierborne' 6 ), na Komenského slávnosti Teol. olvasókoru v Prešporku, dňa 28. marca 1892, mal slávnostnú reč 47 ). Popri Komenskom všímal si deiín stykov anglickomaďarských"8) a prvých stop srovnávanía reči fínskei a maďar-

1916 prednášal nemecky" potom rusky. 55) Zahajovaciu prednášku
o irenicldrch snahách v dobe 30ročnej vojny mal v januári 1894. 56 )
V prvom roku ruského pobytu vyšla ešte znamenitá úvaha o pomere Komenského k druhému v e f k é m u f i I o z o f o v i tl o v é h o
vek u: fr a n c ú z s k emu Des car t o v 1.57 )
Po svojich výslmmných cestách mal v r'uskom pedagogickom
muzeu v Petrohrade prednášku, ktorá vyšla najprv v sbierke Acta
et commentationes univ. jurjevensis 58 ) a potom aj ako zvlášt'ny odtlačok (48 strá,n). Od tohoto roku častejšie stretám8 sa s jeho menom aj v slovenských časopisoch. Do Národných novín opísal americkú cestu 50 ) a v l<l1žomberku vydal v Petrohrade objavené Komenského Spicilegium didact.icum (Didaktické klasobranie) na
35 stranách. 00) Meno Kvačalovo stávalo sa čo diaf známejším v uče
nom svete. V tomto roku viedens,ká teologická fakulta nabídla mu
katedru praktiokej teologie, ale on ju neprHal.
V roku 1896 pl"acoval na nemeckých spolupracovllíkoch Komenského v pedagogickej reforme.
Napísal Ostern in Naarden, Komenský und das Perpetuum mobile a Chvála Oxfordu. 1l2) Štúdium
o Komenskom viedlo Kvačalu aj k bádaniu o jeho veľkom vnukovi
D. E. Jablo:1s lk0111. O dvornom kazatefstve tohoto mal prednášku
y univerzitnej aule ešte 1'. 1895, ale tlačou vyšla v Aktách univerzity až roku 1896 a potom zvlášť. 63 ) K tomu sa družia príspevky:
Eine bOhmische Gesandtschaft in Berlín 1723 6 ") a slovenský príspevole Nitrianski evanjelíci u pruského kráľa roku 1734. 05 ) Z cestopisov llvádzam opis cesty po studenom Balte 66 ), z t'ecenzií o vybraných spisoch 1. Matesia (7 ), tiež L a uče k o v h o f i I o z o f i c k é-
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skej"O).
V poslednom roku bratislavského pobytu napísal bibliografiu
Komenskéh0 50 ), uverejnil príspevok o kniežatstve Juraja Rakóczyh0 51 ), napísal cirkevno-politický člámok na obranu § 12. zák. čláukll
LIlI. z roku 1868""), recenzoval Pukanszkého úvahu o úlohách starozákonnej exegezy5") a uverejnil niektoré archiválie z bohatého
archívu lycea. 54)
III.
Počiatlcom školského roku 1893-94 prHal pozvanie jurjevskei
(Dorpat v Rusku) evanjelickej teologickej fakulty na katedru ci1'kevn~rch deHn' a v novembri 1893, rozlúčiac sa s Frešporkom, odišiel do Ruska, čím začína sa tretie obdobie jeho života. V l~usku
otvorilo sa mu ešte širšie pole vedecko-literárnej činnosti, cestoval
mnoho, tak hnecť v prvom roku pobytu ruského navštívil AmerLku.
Všade vyhfadával muzeá, archívy, lmihovne, študoval, sbieral a
stále doplňoval spisy a data jak biografické, tak bibliografické nielen od Komens.J\lého a o Komenskom, ale aj o osobách, ktoré s ním
prišly do styku, či osobného, priameho alebo listovného, nepriameho,
ideového jako učiteli a, predchodcovia, nasledovníci, pľÍživníci, ha
i protivníci. Niet vačšieho mesta, muzea, archívu, knihoVlne v Europe, ktoré by nebol vyhfadal a skúmal. Touto neúnavnou horlivosťou vyniesol z archívov a spracoval mnohé neznáme veci. Výsledok svoiich bádaní podáv'al v predlnáškach v mnohých rečiach,
menovite nemecky a rusky. Na samej univerzite jurjevskej do roku
'0) ČCl's. Muz. spolO'čillos,ti v Olomoud, Č. 34, str. 58-59.
'7) A pozsony ág. hitv. ev. lyc. értesit6je 1891-92, str. 105-114. -

Teol. zpráva z r. 1891-92, str. 27.
"8) Száz'adok 1892, str. 709-719, 793-810, nemecky Ung. Re'vue 1892,
str. 732.
'0) Századok 1892, nemecky Ung. Revue 1892, str. 123-124.
50) Stručný slovník pedag., sv. ll, str. 657-660. Srv. Ped. rozhl. 1891,
str. 265-66.
51) T6rtenelmi tár 1893, str. 673-78.
52) Ev. egyház és iskola 1893, str. 165-66.
53) Budapesti szemle 1893, str. 475-57.
54) lrodalom t6rt. k6zlemények 1893.
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:~) Die ,Religion in Oeschichte und Oegenwart, sv. I, str. 1991.
, "") lrelllsche Bestrebungen zur ZeH des 30jiihr. Krieges Dorpat 1894
stran 5f2. _Z_ Acta imi. Zpráva v M. C. O. 1895, str. 61. Čas 1894, str. 391. '
) CCM., str. 50-68. - Ped rozhl. 1895, str. 73,
58) K~rzer Bericht liber meime fo,rschuil1gs'l'eisen, Dorpat 1895. - IRec.
Slov. pohlady 1895, str. 447.
::) Nár. noyin~ 1895, č. 9-11, názav Susquahana, Niagara, Delaware.
Ul) R~c. y C. C. hist. 1895!. str: 415 ..- Ped. rozhL 1896, str. 13,
) Mlttellungen der Oes. fur dle ErzIehungs- und Schulgeschichte 1896
str. 317-22, aj zvláštny odtlačok.
'
62) Politik 1896, Č. zo 16. júna a ďalšie.
03) ~vláštny odtlačok má 28 strán. Rec. v Cirk. listoch 1896, str. 37. :Ev. egyhaz szemle 1896, II, č. 3.
:;,) l~hrbiic~el: f. Oesch. des Prat. in Osterreich 1896, str. 223.
) Cl}'kevne l'lSty 1896, stl'. 80-81, Viera a veda 358-361.
00) Nar. noviny 1896, str. 266-67.
7
6 ) Cirkevné listy 1896, str. 182.
20*
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h O S P i s u L u d sk é p o v e d o m i e 08 ) a na počiatku už spomenutú
pamratku na Št Koreňa. Keďže Kvačalu mnohí napádali, že v maďarských a nemeckých spisoch podpisuie sa macťarskou ortografiou,
na obranu odpovenal osvedčellím v »Osobnej otázke«.60)
70
Roku 1897 sostavil prvý svaz ok korešpondencie Kornenskéh0 ),
ďalei bádal o činnosti Jablonského, menovite o jeho dopisovaní so
slávnym nemeck5rm filozofom Leibnizom. 71 ) Zo slovenských pd72
spevkov treba uviesť opis teologickej konferencie v Jurieve ),
z recenzií »Skromné poznámky 73) na úsudok Krištofa Chorváta
v Cirkevných listoch 1897 (str. 11-12), napísaných o novom vydaní
Komenského spisu »Přemyšlování o dokonalosti křesťanské«, k,torými poznámkami postavil sa proti úsudku ChorvMovmu.
Roku 1898 pokračoval v štúdiu če~kei exulantskej rodiny
Pigulo-Jablonskei, mal o nej prednášku v Král. českej spoločnosti
naúk v Prahe v marci 1898.74 ) V tomto roku konal dlhú študijnú
cestu v Ríme a v Itálii vobec, ktorú zopakoval aj r. 1900, čoho stopy
máme v »Listoch z Ríma«, ktoré (počtom 3) napísal Cirkevným
listom.75) V tomto roku stretáme sa aj s poslednou jeho maďarskou
76
rozpravou o pruských stykoch Pl'. Rákóczyho 1I. ) Z recenzií uvá77
dzam posudok o Masarykovom spise Ján tlus ) a Mockovom spise
»Biskup J. Kaliuwa.«78)
Ešte roku 1897 v Petrohrade mal prednášku Da téma »K 0m e n s k Ý a R o u s s e a U«, dvaia horlivci v historii výchovy, ktorá
vyšla \nemecky, česky v časopise »Komenský« a slovensky roku
1899.'9) Tak podobne roku 1897 v krúžku Komenského mal pred---68) Slovenské pohl'ady 1896, str. 506-508.
69) Cirkevné listy 1896, str. 164.
,
70) Korespondence J. A. Komenského, I, 1897 a 18,98, stra? 48 .a 197373, R.ec. v ČČM. 1897, str. 398-99. - Archiv f. slavlsche Pllo~Ogle 1898,
str. 410-17. __ Cirkevné listy 1899, str. 91-92. ---: Ped. rozhl., str. 24-26 a
1904, str. 488-89. - Komenský, 1901, 170: - Na~e doba. 1899, str. 868.,
71) D. E. Jablonsky, Bniehvechse,l 1ll11lt Lelbmz, Berhn 1897. - Sza,za-

dok 1897, str. 566.
72) Cirkevné listy 1897, str. 39-40 a 80.
73 ) Cirkevné listy 1897, str. 145.
74) Slovenské pohl'ady 1898, str. 587-97, odtlačok Turč. Sv. Martin,
.
strán 11, a Viera a veda 394-410.
75) Prvý list, I, str. 88-89, II, str. 114-116, III, str. 147-49. Vlera a
veda, str. 41-57.
76) Századok 1898, str. 577-597.
.
77) Cirkevné listy 1898, str. 22-25. Vlera a veda, str. 26-35.
78) ČČM. 1898, str. 189-190.
79) Slov. pohl'ady 1899, str. 541-47, a skráten~ vo Viere a vede,
str. 371-379. Nemecky v Deutsche Schule. Komensky r. 40. str. 657 a 673.
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nášku o osudoch Komenského spisu Magna didactica za jeho živobý-tia, ktorá vyšla česky i nemeoky roku 1899.8°) Študoval účasť
1. V. Andreaeho (1586-1654), predchodcu pietistov, v tajných družstvách 81 ), vyniesol na svetlo nové p1'Íspevky dopisovania Jablonského a Leibniza (pokračovanie do r. 1897).82) Z cestopisov v polemike
napísal 1. II II. doslov k »Listom z Ríma«, kecť Pr. Osvald, redaktor
»Kazatefne«, v »Literárnych listoch« na obežník biskupského ordinariátu vyniesol katolícky súd o tlusovi. 83 ) Okrem ,toh~ opísal postavenie našich evanjeliokých spoluveriacich v ríši pravoslávneho
cára pod názvom »Z ciest po Rusku«.84) V recenziách kriticky
rozobml Masarykov spis »Palacky's Idee des. b6hmischen Volkes«(,
1. ročník Blahovho »tllasu« a Dušana Makovického poučné čítanie
pod nadpisom »Realizmus, romantika a askéza«85), Alberta Berzeviczyho spis ltalia pod názvom »tlumanista medzi Maďarmi«.8il)
Ako predtým bol členom maď'arskej hisíorickei spoločnosti (Magyar tOrténelmi társulat Budapest), tak roku 1899 za vedecké zásluhy zvolený bol členom Kráf. českei spoločnosti naúk v Prahe.
Roku 1900 berlínska Akademia slávila 200ročné iubileum.
Kvačala, ktorý už v spise o exulantslkei rodine 1898 a v dopisovaní
Jablonského s Leibnizom 1899 upozornil na slovanské zásluhy pri
založe,ní Akademie v iubileinom roku 1900, vrátil sa opat k tomuto
predmetu a v článkoch »Die Spannheimkonferenz in Berlin«87) poukázal na to Nemcom a v člá11lku »Prvé storočie berlínskei Akademie a Muzeálna slovenská spoločnosť« Slovákom.H8 ) Z komeniologie česky písal o dielach Komenského v polovici minulého sto80) ČČM. 1899, Is'tr. 248-52, 333-38, skrátene vo Viere a vede
str. 329-341. - Cirkevné listy 1897, str. 80-81. - Monatshefte der CO.
189.9, str. 129-144. Obsah v Ped. rozhl. 1899, str. 182-83. R.ec. v Komenskem 1902, str. 409.
81) V Aktách univerzity jurjevskej, v Monatshefte der CO. 1899.
str. 307-12, zvlášf na 80 stranách. R.ec. Cirk. listy 1899, str. 122-23.
82) Vyšlo v Jurjeve 1899, str. 27 a 202. R.ec. Listy filolog. 1899, str.
151-52. - Ci!'k. listy 1899, str. 377-78. - Komenský 1901, str. 34-35. -Monatshefte der CO. 1900, str. 180.
83) Cirk. listy 1899, str. 70-75, 133-35. - Viera a veda, str. 58-69.
84) Cirk. listy 1899, str. 228-34.
85) Cirk listy 1899, str. 264-68, 325-330, 356-60. - Viera veda
str. 85-109.
86) Slov. pohl'ady 1899, str. 733-39. - Viera a veda, str. 230-40.
7
8 ) Monatshefte der CO. 1900, str. 22-43. Viď Oeschichtsquellen
Deutschlands.
88) Slov. pohfady 1900, str. 403-409. Viera a veda, stl'. 411-421.
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ročia 80 ) a v liter~túre všimnul si pol'slkej litera túry o Komenskom.°

O
)

Na Slovensku pokračoval v hádke proti katolíckym novinám
i proti realistickému »lIlasu«. Tak vzniknul »lIL doslov k Listom z Ríma aj s dodatkom"l) a odpoveď »Na pravo i na favo«.92)
Akiste 011 písal anonymne o Es,toncoch »Z bojov maLého národa«.O,l)
Roku 1901 nemecky napísal dodatky ku korešpondencii Komenského0 4 ) a na vyzvmnie liistorickej spoločnosti pozňanskej člá
nok »D. J. Jablonský und Orosspolel1«, letorý patrí medzi vačšie
články povOdCU,05) I'náče v tomto roku nového storočia mnoho úsilia
veHoval prvému evanjeUclcému teologickému časopis1l vedecleému,
ktorý jako Pl'íloha »Cirkevných listov« pod titulom »Časopis pre
evanjelické bohoslovie« začal a, žiafbohu, i prestal v tomto roku vycháclzať pod redakciou Juraja Janošku a pri spolupracovníctve viedenského teo1. profesora Oustava Skalského. Už kOl1com roku 1900
spolu so Skalským uapísa,l v Cirl~evných listoch náveštie o nOV0111'
časopise a seba označil ako spolupracovníka v obore historickej Cl
systematickej teologie.oO) Tu obšírne rozobral tlarnackov spis »Podstata kresťanstva«07), podal úvahu o Ritschlových cel1nostných
úsudkoch0 8) a rozbor dvoch slovanských románov: Sienkiewiczovha »Quo vadis« a Tolstého» Vzkriesenie«.oO)
V 40, roku svojho života (1902) v slovenčine pocl tlač pripravi!
a úvodom opatri! v Lipt. Sv. Mikuláši vyšlý prvý český spis Komenského »Listové do nebe«,'oo) Vtedy vyšLa aj úvaha )}ProtestaIltizmus a tradícia<,HJ) a II. svazlYk Komenského korešpondencie jako
10
pokračovanie z roku 1897, poťažne 1898. ")
Roku 1903 chystal ďalší vefký spis, !ceď študoval vliv Komen89) Komenský 1900, str. 593-95, 628-29.
9U) Slov. pohl'ady 1900, str. 230-38.
.
lli) Cirkevné listy 1900, str. 82-86, 112-16. - Viera a veda 70-84.
02) Cirk. listy 1900, str. 257-59. - Viera a veda, str. 110-14.
93) Cirk. listy 1900, str. 22-25.
94) Monatshefte der CO. 1901, str. 44-46.
95) Zeitschrift d. Mst. Oes. fiir Posen. Pozňansko 1901. str. 30.
06) Cirk. listy 1900, str. 340-41.
97) Vyšlo pozmenené aj vo Viere a vede. str. 1-20.
98) Vyšlo tiež aj vo Viere a vede, str. 21-25.
99) Tiež aj vo Viere a vede, str. 444-469. Rec. Slov. pohl'ady 1901,
str. 679-80, rok 1902, str. 64.
100) Strán 8 a 40. Rec. Cirk. listy 1902, str. 54.
101) Cirk. listy ]902, str. 100-102. - Viera a veda, str. 36-40.
102) Vyšlo jako V. číslo spisoy J. A. Komenského 1902, str. 30 a 352. Rec. Cir'k. listy 1902, str. 345-46. - Ped. rozhl. 13-14, r. 1904. sM.488-89.
_ Slov. pohl'ady 1904, str. 190. - Slov. pohl'ady 1902, str. 693.
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ského peclagogickej reformy. na nemecké školstvo; už v apríli tohože roku mal o tom prednášku v novofilologíckom spolku v Petrohrade, ale výsledok bádania v tlači vyšiel až roku nasledujúceho.
Nemecky písal o pomere Komenského k básníkovi Opitzovi a o
jeho elegíi nad Alex. SchlicMingom. 1I1 :1) Kriticky recenzoval Ma rgin o v u k 'n i ž o č k u N o v o vek á fil o z o f i a a S lov á C il04 ),
nadchnutý tým, že tlviezdoslav popri vla,stných tvorbách prekladá
aj vefdiela svetových klasiko v (Shakespeare, Ooethe atď.), vcfačne
ho pozdraví'l článkom »Ozvena vl'údna«.105)
Vyše som spomellul prednášku o vlive Komenského pedagogickej reformy na nemecké školstvo. Táto vyšla nemecky tohoto rokulO"), slovensky tiež tohoto roku 107 ) a česky r. 1905,'OS) To všal,
bol len výťah nového vefkého spisu Kvačalovho: )} Die paedagogische l<eforill des Comenius in Deu:íschlal1d bis zum Ausgange des
XVII. Jahrhunderts«lUU), ktorý hodne ruchu narobil. 11O ) Tohoto roku
stal sa čestným členom spolku Oesellschaft fUr Oeschichte des Protestantismus in Osterreich a Akaclemia naúk v Petrohrade udelila
mu za práce o KomenSlkom, zvlášť za dva svazky korešpondencie
Komeil1Ského cenu KoUarevského. Do tohoto roku padá aj Comcniana l11 ) , populárna úvaha z posledných dňov Jána tlusa112 ) a Rafael
hrabe Leszdnsl<i. 113 ) l<ecenzie písal o Smetánkovom vydaní Chelčic
kého Postily, o Kybalovom spise Matej z Janova, O Burscheho Zarys
dziejów, Royovej Bez Boha na svete l14 ). Nekrolog O. Bellu, vojenského kaplána a lyrického básnika." 5 )
Monatshefte der CO. 1903. str. 35-38.
CidL listy 1903, str. 205-207. - Viera a veda 115-119.
105) Slov. pohl'ady 1903, str. 227-31.
10") Zeitschrift f. Brudergesch. 1904, č. 3.
107) Slov. pohl'ady 1904, str. 190-99. Viera a veda 380-393.
lOS) Komenský 1905, str. 1129-133
a 145~150, a Pecl. rozhl. 1904,
str. 489-490, a 1905, str. 364-372.
109) Vyšlo vo dvoch svazkoch, strán 44 a 395, v Monumenta Oenn.
Paed., Band 26, 32.
110) Slov. pohl'ady 1904, str. 138-40, 212~222. Č. č. hist. 1904. - ČČM.
1905, str. 189-193 535-39, sv. I Sbor. mor. uč. jednot 1904, č. 3. - Monatshefte der CO. 1904. ~ Jahrbuch fur Oesch. des Prot. in Osterreich 25, str.
419. - Korresp01nde,IJjvbla,tt .1905, sk 224. ~ Kádrneor: Dej,bny ped. I, ~tr. 24.
111) Tiež v Jahrbuch Osten. 1904 i 1906.
112) Tran. Kalendár 1904, str. 66-76. -- Viera a veda 222-229.
113) Kalendár pre pol'ských evanjelikov 1904.
114) Cirk. listy 1904, str. 163-G5, 207-209, 240-43, 272--75. - Viera
a veda str. 125-43.
115) Dennica 1904. - Čas, č. 8, str. 117.
103)

104)
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Roku 1905 začína sa nový vel'ký obor práce Kvačalovej. Ústredný spolok učitel'ských jednot českých na Morave uzavrel vydať
sbierku Veš;kerých spisOv J. A. Komenského spolu aj s Archívom
pre bádanie života a diela Komenského. Súbor všetkých spis ov bol
rozpočítaný ,na 25-30 svazkov v piatioh oddeleniach, z ktorých
filozofické a korešpondenčné oddelenie usporiadať podobral sa
Kvačala. ) V práci nehatila ho a:ni nová polemia s českými Mstorikmi kritikmi, Morým v Slov. pohl'adoch poslal odkaz 117 ). Pre jnbilejnll slávnosf ra:kúskych protestantských historikov pracoval na
sostavení novej literatúry o Komenskom od roku 1892 do 1904, čím
pokračoval bibliografiu z roku 1887, pofažne 1899i19 ). Upozornil na
»Starý umelecký portrat J. A. Komenského.«l1!l) Tohoto roku postavil si nový d61ežitý predmelt bádania, ktorý upútal jeho pozornosf ešte pri doktorSlkej disertácii a obnovený bol rímskou cestou.
Je to italský filozof a pedagog pozdnej renesančnej doby Tomáš
Campanella. ltalskí histortkovia (Catalano) radi ho sta va1i do popredia dejín novovekej výchovovedy a kládli ho nad Komenského.
Kvačala skúmal, či je Campanella otcom novšej výchovovedy.l2O)
Nemecky odpovedal Catalll1novi o pomere Campandlu k pedagogike 121 ) a rusky písal o p o s 1 a n í Cam pan e II o v o m k ve 1'k o k ni e ž a ť u m o s k e v s k ém u. 122 ) Jako profesora teologie zaujímaly aj pra!"tické výchovné otázky, ktorým venova! č!ánok:
V záujme výchovy našich teologov,123) Zo sbierky Komenského koresp. II. Prídavky Magyar Protestáns EgyháztDrténeti Adattár priniesol Komenského prípis Ž. Rákóczymu »Sermo secretus Nathanis
ad Davidem« a Jurajovi Rákóczymu II. »Gentis felicitas«.124)
Roku 1906 pokračoval v štúdiach o Cam pan e II o v i a písal
116

110) Monatshefte des CO. 1905, str. 248-52. -- Mitteilungen, XV, 258.
- Cirkevné listy 1905, str. 311-12.
117) Slov. pohfady 1905, str. 302--304.
118) Slovenské pohrady 1905, str. 37-53. - Jahrb. in Osterr. 1905,
str. 281-308. - Viera a veda 303-28. - Komenský 193-97, 213--16,

225-29, 243-47.
.
119) Nár. noviny 1905, č. 112. - Zpráva o Komenském 1909. - Věst
ník USJU. na Mor. 1908/9, str. 731. - Kal. Tranovský 1910, str. 55 a 56.
120) Ústř. Spolku uč. jednot na Mor. 1905, str. 97-105, zvlášť strán 16.
Viera a veda, str. 287-302.
121) Die deutsche Schule 1905, aj zvlášť. Rec. Ped. rozhl. 1909, str. 686.
122) Ruská ved. spol. pri univ. jurjevskej, strán 28.
12") Cirk, listy 1905, str. 228-34.
124) Ročník IV .. str. 128-43 a 144--46.
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o ňom r u s k y,125) Zo svojich ciest roku 1904 po Turecku podal populárnu rozprávku ),y chráme svatej Sofie v Carihrade«l"O), čo doplnené vyšlo 1911 vo sbierke Viera a veda. 127 ) Z ďalších cestopis ov
spomenieme opis »Od Dunaja cez Bospor k Baltu«128) a »Obrat v
pribaltických krajoch«.129) Keďže Časopis pre ev. bohoslovie 1901 len
rok vychádzal, tohoto roku chystal sa ho vzkriesif130), poťažne s dr.
Jánom Lajčiakom nový vedecký časopis redigovať, ktorý sa mal
131
volať Viera a veda. ) Ani hádky neprestaly, pokračovalo sa v polemii s KatoHckymi novinami H2 ) i s českými historikmi-kritikmi.133)
Z populárnych článkov spomenieme v estónskych nemeckých novinách vyšlých: Der Traumer und der RealisU 3') V Slovenskom týždeníku opísal estónsku hospodársku výstavu v Jurjeve pod titulom
»Eesli maituse nimekiri«.
Roku 1907 zo štúdií o Komenskom uvádzame Komenského prvé
styky s .Francúzmj135), o Jablonskom jako dozvuk k slávnostiam rákóczyovským o prácach Jablonského v prospech cirkvi slovanskoeWlnjelickej130), . o Cam pan e II o v i, jeho utopistické názory v
spise C i v i t a s s o 1i S.137) Recenzie: pod názvom Hussica písal
o Iiusovej postile od ŽiLku, o sobraných spisoch Jána Husa, o .Faberovej štúclii: Wie sah Hus aus 138); sem patrí tiež úvaha o Harnackovej Historii dogmáU39)
I~oku 1908 nemeoky písal o svojich dvoch nových prácach o
Komen;;kom, rozumej Komenského prvé styky s .Francúzmi a Prielomy vo viere Komenského a Miczkiewicza. HO ) Na počesť známeho
125) Žurn. min. nar. pro sv. 1906-7.
12") Tran. Kal. 1906.
127) Viď str. 159-69.
12') Slov. pohl'ady 1906, str. 373-91, 494-503.
129) Nár. noviny 1906 (či 1905?).
130) Viď Vzkriesenie v Cirk, listoch 1906, str. 293-94.
131) Slov. pohfady 1906, str. 756. - Cirk. listy 1907, str. 89. - Čas
1907, str. 547.
132) Cirk. listy 1906, str. 178-80.
3
13 ) Pod názvom: Po poldruha roku v Slov. pohl'. 1906, str. 713-16.
13') Das kleine Blatt 1906.
135) Slov. pohľady 1907, str. 280-293.
130)
7 Cirk. listy 1907, str. 103-108. -- Viera a veda, str. 362--70.
13 ) Kal. Tran. 1907. - Viera a veda, str. 215-21. - Kal. Pal. 1925,
str. 113-115.
138) Cirkevné listy 1907, str. 277-281.
139) Cirk. listy 1907, str. 250-253.
140) Zwei neuere Arbeiten uber Comenius v Mitteilungen der Oesellschaft filr die Erziehung 1908. - Rec. Slovenské pohl'ady 1908, str. 446. _
Pedagog·ické rozhledy 109, str. 683-85.
Kom. str. 445. - Literárne
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ruského učenca a slove,nského priaznivca, Vladimíra Lamanského,
vydaný bol Sborník a v tomto, iVby slovenská literatúra nezostala
nezastúpená, napísal Kvačala dokladnú š-túdiu »Prielomy vo viere
Komenského a Miczkiewicza«, ktorá vyšla aj vo zvláštnom odtlačku
v Petrohrade na 128 stmnách a tak patrí tiež medzi v~lčšie spisy
Kvačalove. O druhom predmete svojho bádal1ia, Cam pan e Ilov i, p í s a I t i e Ž, a t o oje hop o'll e rek F e rdi n a n d ov i II. 141 ) V datach z r. 1906 som poznamenal, že chystal sa vzkriesiť slovenský teologický časopis, ktorý sa mal volať "Viera a ve cla '.<,
avšak z Cirkevných list ov dozvedáme sa roku 1907, že pre neoča
káviVné prekážky Inevyšiel. W ) O týchto prekážkach jedno-druhé
vyšlo na javo v Slovenských pohl'acloch. Lajčiak, ktorý mal byť
spolupracovníkom časopisu pod značkou »-k«, napísal clo Slovenských pohl'adov článok »Naše Hterárne úlohy«14:l), v ktorom zaujal
liberálne stanovisko teologické. Na to Kvačala, ktorý ie cirkevný
teolog, odpovedal článkom »Teologia saltans«1H), a tak názorové
rozcliely prispely k nevzkrieseniu časopisu. Z nástinu vidíme, že názorove vyhranený K vačala po polemii s katolíkmi, reaHstami, če
skými kritikmi clostal sa do pole'llie so slovenským liberálom.
Bohatá bola lHerárna činnosť roku 1909. Nielen, le písal o súbornom vyclaní spisov Kome,nského H5), ale akoby pokračovaním
korešponclencie Komenského vyclal zase vačší spis, svtizok prameHII
ňov, pocl názvom »Analecta Comeniana« s latinski'm Ílvoclom. )
Dňa 4. augusta na valnom shromaždení Muzeálnej slovenskej spoločnosti v Turč. Sv. Martine prečítaná bola jeho práca »Daniel e.
Jablonský a Fr. Rákóczy 11.«, ktorá bola uverejnená v sborníku
tejže spoločnosti. Keďže podľa Dodatkov sbierky Víery a vecly1'7)
text prednášky v Sbonníku uverej'l1enej nosí značné stopy cenzúry
robenej bez Kvačalovho vedomia a proti jeho voli, uverejnil póvodnáveštie o tem napísal v Cirkevllých listoch r. 1907, str. 143, 176.
- Rec. Cirk. listy 1908, str. 95-97. - Slov. pohl'ady 1908, str. 59-60. Pedagogické rozhl. 1909, č. 7. - Věstník 1909, č. 26.
~
141) Vyšlo nemecky v zprávach Akademie vied, Viedeň. - Srv. Ceský
čas. hist. 1912.
142) Cirkevné listy 1907, str. 89.
143) Slov. pohl'ady 1908, str. 466-74.·
144) Slov. pohl'ady 1908, str. 668-71.
145) MonatsheHe der CO 1909, str. 150-51, tiež v Mitteilungen.
140) Vyšlo v Aktách univerzity jurjevskej a zvlášť, st rán 8 a 178. Rel. cii·k. listy 190, str. 353. - Čas. česko muz. 1911, str. 295-96.
147) Viera a veda, str. 471.

Prol. Dr. Ján R.

Kvačala

315

nú preclnášku v menovanej .sbierke Viera a veda. 148) Spomenul som
užniekol'kokráť, že okrem Komenského a Jablonského hlavnirm

preclmetom bádiVnia bol Campanella. Práce o tomto vynikaiúco111
mužovi clo 1909 boly len preclprácami k vel'kému spisu T h. C a 111pan e II a, e in R e for m e r cl e r a u s g e h e n den R e n a i sH
s a n c e. ") Spisu toho povšimli si aj vynikajúci talianski učenci,15.J)
Sem patrí tiežúvaha »Protestantische gelehrte Polemik geg;en
Campanella vor seiner fiaftentlassung«/51) Okrem toho napísal »Die
Beziehungen der Unitat zu Flatius«152) a »Caspar Sciopius (Schoppe)
als Padagog«.'53) Z posudkov pozo.ruhodné sú »Za 3vobodu svě
domí a učení« o reči Masaryka a Drtinu 154) a »Ibsen a BiOrnson 1.«155)
V istom smysle významným medzníkom komeniologie K vača
lovej ie rok 1910. Uskutočnil sa totiž pripravovaný vefkolepý plán
súborného vyclania Veškerých spisov J. A. Komenského a pre pramene clóležitého Archívu pre bádanie o živote a spisoch J. A. Komenského. Pri onom súbomom vydaní spisov stal sa Kvačala hlavni'l11
reclaktorom a Archívu reclaktorom a bkmer z troch štvrtín ai prispievatel'om, a to v slovenskei reči. Zo súbomých spisov vyšly posial' svazky XV.: 1910, VI.: 1911, XVII.: 1912, IV.: 1913, 1.: 1914,
IX. : 1915, a XVII. : 1920. Z Archívu vyšlo posial' 13 sošitov. Jako
hlavný redaktor vel'kého podniku napísal slovenský prospekt. 15Il )
V I. sošite Archívu uvereinil prívet (4 str.), o správnom poníma,ní
náboženského vývoja Komenského (3 stL), Analecta ComenianG
(18 str.), prvé prostreclníctvo Petra Figu1a v záujme Komenského
(4 str.), Valerian Magni a jeho polemika s Komenským (3 str.), K historii spojenia Komenského s Karlom Gustávom (4 str.), menšie
148) Viera a veda, str. 342-357.
14") Vyšiel v Berlíne 1909, strán 16 a 154.
l ú O) felice Tocco: Le publioazione del prof. Kvačala sul Campal1ella
nota del socio felice Tocco, Roma 1910. - Rec. Práce prol. Kvačalu
v král'. akademii v Ríme, strán 16, v Cirk. listoch 1910, str. 132-33.
1Ú l) Vyšlo v Aktách univ. jurjevskej a zvlášť 1909, strán 40 a 8.
l Ú 2) Rusky vyšlo v turnale min. nar. prosy. 1909, str. 354-92, slovensky vo Viere a vede, str. 241-281, nemecky v Jahrbuch ... Osten. Ref. Ceský čas. hist. 1913.
153) Mitteilungen de.r Oe·s. fUr Erzi-e:lmug... 1909, aj zvlášť s,trán 21.
- Rec. Cirk. listy 1909, str. 353.
154) Cirk. listy 1909, str. 10-12. - Viera a veda. str. 120-124.
151» Cirkevné listy 1909, str. 163-65.
150) Slovenské pohl'ady 1910, str. 127.
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zprávy biograficl<!é (3 str.), bibliografia (str. 11), literatúra a doslov
(3 str.). Sošit má spolu 55 strán od ll1eho. 157 ). O spomenutýoh Analectách písal aj nemeoky.158) V tomto roku dostal sa do nového ostrého sporu. V aprílovom čísle 1910 Cirkevných listov, pod nadpisom
Nebezpečná znášanlivosť 150 ) poukázal na plytké, udajne pokrokové
duševlllé prúdy, čím sa dotknul časopisu Prúdov a ich smeru. Prúdy
odpovedaly článkom: »Prúdy pred cirkevným súdom«.l6O) Na to
Kvačala dal odvetu: »Mutné a mútené VOdy.«161) Sem patrí asi aj
»Parodia a nie jubileum«.162) Keďže Kvačalu napadli aj pre neslovenský sloh, do polemie na jeho obranu zamiešal sa aj J. Š'kultéty.lOS)
Spor skončil Kvačala osvedčením »V osobnej otázke«.164) l ciest
a skúseností, a to medzi Estoncami a Lotyšmi máme v opise ),l ciest
po Rusku«.165) Tiež "VOlker, der Protestantismus in Polen.«160) Z
recenzií zaznačujem o Loescheho "Luther, Melanchton und Kalvin
in Osterreich-Ungarn«.167)
Pre slovenských evanjelikov najvačšou udalosťou r. 1911 bolo,
že na požiadanie správy spolku Tranoscia sostavil sbierlm svoiich
menších teologických prác pre slovenskú evanjelickú verejnosL
Sbierka dostala názov zmareného časopisu Viera a veda.163) Venovaná je pamiatke jeho rodičov, obsahuje 35 úvah a článkov, zvačša
už predtým uverejnených. O historikume a úkoloch ~bierky uvedomuje nás Predmluva100 ) a Dodatky.170) Nové sú len články: »tlroby
starých kresfanov«171), "Novšie náhrady o slovensk3Tch apoštoloch
a ich diele«172) a ,) Vznik rádu františkánskeho«.173) Že kniha vzbu157) R.eL Č. Č. M. 1911, str. 296-97.
158) Monatshefte der CG. 1910, str. 143-47.- Slov. doplňky v Nár.
novinách 1910, č. 93, 96, 98-99, 104-105 .
. 150) Cirkevné listy 1910, str. 117-19 a 155-56.
100) Prúdy 1910, č. 7, str. 166-71.
161) Cirkevné listy 1910, str. 187-92.
102) Nár. noviny 1910, č. 101.
10a ) Slov. pohfady 1910, str. 268-70.
104) Cirk. listy 1910, str. 348.
105) Cirkevné listy 1910, str. 367-71.
160) Zeitschrift fUr BrUdergeschichte 1910.
tu7) Cirkevné listy 1910, str. 99-101.
108) Sbierka vyšla v Lipt. Sv. Mikuláši 1911, str. 471.
160) Má štyri strany.
170) Dodauky majú dve strany.
171) Viera a veda, str. 144-58; je to vlastne doplne.nie II. Listu z R.íma
z roku 1898.
172 ) Viera a veda, str. 170-92.
173) Viera a veda, str. 193-214.
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dila u nás živý ohlas, o tom. svedčia recenzie. ) Okrem sbier1ky napísaJ článok »Komenský v Uhrách«175), Ob e rdi e Gen e sed e r
S c h rif ten T. Cam pan e II a S176), ktorým zavr;;n svoje bácLanie
o Campanellovi, krit1ku na spisy J. Wolfa pod titulom »Nová hviezda«.177) V cestopisoch podal pokračovanie minuloročného opisu z
ciest po Rusku: »Z duševného života dvoch malých národov na
Severe«178), kde je prehľad časopisectva a študentstva u Lotyšov
a Estoncov. Keďže tu boly obsažené isté návrhy a námety aj pre
slovenské študentstvo, toto mu odpovedalo v Prúdoch poznámkami
»K jednému článku«.179)
V jubilejnom roku 50. výročia svojho života, totiž 1912, napísal
úvahu o ffalncúz'skom predchodcu Campanellu, o V. Postellovi.1SO)
ZredigoVia! II. sošit Archívu. V tomto sošite uverejnil: Príspevky
k deiinám zjavení Drábikových (23 str.), Vnuknutie Komenského
učebníkov V Rusku za panovania Petra Velikého (5 str.), Monogramy a elegie Komenského (4 str.), Bibliografia (3 str.), Literatúra
(10 str.), K historii vydania spis ov Komenského, totiž zápisnica zasadnutia zo 17. ja,nuára 1912 (8 str.), spolu 57 strán, z toho len
4 strany nie jeho.181) Pokračoval z roku 1909 v rozbore svetonázorov dvoch severských velikánov: lbsena a Bjéirnsona18 ?'), písal o
Komenského spomienkach 183 ), nemecky »Comenlus«, prehfad literatúry 1910-12.1S3a) Tohoto roku, ako jubilejného, bohatá je aj literatúra o ňom. Vď ačné evanjeHctvo, národ, menovite Ústřední spolek
jednot učitelských na Moravě pripomenuly si vzácne jubileum, vyzdvihly veľké zásluhy učencove a želaly požehnanie na ďalšiu
174

PÚť.'84)

174) ~irke:,né listy 1911, str. 325, ročník 1912, str. 159-62, 202--206,
Slove1~~ke pohl~dy 1911, str. 384,. Prúdy 1911, str. 127.
) Slov. cluamka Mo:mV'~ko-shezstk:ej Be·sedy v Prahe 1911, sur. 315 a1ž
323, - R.ec. Ped. rozhl. 1912, str. 690-91.
:;") Aktá univerzity jurjevskej 1911, tiež reL o spise Toccu.
1 7) Slovenské pohľady 1911, str. 618-22.
78) Slovenské pohfady 1911, str. 292-99.
170) Prúdy 1911, str. 411-13.
:::) Archiv fUr geL G. 1912, str. 286; pokračovanie 1914 a 1918.
1 ) R.~c. v. Č. C. Ii. 1912, str. 142--44 a Č. M. M. 1912, str. 95-104.
8_) CU'k, hsty 1912, str. 22-27, 85-91.
183) Nár. noviny 1912, č. 106-107.
18:la) V Beilag1e z. d. Zeit, 'str. 128~34.
_.
184) Cirkevné listy 19~2, ~tr. )4~. - Slov. pohfady 1912, str. 128. Z1ve'.la 191?, str .. 1~6. - yestlllk Ustr. spol. jednot uč. na M. 1912 v Brne.
- ŽivotOPIS, a blbhografta od Jos. Krumpholca, aj vo zvláštnom odtlačku
na 15 stranach.
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R.oku 1913 odvcfačil sa národu za pozornosť t~rm, že súčasne
s nemeckým spracovaním toho že tematu pre sbierku Die grossen
Erzieher, vypracoval knihu v slovenskom jazyku o 1. A. Komenskom, o jeho osobnosti a sústave vedy pedagogickej, čo vychádzalo
najprv v Slovenských pohfadooh 185) a potom zvlášť. 186 ) Z Archívu
vyšiel III. sošit na 61 stranách, ktorý celý je od neho. SÚ tam člán
ky: Vzácna pamiatka z česl~ej historie (3 str.), vefmi cenný nález
»Komenského posledné rozpomienky-contil1uatio (47 str.), Bibliografia (6 str.), literatúra (3 str.). Nemecky sostavi! »Die letzten autobiographischen Aufzeichnungen des Comenius«"87) a jeden nemecký
jeho rukopis do italčiny preložil slávny talianský filozof Benedetto
Croce.t8S ) Z literárnych recenzií spomírnam Hterárnu besiedku o knihe Kristiny Royovej »Za presvedčenie, čili z Mezopotámie do Kanaanu«.180)
Roky svetovej vojny od 1914 až do 1920, kecf aj úplne neznemožnily, ale hodne mu zahatily jak prácu bádania, tak aj písania a
vydávania. Ešte pred vojnou roku 1914 vyšiel 1. svazok Veškerých
spisov Komenského, ktorý obsahoval sedem filozofických prvotín
Komenského, ale Ueto pod tlač neupravil on. On zredigoval IV. sošit Archívu na 48 stranách, z ktorých 35 strán je jeho. Tu napísal
nové podrobnosti o Komenského spojelllí s Angliou (8 str.), poznámky k článku "Komenského posledné rozpomienky« (4 str.); memorial
o proroctvách Drábikových (7 str.), menšie príspevky (7 str.), zprávy biografické (3 stL), literatúra (6 str.).190) Recenzoval cirkevnohistorické práce V. Kybala1'11) a cfalších pať cirkevno-historických
spisov pod titulom »K cil1kevným dejinám Česka«.102) V tomto roku
ako cirkevného historika popri Komenskom, Jablonskom, CampaneHovi, zauiíma aj vznešená postava Jána Hnsa. V Slovensldrch
pohfadoch začal uverejňovať, tak sa zdá, dlhšiu štúdiu o Husovi a
jeho dobe, z ktorej vyšla len prvá časť: dius a jeho učitelia«lO:l),
Slov. pohl'ady 1913, str. 449-78, 593-647, 737-56.
Spis vyšiel v Tranoscia vydaní v Turč. Sy. Martine 19~3, str. 12?
_ ~ec. Cirkevné listy 1~14, str. 200-201. Nemecky X a 192 stran. ~eferat
v Ped. rozhl. 638-39, C. M. M. 1913, str. 311-13, 1914, str. 321-23.
187) Zeit~chr,jft Hir Gesch. der Erzieh~ng, Berlin. 1?13, S?šit 1, str. 15.
188) Neapol, str. 12. Intorno ad alcul1l manoscnth ... dl Tom. Camp.
180) Živena 1913, str. 24-27.
__
100) Rec. v Č. M. M.- 138-40, v C. C. M. str. 442-·A4.
lOl) Cirkevmé listy 1914, str. 95-98.
192) Cirkevné listy, str. 145-49.
19:J) Slovenské pohl'ady 1914, str. 187-191.
185)
180)
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lebo vojna prekazila cfalšie. uverejňov-anie. Pokračoval aj v štúdii
z roku 1909 a pedagogovi Kašparovi Scioppovi'94), aj o V. Postellovi. 1Oó )
Iilavné pole, kde Kvačalove výsledky bádania vychádzaly, totiž
Archív, vo vojenných rokoch prestal vychádza t, styky boly zlnemožnené a z roku 1915 dozvedel som sa len o úvahách o Bod in o v i aLe i b n i tz o V i 100), prÍspeVlku k dejinám mystiky v reformačnej dobe '07 ) a o dvoch rusky vyšlých prácach. Jedna má názov
»Husovo prvé zaneprázdnenie filozofické a nové kritické vydanie
diel Wiclefových«'118) a druhá »Hus a prvé stoletie pražskej univerzity«.1OO) Posledná bola slávnostná reč pri 500ročnortl jubileu tlusovom v Slav. dobročinnom spolku v Petrohrade. Okrem týchto prác,
určených pre verejnosf, treba pripomenúf aj jeho teologické prednášky a verejné dišputy s magistrantmi v R.usku. Z týchto podfa
vlastného svedectva, vypracoval: cirkevnú historiu, historiu dogmát a nauku o kresťanských konfesiách. Tieto povodne nemecky
napÍsané prednášky po roku 1916 preložené boly do rušt1ny a maly
byť uverejnené v Aktách univerzity, ale pre revolúciu k tomu nedošlo. 200)
I~oku 1916-18 bol dekanom ~akulty, kecf pre vojnové pomery
boly zakázané nemecké prednášky v univerzite a prednášal už len
sám s jedným kolegom rusky. Z tejto doby dozvedel som sa iba o
jednej slovenskej jeho kázni nad hrobom slovenského priaznivca,
Poliaka Szrettera, v júli 1916."OJ) Ilnáče o jeho účasti na českoslovelJ1skom zahramičnom odboji pramene sa vel'mi málo zmieJ'íujú.

Po bol'ševidej revolúcii v Jurjeve nemohol dl ho zostať. Úradne
tam bol profesorom do 31. augusta 1918 .. Kecf Nemci zaujali mesto,
zaujali i univerzitu, aby tam ustrojili nemeckú. Ruská bola evakuovaná. Odišiel do Voroneži, tu pracoval pri biblioteke gubernského
muzea a pri správe školstva od 1. septembra 1919. Popri tom zastupoval tu aj farára, kázaval a prednášal o reformácii do konca
fU'!' KG.,ro.Č[1ík 33, Sltr. 105-109.
poznámku Č. 180.
10") Zeitschrift fUr KG., ročník 34, str. 582-92.
197) Posteliana. Urkundliche Beitr1ige ZUl' Gesch. der Mystik im ~ef.Zeitalter, Dorpat 1915, str. 19 a 85. - ~ef. Č. Č. Ii. 1922.
198) Izvestija akademie petrohr.
100) Izvestija Slav. dobroč. spol. v Petrohrade.
200) J:lan, časopis, r. 1932.
201) Opis viď v Cirkevných listoch 1921, str. 156-58.

104)

Zelitschr,iď,t

195) Viď
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augusta 1920. Aj tu prežil hrúzy rev01ú.cie, prišiel o mnohé lmihý a
rukopisy, až šťast1ivou príležitosťou sa mu podarilo vysťahovať sa
z Voronežu a koncom roku 1920 po mnohých útrapách vrátiť sa
do oslobodenej vlasti československej, kde ho k roku 1921 čakaly
dva české preklady (1920 a 1921) jeho Komenského a sám priniesol
hotový spis »Historiu reformácie«, ktorý posial' nevyšiel.

knižnice Tmnovského v Mikuláši a lycea v Bratislave (9 sír.), proces Drábikov (3 str.), o historii slov pansofos a pansofia (2 str.),
literatúra (5 str.), novšie práce o Campanellovi (2 str.), vysvetlenie
(1 str.).207) Okrem štúdií v Archíve napísal článok »Centenárne jubileum reformácie«208), recenz,iu »Nová práca o historii Jednoty od
1. Th. Miillera«209), Z veTkých dňov lwItúrnej minulosti Prešova. 210 )
Roku 1923 zredigoval VI. sošit Archívu na 48 stranách. V ňom
napísal nekrolog L. KeI1nera (3 str.), uverejni! prednášku, ktorú mal
v Bratislave o Eliášovi Ladiverovi v Prešove (12 str.), leták z Kotterovských zjavení (2 str.), recenzie (3 str.). Dňa 14. októbra 1923
zúčastnil sa porady v Brne o ďaIšom vydávaní Ve.škerých spis ov o
Komenskom a Archívu, vojnou prerušenom. 21l ) Okrem Archívu
z oboru komeniologie napísal »Komensk$r a naša doba«212), ďalej člá
nok »K deiinám českej reformácie«213), z cestopisov »Pri ruských
moriach«2H), prednášal v Pardubiciach o Komenskom ako skúmatel'ovi prírody, čo však vyšlo neskor.
Ro'ku 1924 svati! 40ročné jubileum vysvateni a 2lt», zredigoval
VII. sošU Archívu na 76 stranách. V ľíom: »Komenský o rozdieloch
v učení dvoch predných ev. cirkví (14 Str.)216), Komenského posledný spis český (1 str.), recenzie (3 str.) a k historii vydávania spisov Komenského, totiž zápisnica zo dňa 14. óktóbra 1923 (6 str.).
Prednášal Y Brne na téma Komenského úsilia o mier v Pol'sku a v
liollandsku, čo vyšlo neskol' v Archíve IX., v Bratislave: Luther a
jeho ldáštorský učitel'!17) Dvaja a·nglic1kí reformátori XIV. stoletia,
O cca m a W i cle f218), Slavianstvo v politickom programe !:'ud.
Štúra. 210 ) Uverejnil »Z rodinného života Komenského«.220) Zo starších prednášok uverejnil prednášku povedanú najprv v aule Theologickei vysokej školy, potom roku 1922 v pr.ažskom spolku Detvaln:
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IV.
Keď sa vrátil z cudziny, každý Slovák bol toho presvedčenia,
že ako prvotriedny komeniolog stane sa profesorom na slovenskej
univerzite Komenského v Bratislave. Keďže sa vybavenie tejto záležitosti odťahoval0 202 ), najprv prijal pozvanie direktoria muzea
slovenského, pri čom sa dal usporiadať rukopisné oddelenie biblioteky Muzeálnej spoloonosti v Turč. Sv. Martine a potom prijal pozvanie, predbežne dočasné, za riadneho profesora cirkevnej historie na Teol. vysokej škole od Gen. cirkvi ev., l\!toré sa stalo na návrh profesorského sboru Teol. vysok~j školy vo februári 1921, potom definitívne za profesora na tejže škole, kde od 1. marca 1921 posiaT účinkuje a vo svojioh vedeckých bádaniach pokračuje. Ako
usporiadateT rukopis ov v Maríinskom muzeu napísal dlhú štúdiu:
»0 vzniku a dejoch Učenej spoločnosti banského okolia«203) a uverejnil náveštie Muzeálnej spoločnosti. O jeho profesorskom účinko
vaní na teologii referujú Teologiou vydané Zprávy až do roku 1926
204
zvlášť a odvtedy každý rak uverejňované v Cirkevných listoch. )
lilneď v prvom raku návratu prip11avil, uhradil a zaokrúhlil, poťažne
dokladnejšie vyložil a odovodnil pre druhé vydanie slovenské vydanie svojho Komenského. 205 ) Okrem toho písal o programe najnovšej ruskej pedagogiky.206)
Roku 1922 vyšiel V. sošU Archívu na 48 stranách (prvý po vojne). Tu písal o mienke P,erd. Schmidta o Komenskom (4 str.), o nickofkých neznámych dosi>al' mkopisoch diel Komenského na základe

207) Ref. Novotný: České dějepisectví, str. 59-63, 124-27.
208) Cirkevné listy 1922, str. 328-330.
200)

Cil'kevné listy 1922, str. 322-324.
č. 59.
Viď Archív, sošit VII, str. 68-73.
Dílna lidskosti, Brno 1923, stl'. 87-88 a 105-106.
Slovensko 1923, č. 31.
Slovenský svet 1923.
Cirkevné listy 1924, str. 269.
Vyšlo aj zvlášť, na 16 stranách.
Cirkevné listy 1924, stl'. 229-31, 242-44.
Cirkevné listy 1924, str. 404-407, 442-44.
Viď Teo!. Zpráva 1923-24, str. 23-24.
Nový lid 1924, str. 145-146,

210) Národnie noviny 1922,
211)
212)

Objasnenie viď v Lid. novinách 1932, č. z 5. februára, od B. ~a~
luziokého a odpoveď K \"ačalovu v týchže noviI!1ách z 23. febrnMa; t~ez
v Nár. Nov. 1920, č. 294.
203) Časopis Muz. slov. spoločnosti 1921, str. 32-62, a 61· ,
, 1
20') Viď Teo!. zprávu za rok 1920-21, str. 7, kde Je aj Jeho krat"y
životopis.
'[
~ M t'
205) II. vyd,mie KomelJ1Js:kého od Matice slolvelllskei v ilIrc. :::'v. ar lne
1921 strán 144. - Rec. Naše doba 1922, str. 599.
'200) Časopis Čs!. obce Uičit. I, s1u'. 314,
202)

213)

214)

215)
210)

217)

v

1
2 8)

210)
220)
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"Komenský a reformácia«:21) Napísal úsudok o spise dra P. Bartoša, listy Žižkove,222)
Roku 1925 vyšiel VIII. sošit Archívu na 48 stranách. Tu sú
jeho: "Súvaha filozofie v renaissanci« (14 str.)223), slovenské vydlania Komenského Praxis pietatis (6 str.), Komenský
pred medzinárodnou verejnosťou (2 str.), recenzie (11 str.). V tomto
roku uverejnil obsah prednášky, povedanej v júli 1923 v KráL spoločnosti naúk v Prahe ,}W i cle f a ti u s a k o f i I o z o f i«,224) Napísal nový úvod do II. vydania Komenského spisu ,}Listové do
nebe«225), bibliografiu spisu "Praxis pietatis«220), nekrolog prof. E.
Kmjňaka 227 ), zaujímavú rozpomienku na svoje študentské časy
},Z gymnázia na vysoké školy«228), cestopisnú črtu ,}Zachytený
víchricou«220), recenziu Reymondovho románu ,}Chlopi«":JO), Loscheho ,}Geschichte des Protestantismus in asterreich«."3l)
Ešte roku 1925 na Medzinárodnom vysokoškolskom kurze vo
Viedni prednášal: "Comenius seine Arbeiten und seine Erfolge«232),
uverejnil: }}Neuere Comenius-Literatur«233), zredigoval IX. sošit Archívu na 50 str., v ňom sú od neho: Komenský a počiatky pietizmu
(5 str.), dávnejšia prednáška Komenského, mierové úsi1ie (11 str.),
bibliografia (6 str.), literatúra (4 str.), Komenský u Prruncúzov
(2 str.), Komenského plat v Šarišskom Potoku (2 str.), nekrolog dra
Rebera (2 stL). Z recenzií: O obnovenom vydaní Vlčkových Dejín
literatúry slovenskej234), z čoho povstala nová polemia, jako to vysvitá z ďalších jeho článkov: »Ako p. Krčméry bráni pp. Vlčka a
Pražáka« a "Konec prvej ofenzívy proti Matici«. Prednášal v akademickom spolku L Štúra: O počiatkooh katolícko-evanjelickej
shody slovenskej Hterárnej činnosti, referoval o Loscheho dvoch
221)
222)
223)
224)

Cirkevné listy 1924, str. 162-64, 189-92, 211-12.
Cirkevné listy 1924, str. 368.
Vyšla aj zvlášť, na 16 stranách.
Praha 1925, strán 91, tiež franc. obsah vo Věstníku tejže spol. 1924.
a Cirkevné listy 1925, str. 250-53.
225) Vyšly v Tranosciu v Lipt. Sv. Mikuláši 1925.
226) Komenský 1925, str. 380-82.
227) Vatra 1924, č. 1, 2; výňatok v Sborníku prof. Slov. 1925, str. 65.
22S) Slov. nár. kalendár, Petrovec 1925, str. 75-89, zvlášť na 15 str.
220) Vatra 1925.
230) Va tra 1925.
""1) Cirkevné listy 1925, str. 274-76.
232) Vyšlo úplne v Jahrbiicher fUr Gesch. d. Kult. der Slaw., druhé
vydanie v IX. Archíve a zvlášť, 3 strany.
233) Zeitschrift fUr Gesch. der Erzieh ... 1926, 16. r06ník, str. 193-208.
234) Vychádzalo v časop. Slov. národ a v zvláštnom odtlačku, 28 strán.
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ročníkoch Jahrbiicher de'r Geschichte des Protestantismus in asterreich. 235 ) Do Cirkevm'rch listov napísal recensiu o Girgensohnovej
Dogmatike. 236 )
V apríli roku 192,7 prednášal na kongrese pre dejiny kresťan
stva v Paríži O počiatkoch pacifičnej publicistiky (Vives, Postell)23'),
zredigoval X. sošit Archívu (48 strán), v ňom uverejnil prednášku
z roku 1921 v Prahe a 1922 v Pardubiciach povedanú: ,}Komensk:{r
ako skúmatef prírody« (11 str.), príspevky k poznaniu Komenského
učenosti, jeho sbehlosti v patristike a K o m e n s k Ý a C u s a n u s
(8 str.), neznámy dosiaf sociniánsky polemický spis proti Komenskému (Przypowski) (3 str.), posudky (6 str.). V Cirkevných list och
písal o vysokoškolsikých otázkach"3S), recenzoVlal novinky z pofskej
teologickej literatúry 230) a podal autoreferát:'O)
Ešte 3. a 4. novembra 1927 mal dve prednášky na varšavskej
univerzite, ktoré vyšly pofsky pod názvom ,}Maria Habsburska« a
,}Walka Komenskego s Bračmi polskimi«:41) Prvú ai slovensky
predniesol v bratislavskej YMCE 29. marca 1928. Dňa 10. októbra
1928 KráL českei spoločnosti naúk predložil úvahu "O prácach Jána
Husa biblických v súvise s otázkou o vývoji jeho jako teologa«2i2)
a z cestopisov z Berlína uverejni! »Premenený Berlín.«243) V Cirkevných Listoch podal zprávu o petícii slovenských evanjelikov
kráfovi švédskemu r. 1693. 244 )
V dřlOCh 3.-6. iúna 1929 zúčastnil sa slovanského filologického
klasického kongresu v Poznani, kde prednášal o G. Scioppovi a
Komenskom ako metodikoch výučby latiny a 6.-10. októbra v Prahe. 24ú ) Dňa 28. júla toho že roku na národných slávnostiach v Petrov-

235) Teo!. zpráva 1925~26, str. 21-22.
23U) Cirkevné listy 1926, str. 8--12, 22-25.
237) Prednáška vyšla franc. "Deux pacif.istes catholiques au temps de
la Réforme 1927 v Annales d'histoire du christianisme, str. 128-142.
Ref. Cirkevné listy, 332--'--33.
238) Cirkevné listy 1927, str. 402-404.
239) Cirkevné listy 1927, str. 181-83,
240) Cirkevné listy, 299-301.
2<1) Prednášky vyšly vo Va.ršave 1928 v Glosu Ew. 9-26, 29-46,
a zvlášť. - Ref. v Cirkevných listoch 1928, str. 386-87, v Č. M. M. 1930,
str. 464 a 471.
242) Věstník Král. čes. spol. naúk v Prahe, tř. I, roč. 1928, a zvlášf
1929, strán 69, francúzsky obsah.
24 3) Nár. Jednota v Petrovci 1928.
244) Cirkevné listy 1928, str. 418-19.
245) Zprávu o kongresoch podal v Sborníku prof. Slovákov r. 1929--30,
str. 44-52.
21*
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ci prednášal o Michalovi Oodrovi, čo som uŽ na začiatku spomenul.
Nemeclky napísal recenziu o XVIII. svazku Veškedrch spis ov Komenského, kde vyšiel Manuálník aneb Jádro celé Bibli Svaté. 240)
Keď roku 1907 zmaril sa plán vydávať vedecký teologioký časo··
pis Viera a veda, a profesorský sbor Teologickej vysokej školy v Bratislave k 400ročnej pamiatke augsburského vierovyznania s nakladateťstvom spolku Tranoscia uzavrel vydávaf časopis, venovaný vedeckým záujmom evanjeHkov na Slovensku a za zodpovedného redaktora požiadal Kvačalu, on tú úlohu prevzal na seba, chcel, aby su
časopis volal »Evanjelická osveta«, ale potom z rozpomienky na
onen zmarený časopis a na Kvačalovu sbierku »V i e r a a v e d a:<
prija:tý bol názov tento. V tomto Kvačala okrem úvodného článku
»Počiat,kom jubilejného roku« napísal dlhú štúdiu: »Kráťovná Mária
a jej účasť na dejoch reformácie«247), ďalej »K počiatkom švajciarskej reformácie na Slovensku«248), »Augustín«240), »Eliáš Lány«250),
»Prvý pokus utvorenia Jednotnej správy eVUlnjeliokej na západnom
Slovensku 251 ), »Z bojov za obnovenie vedy« (O i o r d a Jl oBr un 0)252). Z mnohých recenzií uvádzam posudok Oberučovej knihy
»0 prenasledovuní eVUlnjelikov v XVII. s10ročí«, Brentanovej »Die
Lehre Jesu«, Ruppeldtovej »Kol1centračnej snahy«, Rátzových »Adalékok«, Mišíkových »Iiusitooh na Slovensku«, Loscheho »Oeschiohte
des Protestantismus in Osterreich« atď. Do Cirkevných listov napísal »Iiusov akademický boj proti bulle odpustkovej<(,2ňB) Zredigoval dvojsošit XI. a XII. Archívu (91 strán). Tu uverej-nil pokračova
nie prednášky »Komenský, jeho práce a úspechy«, uverejnenej v IX.
sošite Archívu, pod názvom »Komenského po smrtné účinkova1lie«
(7 str.)254), dodatky k dejom mierových snáh Komenského (12 str.),
dve listiny k dejjnám českomomvských Bratov, vyhnancov v Iiornom Uhorsku z prvej polovice XVII. storočia (11 str.), »Scioppius a
246) Zeitschl'ift filr slaJVisohe Phdlologie, Leipzig 1929, Band VI. str.
269-73.

247) Viera a veda, r. I, 1930, str. 10-·22, 59-72, 97-105.

Viera a veda 1930, str. 122'-126.
Tamtiež, str. 145-47.
250) Tamtiež, str. 153-65.
251) Tamtiež, str. 197-209.
252) Tamtiež, str. 221-230.
253) Cirk. listy 1930, str. 6-9, 30-35. Prednáška v Ktizmányho kruhu
v Bratislave.
'254) Celá prednáška vyšla v Jahrbiicher fiir Kultur nnd Oeschichte
der Slaven, Band IV, str. 514.
248)
249)
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Komenský, metodikovia yýučby v latine« {15 str.), k dejinám' vplývania Komenského na súčasný duševný život slovenský (12 str.),
nové práce ku Komenského pansofii a niektoré drobnejšie vecV 55 )
Keďže posiať vyšlo spomenu.tých 13 sošitov Archívu, dobre bude
súhrnne si uvedomiť, že 12 sošitov má 622 st rán, z čoho do
430 ,strrun pochádza od samého rl( vačalu.

Keď sa po roku zriekol zodpovedného redruktorstva Viery a
vedy, uvereíni1 hlavne hotové už práce v Cirkevných listoch. Tu odpovedal dr. L. Nádassymu na jeho poňatle palatína Juraja Thurzu
verejným listom »Et tu mi, domine, Jégé«256), pripomenul 300ročné
jubileum Januy Linguarum 257 ), písal o Jorgensenovej knihe »Povojnová púf do svatej zeme. 258 ) Od 17. do 25. apríla jako hosť prednášalna lotyšskej univerzite v Rige o Iiusovi a jeho dobe,250) Prednášky tieto boly odvďačením sa univerzj,te, nakoťko táto roku 1929
udelila mu čestný doktorárt a tak Kvačala stal sa trojnásobným doktorom.
Už púhe nástinné vymenovanie spisov úvah, článkov, recenzií,
objavov, výskumov, cestopisov, rozličných zpráv, životopisných a
knihopisných dát musí čitateťanaplniť úctou k jubilantovi. Úcta
táto sa zvýši, ,keď spočítame aspoň približne rozsah jeho literárnej
činnosti. V uvedenom nástine, keď za vačšie spisy počítame, spisy
vyše 50 strán majúce,1 tak napočítame, že napísal vačších spisov i 7,
ktoré majú na 3000 strwn, úvah, článkov, cestopisov do 200 s 2000
stranami, recenzií, literárnych posudkov 100 s 300 stranami a rozličných drobnejších článkov a strán do 200 so 700 stranami, takže
súhrnne napísal do 6000 tlačených strán, ktoré, keby boly vydané
sobmné jeho spisy, čo by bolo želateťné, by vyniesly 12 svazkov po
500 strán. Keď soznáva:m, že nástin pri rozťahlos'ti a roztratenosti
materiálu nemaže byť ešte nateraz úplný, jednako konštatujem, že pri
povážení takejto veťkej literárnej činnosti vedeckej nie .je div, že
s Kvačalovým menom stretáme sa v lexikonoch, bibliografiách. 200 )

255) Referát vo Viere a vede 1930, str. 94-95.
256) Cirkevné listy 1931, str. 88-90.
257) Cirkevné listy 1931, str. 164.
Cirkevné listy 1931, str. 181-83, 225-26, 249-50.
Referát v Cirkevných Iistoch 1931, str. 194-95.
200) Felix Kutlík:
Báč. sriemski Slováci 1888, str. 41. Magyar
konyvészet 1891, Szinyei: Magyar irók élete és munkái 1900; sv. 7.,
str. 591-92. - L. Rizner; Bibliografia 1931, sv. 2., str. 504-06. - O. Kád·
ner: Dei. pedagogiky II. OIubovsky: Pravoslavnaia bogoslov Encyclo258)

259)
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ČO sa týka obsahovej stránky činnosti aj najprísnejší kritik musí

uznaf nesmiernu usilovlnosť, vefkú sbieratefskú a objavnú činnosf,
vytrvalosť, historickú objektívnosf, vedeckú metodu empirickú, ktorá stále doplňuje látku a tak odvodzuje konklúzie, široký rozhl'ad,
bystrosť a pren]kavosť ducha, ktorá osvetfuje neznáme veci a oživuje mrtvých. Škoda, že pre sloh nemaže sa dostať do širších
vrstiev. Na všetkých poliach bádatefskej činnosti, či je to historia
pedagogiky, či filozofia, či je to historia cirkevná alebo ku1túrna,
všade zanecháva požehnané stopy verkej práce.
Ve]'ká táto činnost umožnená bola širokými rečovými ZIl1alosfami. Písal slovensky, česky, maďarsky, nemecky~ rusky, čiastočne
po]'sky, latinsky a francúzsky. Tiež prispely mnohé cesty, bohaté
skúsenosti a napokon aj tá okolnosť, že sa neoženil. To neznamená,
že by sa v jeho srdci nebol ozval hlas lásky a nebol žiadal svoje,
Naopak V svojich rozpomienkach »l gymnázia na vysoké školy«
spomína jedon t'wkýto prípad, ako sa po matúre zafúbil do báčian
skej »]'alie«, jako uvažoval, kecl' sa rozhodnul Ísf na teologiu a ona
mwla ísf do kláštora, o rozdiefoch povolania mníšky a evan.ie1ickej
faránky, jako tam skoro odkvitne milá falia. Avšak požiadavky srdca
musely vtedy ustúpif pred chladnou, vede naklonenou hlavou, fudský kvietok nehy pred ideami historie, teologie a filozofie, kam
falia nepatrí. Ctt lásky preniesol sa inam .. '\ Láske ostaly tri predmety: veda, cirlkev, národ. Cit sa uplatnil ovšem aj Inde, totiž v jeho
subjektívnej stránke života, .Morú sám dobre charakaterizoval, keď
v onej rozpomienke napí,sal: »Som nadmier citlivý a skoro
úzkostlivý.«
Škoda, že ,tak zaslúžilý muž v 70. roku svojho života aj so svojimi kolegami, profesormi Teologickej vysokej školy, nevie, čo bude
s 'ním, kecl' mu sily tela, zdravie vypovedia, keďže na virsmech nesčíselnekráf opakovanej dnes sociálnej humanity, pri ktorej každý
zamestnanec je penzíjne zabezpečený, teologickí profesori s Kvača
lom nie sú. Viem, že cirkev, národ, vlasf a Učená spoločnosf oča
káva od neho ešte prácu, najma systematické dejiny slovenských
evanjelikov, ale prezradzujem cirkvi, národu, štátu i Učenej spoloč
nosti, že aj on očakáva od nich, aby bezstarostne o hmotné mohol
pedia 1908, str. 326-29. - Otto: Slovník naučný XV., str. 446. - Pedagogické R.ozhledy 1904, str. 487-88. - Masarykov Naučný slovník, sv. 4.,
strana 259.
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duchovne tvorif, aby l1J.u pomáhala nielen milosf Božia, ale aj zaslúžená vďačnosť l'udská.
Profesorský sbor T,eologickej vysokej školy vyzdvihuje jeho
učenost a prácu a na znak toho s jeho priatel'mi v nakladatefstve
Tranoscia vydáva tento Sborník k jeho sedemdesiatke. 261 )
Na mnogaja 1iet'a!

281) Nástin tento je doplnený nástin toho, ktorý vyšiel vo Viere a
vede 1932, str. 1-20. Doplnenie ďakujem samému p. jubilantovi, tiež
p. J. Krumphokovi, ktorý v jubilejnom (13.) sošite Archívu pro badánÍ
o životě a spisech J. A. Komenského (strán 105) uverejnil tiež chronologický prehfad bibliograficko-životopisný na 39 stranách. Okrem toho
jubilea spomenuly všetky naše časopisy, z ktorS'ch vyzdvihujem článok
dr. Jána Ormisa v »Slovenských pohradoch« 1932, str. 177-184 a článok
samého jubilanta pod názvom: »Smery, úspechy a výhrady mojej Iiterárnej činnosti« v časopise Elán, ktorý uverejnil jako nepovedaný úryv-ok
z ďakovaIlia na slávnosti ev. akademikov v Bratislave dňa 7. februára 1932.

J
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VIII.
Profesor dl'. Ján B a k o š, Bratislava:

Poznánlky k sýrskej a arabskej odborne
vedeckej literatúre.
Semitské národy vo svojom kultúrnom vývoji, trvajúcom cez
vykazujú rozne základné rozdiely v kultúre, podfa toho,
že do ktorého historického obdobia spadá duchovný rozmach niektorého semitského národa a o ktorú staršiu kultúru nesemitského
povodu sa opieral tento duchovný rozmach. Tak sa utvárily roznorodé kultúry u semitských národov vačšinou vlastne na cudzom
podklade.
Zauiímavým zjavom je, že tieto cudzie roznorodé kultúrne
pľvky, na ktorých na jednotlivé príbuzné skupiny rozčlenení Semiti
budovali svoje vlastné kultúry, boly prisposobené semitskému národnému duchu prostredníctvom náboženstva. Každá semitská kultúra, akéhokoTvek povodu a po akomkol'vek vývoji, dostala svoj
zvláštny ráz od náboženstva dotyčného semitského národa, takže
nemožeme hovoriť u Semitovo jednotnej, všetky oblasti duchovnej
činnosti zahrňujúcej kultúre. Semitské kultúry sú navzájom príbuzné
len nakol'ko maly spoločný, nesemitský povod a keď na ne posobily
náboženstvá, ktoré sú aspoň v základe blízke. Ovšem folklor, ktorý
je v podstate jednotný u primitívnych semitských kmeňov a národov, vylučujeme z nášho pojmu kultúry.
Takúto jednotnosť v kultúre a v užšom slova smysle, v odborne
vedeckej literatúre vidíme u kresťanského národa sýrského a národa
arabského v dobách po priiatí ich národného náboženstva, totiž kresťanského a islamského. Zo sýrskej literatúry pohanskej z'achovaly
sa nám len veTmi nepatrné zlomky, takže si o nej nemožeme utvoriť ani len približne nejaký všeoqecný názor. Sýrska literatúra začína sa vlastne vyviňovať, keď sýrsky národ priial kresť'anstvo a
keď sa mu prostredníctvom tohoto otvoril nový kultúrny svet grécky
tisícročia,
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V rúchu krestanskoill:. S gréckou bibliou prichádza do spisby tohoto
národa veTmi cenná bohatá grécka patristická Iiteratúra, z ktorej
popri odborne teolog<ických disciplínach zauHma mysle tá čiastka
patristickej literatúry, ktorá sa zaoberá riešením filozoficko-teologických predstáv o stvorení vesmíra, o jeho obsahu a menovitt> o člo
veko vi a jeho duši.
Je známe, že grécki cirkevní otcovia vo svojich filozoficko-teologických dielach, menovite v hexaemeronoch, spisoch o stvorení sveta V šiestich dňoch, hojne preiím~li látku z gréckej filozofie a odborne
vedeckej gréckej spisby, aby dokázali pomocou bohatých prírodovedeckých, astronomických a iných odborne vedeckých vedomostí
bohatost a krásu stvorenia. Takto získali sýrski spisovatelia prvé
odborne vedecké znalosti z gréckej vedy, prostredníctvom gréckych
cirkevných otcovo V klasickej dobe sýrskej literatúry, v piatom až
osmom storočí, stretáme sa už s hojnými prekladmi z gréckeho
jazyka výlučne obsahu filozofického a odborne vedeckého, čiste len
zo záujmu o filozofiu a vedu. Najvačšia pečlivost ovšem bola venovaná spisom Aristotelovým, ktorý bol zároveň i najstarším reprezentantom gréckej kultúry u Sýrov. Ovšem s rútosfou treba poznamenal, že z tohoto cenného pok'ladu pomerne len málo sa zachovalo
v rukopisoch pre našu dobu. Táto prekladateľská činnost bola
vskutku verkolepá a rozprestierala sa mimo teologickej literatúry na
všetky obory vtedajších odborných vied. Avšak neostalo len pri
prekladoch. Sýrski spisovatelia, ktorí boli v prvom rade temer výlučne teolog mi, obfúbili si zvláštnu literárnu činnosť. Usilovali sa
spojiť teologické učenia svojich vierovyznaní s gréckou filozofiou a
s vedeckými poznatkami, snažili sa utvoriť medzi nimi harmoniu
a tak sostaviť obdivuhodnú jednotnú kultúrnu stavbu z povodne vefmi roznorodých prvkov. Výsledkom teHo harmonizujúcej činnosti
bola zauiíma vá sýrska národná kultúra, v podstate kresťanská, ktorá,
keďže mocne posobila na duchovný vývin islamský, lebo vzbudila
i vzmáhajúcom sa islame asi od VIII. storočia záujem o grécku
filozofiu a vedu, iste zasluhuje, aby jej bola venovaná pozornost
V dejinách Tudskej vzdelanosti.
Avšak prv, než by odborníci mohli prikročif k synthetickému
spracovaniu teHo národnej kultúry sýrskej, alebo tiež aj islamskeí,
bude treba monograficky preskúmaf jednotlivé vedné obory v sýrskej literatúre, na príklad psychologiu, astrollomiu, zoologiu, právo,
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lekárstvo atď., oddeliť V nich to, čo je povodne sýrske, a čo je
grécke, prípadne arabské, aby sa dostal jasný obraz o vývoji každej
sýrskej disciplíny. Je to ovšem práca ťažká, lebo z vefkej vačšiny
táto látka je l'oztratená po roznych sýrskych dielach, často vzájomne nesúvisiacich, v rukopis och obvykle nevokalizovaných, nachodiacich sa v europských, prípadne orientálnych bibliotékach. Avšak
výsledky, ktoré prinesie takáto vedecká činnosť pre dejiny fudskej
vzdelanosti, iste si zasluhujú teito námahy.
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